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Onderwerp: Italiaans-Franse toenadering op land
en tuinbouwgebiëaT 
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1 2 tot 19 Februari a.s. te Rome gehouden zal worden tussen 
de vertegenwoordigers van de centrale agrarische organisaties 
van Italië en Frankrijk. Het i n i t i a t i e f hiertoe werd genomen 
door het Italiaanse parlementslid Paolo Bonomi, die voorzitter 
i s van de "Oonfederazione Bfazionale Coltivatori D i r e t t i " en 
van de "Federooasoxzi". Het plan l s nader uitgewerkt met de 
Fransen Martin en dr.Lamour b i j gelegenheid van de kortgeleden 
gehouden I.F.A.P. bijeenkomst te Parijs. 

Een soortgelijke a c t i v i t e i t van Italiaanse land- en tuin-
bouwkant. om met de vakgenoten i n andere landen bilateraal tot 
overeenstemming te komen, i s de laatste maanden meermalen ge
toond, met name met de Duitsers en kortgeleden nog met de 
Belgische Boerenbond. 

Met de Duitsers was het de Italianen blijkbaar erom be
gonnen deze te overtuigen, dat er met_name op tuinbouwgebied 
geen sprake i s van dumping of subsidiering van de export, ter
w i j l de ontmoeting tussen de Heren Bonomi en Muilie beoogde 
een grotere kans voor Italiaanse tuinbouwproducten top de 
Belgische markt te bezorgen. 

Op een ander plan schijnt het voorgenomen contact met 
de Fransen te liggen, terwijl het de steun van de kant der 
Italiaanse Regering geniet. Men wil trachten met de Fransen 
tot afspraken te komen niet alleen met betrekking tot het we
derzijdse handelsverkeer i n producten als granen, r i j s t en 
zuivelproducten,-doch men schijnt er tevens op uit om in de 
groenten- en fruitsector tot een gemeenschappelijke politiek 
te komen met het oog op de buitenlandse markten. 

Waarschijnlijk eveneens omstreeks het midden van de volgen 
de maand zullen hier de Minister-Presidenten en Ministers van 
Buitenlandse Zaken der beide landen elkaar ontmoeten. 

Hoewel er geen direct verband tussen beide besprekingen 
bestaat, zou i k Uw aandacht willen vestigen op hetgeen 
H.M.Gezant hieromtrent van de Directeur-Generaal van de 
Economische Betrekkingen vernam. 
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In het kader van de Frans-Italiaanse douane-unie, aldus 
deze zegsman, hebben teeds enkele ontmoetingen plaats gehad 
tussen de belangengroepen aan belde zijden, op industrieel 
gebied. Naar het schijnt heeft de laatste van deze bijeenkoms
ten resultaat opgeleverd en zi j n afspraken gemaakt, naar men 
mag aannemen, op de rug van de consumenten. Gezien dit succes 
probeert men thans een dergelijke ontmoeting van belanghebben
den van beide landen op landbouwgebied. Se moeilijkste punten 
zijn de wijn en groenten. Seze moeilijkheden zi j n zeker nog 
toegenomen door de ontwikkeling van de produotie i n Frans-
Noord-Afrika. 

I In hoeverre dit streven van Italiaanse kant bevorderlijk 
'of nadelig i s voor het Europese integratie-plan van onze 
Minister, kan i k nog moeilijk beoordelen, doch nat i k tot nu 
toe met name van Prof. Papi vernomen heb, vrees i k , dat een 
pooling van de Europese landbouw, vooral om politieks redenen 
tegenover de Engelsen, niet erg convenieert. 
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