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IIOTA VOOR DE HEER MINISTER 

Haar aanleiding van do gesprekken* welke de Heer van der Lee op Vrijdag 2 
Mol j * l . te Parijs heeft gehad meti 
(l) do Heren R.UoJjU** <~ UI'Oj*. 

van do Mutual Soourity Agenoy/( 
de Heren Bou. Hirsoh on TJri van het Bureau l.Ionnot, 
Mevrouw Baoquior van het Kabinet ven het Ministerie van Landbouw, 

noge ik Uwer Excellentie i n het kort de belangrijkste punten ter kennis 
brengen. Bij de besprekingen waren tegenwoordig de Horen Frank* landbouwat-
taohé en Le Mair (D.I.O.), terwijl b i j het onderhoud met genoemde medewerkers 
van het Bureau Tionnot tevens de Heer Blaisse (B.E.B.) aanwezig was. 

• (1) 
a. de Horen Allen en Ogg wezen tor inleiding op do noodzaak de vrees der 

boeren(organisaties/weg te nemen door aan te tonen, dat in een Europoes 
landbouwbeleid de gevaren van lage prijzen (ernstige prijsval) kunnen wor
den ondervangen door het voeren van oen "prioe-stabilisation polioy", 
i.h.b. "prioe support" (U.C.A.), "storage" en oen krachtige aanpak van het 
vraagstuk der "investnonts and crédits", niet op nationale dooh op Europese 
voot. 
Hiormede zou tevens een voor bedoelde organisaties aantrekkelijke basis z±i 
gevormd voor gomeeneohappelijke institutionele organen. 

b. De Indrukken welke in Duitsland waren opgedaan waren ongeveer de zelfde alt 
door de Stichting voor de Landbouw in haar verslag naar voren zijn ge
bracht* Hun opinie over Hermes was niet ongunstig* Deze zou wol voor Inte
gratie zijn zelfs voor do landbouw als geheel en met gemoensohappolijke 
organon, mits op de oen of andere wijze met do moeilijke positie der t a l 
rijke kleine bedrijven in de Bondsrepubliek zou worden rekening gehouden. 
Met name zien de Duitsers de positie van hun wijnbouw (arbeidsintensief 

,Nv\ en £oo°ixïontroerd 0p de kleine bedrijven) somber in* 
A c. Hormes zal waarschijnlijk een belangrijke rol gaan vervullen bij de inté

grât! eb es prekingen op internationaal niveau. Of dit reeds op 15 Mei 
(werkgroep) zal blijken wisten zij niet. Dr.Mehrens (Bauernvorband) schijn 
tot taak gekregen te hebben zioh in hot bizondor in do problematiek van dei 
landbouwintegratie te verdiepen, m.a*w« met de studie-zij de van het projec 
te zijn belast. 

e. Inzake de ontwikkeling in Frankrijk wisten zij weinig. De Heer Frank deeld 
mede, dat Pfliralin waarschijnlijk geen belangstelling meer heeft voor de 
Landbouwgomoensohap en dat Moestrocoi hot Ministerie gaat verlaten* 
V/at L aurons betreft mag men evenmin optimist zijn* (Ik moge ü in dit ver 
band verwijzen naar een nota van de Heer Frank van 29 April 1*1*i W.B. -
52307.) 

f. De Amlerikanen waren niet ongenegen zioh op de werkgroep te laten vertegen 
woordigen (observer) 
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(2) 
a. Tijdens het onderhoud op het Bureau Monnet kwam in de eerste plaats de 

werkgroep voor de plenaire conferentie ter sprake* Men bleek evenwel op 
het Bureau Monnet niets af te weten van de wijze waarop deze van Franse 
zijde wordt voorbereid) doch van de gedachtefigang van zaken in deze werk
groep* Be Heer Bon zal waarsohijnlijk naast een vertegenwoordiger van 
het Ministerie in deze werkgroep zitting hebben* 
II.". Volgens de Heer Frank zal het Secretariaat in Franse handen zijn. 
doch over het voorzit tor schap i s niets bekend* Het zou evenwel van belang 
zijn* dat Èm Nederlandse zijde "hulp en goede diensten" worden aangeboden, 
teneinde vaste voet bij het secretariaat te krijgen* Gedocht is hier aan 
de Heer v.d.Wiel (als vertegenwoordiger van de stichting). 

b. Mot betrekking tot het in nauwe samenwerking tussen de medewerkers van 
Monnet en ons op te stellen integratierapport werd besloten de opzet wat 
eenvoudiger te houden dan door ons i s ie-voorgesteld. Het moet in het b i / 
zonder worden toegespitst op: 
de doeleinden* de weg om deze te bereiken en het wegnemen van vrees door 
aan te tonen* dat het gemeenschappelijk nastreven van doeleinden niet in
druist togen de doeleinden welke men nationaal nastreeft» 
Het primaire doel i s (naast de politieke desiderata) t verhoging van het 
welvaartspeil, hetgeen slechts mogelijk i s door verhoging van de produc
t i v i t e i t . Voor dit laatste zijn verschillende projecten nodig, dooh deze 
kunnen pas doeltreffend worden doorgevoerd indien zij geschieden in oen 
gebied, dat zich geleidelijk aan tot 1 markt ontwikkeldj integratie is 
hiertoe het middel* 

c. Be opzet van het rapport zou worden: 
1* Boeleinden • methode om deze te bereiken 
2* Studie van de positie per product / groep van produoten 
5* Be gemeenschappelijke landbouwpolitiek en in het bizonderi markt- en 

prijspolitiek* (In dit hoofdstuk moeten dus meer in oonoreto de oorza
ken voor vrees worden weggonomen*) 

4« Be vereiste gemoensohappelijke organen en hun taak 
5* Concept-verdrag 

d. Besloten i s dat de onder o. vermelde opzet wat verder zal worden uitge
werkt en dat dit op 15 Mei a.s. in de voormiddag op het Bureau Monnet zal 
worden besproken* Tevens werd afgesproken dat tussen het Bureau Monnet en 
ons uitwisseling van alle gegevens over landbouw-integratie zal plaats 
vinden* Hiertoe zal het materiaal van onze werkgroepen in het Frans wor
den vertaald, alsmede enkele meer algemene nota's over de landbouwinte-
gratie. 

e. Ten slotte is overeengekomen dat het rapport eind J u l i in concept gereed 
moot zijn* 

(5) 
a. Het bezoek aan het Ministerie leverde niet veel op. Be Heer Malinko (?) 

was niet aanwezig en sloohte met Mevr. Baoquier vond een onderhoud plaats. 
Ook hier werd niets niouws vernomen over de organisatie van de werkgroep. 

v5-



Do Hoer Frank zal nagaan of hot gewenst is» dat de Heer v.d. Lee' op Don
derdag* 8 Hei a.s* naar Pari ja terugvoert on over de werkgroep te praten. 
Het i s van belang, dat alsdan van Nederlandse zijde suggesties naar voren 
kunnen worden gebraoht* 
Bij hot Franse Ministerie van Landbouw was een berioht binnen gekomen, dat 
de Engelsen niet aan de norkgroep souden deelnemen. 

DE CHEF DER DIRECTIE 
INTERNATIONALE ORGANISATIES, 

voor deze 

(77.Le Mair, eo.drs.) 
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