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Afschrift aan» Prof. Saraka 1de n, D T S Eygenraam. 
Kr Linthorst Roman, Dra La Kal 
Mr Goud, Kr van dar Burcht van 
Llchtenbergh, DIO. 

Betreft! fte«o*k w n Bfljjajstt ffrPfflnl-
2oale Uw excellentie bekend staat hst standpunt van 

Minister Fenfani omtrent da maat wenselijke geografische omvang 
dar agrarische Integratia nog geenszins vast sn sou hij set name 
geneigd zi jn ook Zwitserland en Toego-Slavil b i j da landbouw-
gomeenschap te betrekken. 

Hat l i j k t daarom gewenst Minister Fanfani b i j s i jn basoek 
te overtuigen van da noodsaak da integratie ta beperken tot de 
zes Schurosn-landen, waarbij ik Uwe Excellentie sou willen voor» 
stallen onderstaande spproach te volgen, dis aangapsst i s san 
de instelling - voor zover hier bekend - van Minister Fanfani 
t .o.v, desa aangelegenheid* 

In verband met laatstbedoelde instelling sou ds argumentatie 
haar uitgangspunten in tast economische vlak mostan vinden, terwijl 
da politieke argumenten voor dm ses - hos sterk op sleh zalf 
overigens ook - hst sluitstuk mostan vormen. 

*•• fiOTBffBl>gJlt ••rffuaeatiUt* 
1 . Os doelstelling der integratie Is aan hogers productie te 

verwezenlijken tegen lagere prijzen* Osss welvaartsver
hoging voor ds consument i s slechts aanvaardbaar voor da 
producent s i s s i j door middel van een productiviteits
verhoging wordt gerealiseerd. Ook b i j ds agrarische Inte
gratie st at daarom productiviteitsverhoging door 
eff iciëntere productie van da boer in hst centrum. Het is 
duidelijk, dat vals boerenbedrijven sullen mosten worden 
geretlonsllsserd en gea-odernlseerd - d i t gsldt wel in hst 
bizonder voor het grootste deel van iu id - I t a l i f - terwijl 
ook het landarbeidersvraagstuk al le aandacht moet hebben* 
Gezien nu da achter11 ikheid van de Xoagoelsvlschs landbouw 
en da structuur van dc Zwitserse landbouw l i j k t het. gslst 
op da uiteraard voor Investeringen «n financiële hulp nlst 
in onbeperkte mate aanwezige elddslen* gewenst hst te 
Integreren gebied niet te zeer ui t te breiden en met nam 
niet met slecht ontwikkelde of moeilijk te ontwikkelen 
landen* 

2* Ken rationalisatie l a voorts ell«en denkbaar met behulp van 
een supra-nation»al gezag. 
Da nationale regeringen staan onder de huidige politieke 
verhouding gewoonlijk te zwak om te .--en nationale belangen
groeperingen op te treden* Daar een «upra-natlonale 
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conceptie voor Zwitserland en Yoego-siavifi s t e l l ig onaan
vaardbaar i s , Is net ook on dess reden niet opportuun hen 
b i j de integratie te betrekken* 

3* De vorming van sen Europese eenheldsnsrkt i s langs de weg vac 
liberalisatie en GATT niet verwezenlijkbaar gebleken, al» 
thans niet binnen afsienbare tijd» Speciaal ds agrarische 
producten - en van dsns nog veer i n net bisouder groenten 
en fruit - leveren moeilijkheden op» Daarom i s een andere 
benaderingswijze nodig nemelijk ds supra-nationaio, 
aangezien alleen op deze wijze beslissingen kunnen worden 
doorgezet tegen ds gevestigde belangen i n . Gelijk reeds 
gezegd Is eehter ds supra-national© weg voor Yoego-slaviS 
noch Zwitserland aanvaardbaar. 

Uit hst bovenstaande.volgt, dot deelname aan da landbouw-
integrstie beperkt i s tot'.isnden, wslks bereid sl jn ds supra
nationale wsg ts bewandelen. 

B . ^çjitleKo arguâ ntfitltt* 
1« In hst politieks vlak wordt thans de federatie der 6 

senumen-lenden voorbereid. Sulks gesehladt op basis der 
resolutie van Luxemburg ven 10 Ssptesber waarbij werd 
vastgesteld» 

"que le constitution d'une Communauté Politique 
"européenne de structure fédérale ou confédérale 
"est Ilde à l 'établissement ds bases communes de 
"développement économique et à une fusion dss 
" intéréts essentiels dss Etats-Membres." 

2* De voorbereiding geschiedt zowel op Regeringsniveau s i s 
op dut der Assemblée sd hoe* «st ds economische integratie 
betreft - hst scheppen van een gemeenschappelijke markt -
velt niet te verwachten dat op korts termijn over da geheim 
U i s resultaten kunnen worden geboekt* De lederlendse 
Regering kan eehter slechts deelnemen san een politieks 
federatie wanneer ssswXJiMMI worden gesehepen voor meer 
concrete sta pen ten aanzien van de vorming van een gerat'en-
schappelijke merkt* 

3« Verlangd most dus worden dst binnen een bepaalde termijn 
projecten, waarvoor reeds omvangrijk voorbereidend werk i s 
verricht, worden gerealiseerd. Daarbij vult in ds a l ler
eerste plaats san da landbouw te denken, waarvoor zovel in 
het kader van de Ssad van Europa (Plan Charpentier) als op 
Regeringsniveau plannen sljn ontvouwd. 

De Assemblée ad hoe bal bi j haar onderzoek naar "les 
domainss dsns lesquels les institutions ds la 
Communauté Politique européenne exerceront leur 
compétence" en naar "les mesures nécessaires 
peur assurer une fusion des i n t é r ê t s dss Stmts* 
Membres dsns ess domaines" naar alle waarschijn

lijkheid eek het landbouwinWgratievraagstuk aansnijden. 



*U üa Regeringen dor Schuman-landen tullen op grond van hot 
bovenstaande, en met name op grond van het sub B 1 genoemde 
argument, onderling overlag dianon te plegen ten aanalen 
van de gemeenschapje l i j k door hen in te nonen houding op de 
i n Januari a.s* te honden land bouwintegratieconfe ren t ie . 
Al t minimum desideratum dient te «orden aangemerkt dat de 
6 lenden sioh verbinden een ontwerp-verdrag voor da vorming 
ven een agrarische eenheid snerkt te sullen ontwerpen. Reeds 
i s gebleken dst steun ven Engelse sijds mug worden ver» 
macht indien de 6 lenden in Januari verklaren thans in 
onderling overleg voortgang te willen maken. 

5* Het antwoord op de vraag of het denkbaar l a dat in bepaalde 
sectoren aan de federatie door andere landen wordt deelge
nomen dan die waaruit ds fedsrstle selve zal bestsan, wordt 
mede bepacld door ds bereidwilligheid dier landen tot de 
federatie toe te treden* Vooropgesteld aij dst de federatie 
zich niet ten doel stelt een exclusieve club te gaan 
vormen* In eerste instantie ware voor dergelijke landen 
te denken aan een vorm van associatie met de gemeenschap. 

6. Zn verband mat het fai t dat de Assemblee ed hoe op 
10 Januari het rapport der prd-constituante in behandeling 
ss l nemen, ware da landbouw integratieconferentie niet voor 
de tweede helft ven Januari bijeen te roepen* 

Ji/fou 

(Mr J.J.ver. dor L e e . ) 


