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0a bespreking werd gehouden op 6 en 7 Hove&ber j . 1 . £ij vloeide 
voort uit aan afspraak, genaakt tijdens een persoonlijk onderhoud 
tussen ü en Minister Pflalla. 

Van Franse zijde aftaan daal 4a Seren Maastracel, Ra bot an 
iieeguer. Van Nederlandse aljda Ir. Staf, Mr. Frank an onderga takende. 

Tevoren wae ona aan nota ter hand gesteld, dia da algemene 
grondslagen van nat Franse plan bevatte, doch waarvan ona 
aanstonds werd medegedeeld dat zij slechts aan voorlopig karakter 
droeg an alleen ep nat Ministerie van Landbouw was voorbereid. 
Kan vertaling van deze nota treft ü hierbij aan. 

Da eerate bespreking bleef beperkt tot enige algemene uiteen
zettingen van Franse zijde over verschillende punten van da nota. 
Gelijk 0 zult alen la vooral net laatste daal van dit stuk van 
belang. Het voorgaante (bi*. 1 - 7 ; gaeft principes aan, naar da 
concrete vooratellen voer datgene* wat aanstonds asoet gebeuren, 
zijn neergelegd in de 65 19 t/ i 23. desa voorstellen komen erop 
neer, dat de organisatie van de Europese aarkt zien voorlopig 
tot aan beperkt aantal produoten sou voeten beperken en dat a l 
naar gelang van 4e behoefte voor nieuwe producten soortgelijke 
organisatie •voorschriften tot stand zouden kunnen koeten. 
Onzerzijds werd dus aanstonds de vraag gestald of d i t uitgangspunt 
medebracht, dat in de Franse gedaehtengang var schillende organen 
voor de verschillende producten l a hst leven souden worden 

Se roe pen en of voor elk van de producten verschillende landen aan 
e organisatie zouden kunnen tsedewerkan. 

Voorts houdt d i t voorstal in , dat de l a Saraas beschikbare hoeveel
heid van de producten, die onder 4e regeling vallen, door net 
gemeenschappelijk orgaan tussen 4e deelneaende landen wordt 
verdeeld. Ook bij dit punt la door ona da vrasg gesteld of de hier 
beoogde maatregelen la alle gevallen wel geweaat en noodzakelijk 
zijn. 

Haar aanleiding van de bespreking op de eerste dag werd door 
ona een nota voorbereid, waarin da belangrijkste verschilpunten 
tussen het Franse en het Bader land se plan warden neergelegd. 
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Deze nota vormde da handleiding voor da bespreking op 7 
November* 
1. Voor wat betreft de analyse van de huidige toestand en de 
algemene doelstellingen stemmen da Franss en de Nederlandse 
zienswijzen vrijwel overeen* Intussen dient op een niet onbelans&jk 
verschil de aandacht gevestigd te «ordent belde plannen vooralen, 
dat een algehele vrijmaking van het goederenverkeer niet aan
stonds ksn plsats vinden* Hat Nederlandse plan rakent mat een 
vrij lange overgangsperiode als gevolg waarvan de elndphase, n.1. 
de geünificeerde markt, ln het Nederlandse plen nauwelijks wordt 
geregeld* Bat Franse plan werkt zowel de overgangsphaae sis de 
elndphase uit* Ia formele zin i s dia elndphase ln het Franse 
plan dua wat dlcHerbij gebracht* Dit verschil heeft tot gevolg, 
dat de Fransen de bestaande situatie voor mat de handelsbelemme
ringen betreft, ook ln de over gang apha se nog laten voortduren* 
Opheffing van die handelsbelemmeringen (das zowel invoerrechten 
als qushtltstleve restricties) geschiedt eerst in de elndphase 
en het Intraden van dia elndphase is made afhankelijk van het 
gelijk maken van de concurrentievoorwaarden ln de deelnemende 
landen. , 

De Nederlandse zienswijze berust er juist op, dst man reads 
dadelijk moet beginnen met het afschaffen van da quantitatleve 
restricties en dat R«n ln da regeling van da Europa se verhande
ling sprijs juist een middel heeft om zelfs bij ongelijke 
concurrentievoorwaarden ln de deelnemende landen een zo groot 
mogelijke uitwisseling van producten te verkrijgen. 

2* Ha bespreking was aan ook aan Franse zijde erven overtuigd, 
dat er in beginsel grote voordelen verbonden waren aan de 
Nederlandse opzat, d.w.z. de aanvaarding van één hoge autoriteit 
voor de gehele landbouwsector* Anderzijds waren wij ook van 
mening, dat het gereden leek de toepassing van de algemene 
beginselen voorshands te baperkan tot enkele producten, die 
daarvoor in aanmerking komen. Over de uitbreiding van het 
.regime zou dan in het kader van de ln te stellen organen (hoge 
autoriteit, Baad van Ministers) kunnen worden beslist. 

Van Franss zijde hechtte aea er aaa er nog uitdrukkelijk 
op te wijzen, dst deze opzet niet betekent een afsluiten van de 
groep voor andere Europese landen, die niet van de aanvang af 
hebben meegedaan. Toetreding van die landen zou alti jd mogelijk 
moetan blijven, hetgeen dan zou medebrengen, dat zij dan s l i s 
vobr de groep verbindende regelingen zouden moetan aanvaarden. 
Dit strookte, naar wij aeeadea, ook geheel aet de sederlandse 
zienswijze. 
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3. Hét Nederlandse plan voorziet niet in een gemeenschappelijke 
import uit bultan-Ëuropcsc landen. Het Franse plan stelt die 
gemeenschappelijke invoer hij producten, vaar voor de groep 
deficitair ia , voorop. Daardoor is het in het Franse plan dan ook 
noodzakelijk de productie van de groep zelf over de Importerende 
laden van die groep te verdelen. Onzerzijds Is betwijfeld of als 
regel een gemeenschappelijke Invoer noodzakelijk aal zijn en wij 
meenden, dat da vardeling van de in Europa beschikbare hoeveelheid 
vooral in die gevallen aal aceten plaats vinden, waarin gemeen
schappelijke Invoer uit 3« landen onvermijdelijk l a . 

h. Hierboven werd er reeda op gewezen, dat in het Nederlandse 
plan aanstonds een begin wordt gemaakt aet de afschaffing van 
quantitatleve restricties, terwijl het Franse plan ook deze 
aanvankelijk verschuift neer de eindahase. 

5. Uit da ia het Nederlandse plan voorkomende §§ over de 
perequatie (19, 20 en 21) waa onvoldoende duidelijk, dat wij da 
prijsegaliaatleebinnen Europa door nationale heffingen laten 
geschieden, terwijl het Europaee fonds o . l . gevoed moet worden 
door heffingen op de Invoer uit derde landen; 
In ons plan zijn dus de Europese lenden voor een deal zelf ver
antwoordelijk voor de maatregelen tot verbetering van hun landbouw-
productie, terwijl het fonds geld beschikbaar kan stallen ten 
behoeve van het stimuleren der productie, waar dit nodig en 
voordelig la voor da Europese welvaart • 
Da Franse opvatting van onze tekst berustte op het misverstand, 
als zouden wij de opbrengst ven de prljsegellsatleheffingen binnen 
Europa ten goede vi l len doen komen aan het Europese landbouwfonds. 

Opgeaarkt moet worden, dat het voor de middelen van dit fonds 
verschil maakt of men al dan niet centraal inkoopt. Bij centrale 
Inkoop lomere zon het zo kunnen gaan, dat aan landen binnen de 
groep wordt doorverkocht voor een prijs, die zoveel hoger is den 
da wereldmarktprijs, dat uit het verschil de Europese producenten 
de hun toekomende verhandelingsprijs kunnen ontvangen. 
Krijgt b.v. tarwe een verhandellngaprlja van Fra. 2500 en kan het 
op dè wereldmarkt gekocht worden voor Frs. 2000, terwijl de 
Franse productie i a U deel van da Europese behoefte voorziet, dan 
sou de geïmporteerde tarwe Zvoor Frs. 2125 kunnen worden doorver
kócht, zodat voor de Franse productie door de hoge autoriteit 
Frs. 2500 kan worden betaald. 
In die gedaehtengang krijgt het fonds uiteindelijk geen middelen 
ter beschikking. Bij de bespreking werd er onzerzijds op gewezen, 
dat ln die gevallen, waarin geen gemeenschappelijke import plaats 
vindt een heffing op de import alt derde lenden wel middelen aan 
het fond» kan verschaffen. 
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6. Van Franse zijde ia ar da" nadruk op gelegd, dat het nodig 
la da relatie tussen de In te stellen groep en bestaande 
internationale organisaties nader te regelen, b.v. tiet G.A.T.T., 
da Kheat Counoll e.d. 

Onzerzijds Is deze wenselijkheid erkend. 

7. Tenslotte la er aan onze kant op gevezen, dat het, ook 
wanneer men zou beginnen met een beperkte toepassing van da te 
aanvaarden beginselen, noodzakelijk Is niet uit te gaan van 
geïsoleerde produoten, maar van biJeenbehorende groepen van 
producten, dus niet da tarwe maar de granen, niet de zuivel
producten, maar de veehouderijproducten. Het scheen ons toe dat 
nen aan Franse zijde voor desa overweging toegankelijk was. 

Uiteraard la deze bespreking slechts aan te merken als een 
Informeel contact op technisch niveau. Van Franse zijde is 
herhaaldelijk gesteld, dat over de ontwikkelde gedachte 
nog geen uitspraak van de Franss Kinlaterraad is tot stand 
gekomen. Hen meende echter, dat die uitspraak In de eerstkomende* 
weken wal sou kunnen worden verwacht. 

m WfiD.CHEF DEK DIRECTIE 
IMTEëlHATIOHlLS OâSAIISATIES, 

(Dr. I.Samkalden) 
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