
Voor de Heer Minister, 

Betreft: Europese economische integratie 

Naar aanleiding van het Plan v?n Actie voor de Europese econo
mische integratie en uitgaande van de principes neergelegd in de 
eerste zeven punten, wordt ten aanzien van de landbouw het volgende 
naar voren gebracht, in het bijzonder met het oog op het gestelde 
'in de artikelen 14 en 15: 

Bij het landbouwprobleem in Europa moet men uitgaan van da vol
gende feitelijke gegevens: 
a. De productie van de Europese landbouw moet worden opgevoerd, 

teneinde een betere voeding mogelijk te maken, tevens ter na
streving van datgene wat door de groep Pflimlin in de Franse 
Kamer is naar voren gebracht, en ter nastreving van de doelein
den der O.E.E.C. 

b. De v.est-Europese landbouwproductie is onvoldoende voor het 
garanderen van de algemeen in de F.A.0. aanvaarde normen voor 
de consumptie. 

c. De mate, waarin de huidige landbouwproductie de consumptie-eissr, 
dekt, is voor de verschillende soorten producten zeer ongelijk. 
Voor grote overschotten behoeft vooralsnog bij geen enkel pro
duct vrees te bestaan. 

d. De omstandigheden van bodem, klimaat en historie hebben gemaakt, 
dat Europa naar rato meer veehouderijproducten dan akkerbouwpro
duct on voortbrengt. De behoefte aan akkerbouwproducten is dien
tengevolge groter. De tuinbouw neemt min of meer een tussenposi
tie in. 

Voor de egalisatie en de opvoering van de productie is het 
nodig, dat binnen Europa verschuivingen van de cultures kunnen 
plaats hebben, zodanig dat elk gebied die artikelen voortbrengt, 
waartoe het door natuurlijke en historisch gegroeide omstandighe
den als het meest gunstige wordt bestemd. 

Daarvoor zal hot noodzakelijk zijn Europa als aen eenheid to 
beschouwen. Zonder de invoer uit andere werelddelen overmatig te 
belemmeren, moet het mogelijk kunnen worden gemaakt, dat de land
bouwers in Europa worden bevrijd van de vrees voor overschotten. 
De in- en uitvoer van Europa moet daartoe als geheel worden behan
deld. 

Tengevolge van de historische ontwikkeling, het verschil in 
technisch peil, sociologische toestanden, enz. is het kostenpeil 
in verschillende landen ongelijk. Dit is wel de grootste belemme
ring voor een vrij internationaal verkeer. Het is dus gewenst de 
productiekosten meer te egaliseren, opdat de grootste prijsver
schillen verdwijnen. Intogratio van de productie is daartoe hot 
middel. 

Voor en aleer het einddoel is bereikt zullen verscheidene jaren 
zijn verlopen. Zelfs klimatologische omstandigheden kunnen dit ver
tragen of versnellen. Er moet dus een overgangsregiem worden gevon
den, dat het mogelijk maakt deze volkomen vrijheid van de markten 
te bereiken en de volledige toepassing van art. 14 van het Plan van 
Actie te vergemakkelijken. 
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Het is ge wenst, dat wordt aangestuurd op een prijs in het gezamen
lijk gebied. Dit zal de producentenprijs moeten zijn. De consumen
tenprijs zal afhankelijk van de verschillende distributie-systemen 
verschillen vertonen. Voor de economische ontwikkeling van Europa 
is hot van belang, dat de ene prijs zo laag mogelijk ligt. Do laag
ste producentenprijs kan dit niet zijn, aangezien dit het voortge
brachte quantum der producten zou doen verminderen. Landen met zeer 
lage productieprijzen zullen hun prijzen zien stijgen, hetgeen 
onherroepelijk repercussies op inkomens en prijzen in andere be
drijfstakken tengevolge zal hebben. 

7. In landen, waar door de eenwording van de prijzen de producenten 
in moeilijkheden geraken, mogen aan de betreffende bedrijven struc
turele subsidies worden gegeven, zoals is voorzien in het Plan van 
Actie. 

8. Het komt er thans op aan de meest juiste prijs te bepalen. Laten 
wij deze voor de verschillende producten'X noemen. Kij moet betrek
kelijk dicht aansluiten bij de prijs in het goedkoopst-producerende, 
dus speciaal het belangrijkste exporterende land. Toch zal hij zo 
moeten zijn, dat het voor die exportlanden voordelig is om de pro
ductie uit te breiden. Hierdoor zal de aanpassing aan de beste 
arbeidsverdeling — dus aan de integratie — in Europa worden verkre
gen. 

9. Landen, die producenten een lagere prijs dan X wensen te betalen 
uit overwegingen, die gericht zijn op handhaving van het binnenland
se evenwicht tussen inkomens en prijzen, zullen in elk geval de ver
plichting op zich moeten nemen naar Europese landen nimmer voor 
minder dan de prijs X te verkopen. Het z&l zeer moeilijk zijn de 
producenten minder dan X te betalen, zonder het schappen van uit-
voerbelemmeringen, hetgeen in strijd is met de artikelen 2 en 14 
van het Plan van Actie. 

10. De inter-Europese beschermende maatregelen, tarieven en contin
genten zullen na het totstandkomen van deze overeenkomst, voorzover 
het agrarische producten en voedingsmiddelen betreft, moeten worden 
opgeheven. 

11. Het is mogelijk, dat in weerwil van deze overeenkomst toch op 
sommige gebieden de totale productie van Europa voor de prijs X 
niet is te plaatsen. Dit wijst er dan op, dat de prijs X te hoog 
is. Ylaar in de landbouw de aanpassingen zeer langzaam verlopen en 
het doel toch moet zijn, dat een behoorlijk bestaan wordt verzekerd 
in het sociaal en economisch verantwoorde bedrijf, moet een zekere 
tijd worden gelaten voor de aanpassing. Men moet gezamenlijk - en 
hiervoor is een hoge autoriteit nodig - zorgdragen dat deze artike
len tegen de prijs X worden geplaatst. 

12. De hoge autoriteit is eveneens nodig om de prijs X vast te stel
len, te kunnen beoordelen en te arbitreren en te handhaven, opdat 
klachten kunnen worden voorkomen. 

13. Het is niet van betekenis, dat voor alle kleine artikelen van de 
landbouwprijs de prijs X wordt vastgesteld. Men moet een prijs 
vaststellen voor die artikelen, die het gemiddelde landbouwbedrijf 
in de verschillende landen een behoorlijk rendement doen opleveren. 
Hierbij treden enkele groepen producten op de voorgrond: Ie. granen, 
2e. vleesproducten, 3e. zuivelproducten, en misschien 4e, kippen-
oieron, 5e. olie, 6e. wijn, 7e. tabak, terwijl een afzonderlijke 
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behandeling nodig is voor de visserijproducten. 
Met opzet zijn de tuinbouwproducten hierbuiten gelaten, -ijl 

deze reeds enige plaatselijke bescherming genieten door de hoge 
transportkosten. Verder mag verwacht worden, dat de vrijlating 
van het grensverkeer een grote stimulans voor de consumptie van 
deze producten zal betekenen, zodat de behoeften de eerste jaren 
steeds de productiestijging zullen voorblijven. Mocht echter blijken, 
dat door verschil in productiekosten de glascultuur het niet kan 
uithouden tegen de volle-grondcultuur elders, dan is het in het 
algemeen belang dringend noodzakelijk, dat deze glascultuur ver
dwijnt, of zich aanpast. Er is geen reden dure en oneconomische 
productiewi jzen' te handhaven. 

14. Mocht de productie van vlees en eieren een zodanige omvang aan
nemen, dat deze niet binnen West-Europa zal zijn te plaatsen, San 
zou de hoge autoriteit de bevoegdheid moeten bezitten, de totale 
invoer van veevoeder te beperken. Er bestaat geen kans, dat de eigen 
productie van veevoeder in Europa overschotten aan producten van 
veehouderij en hoenderteelt doet ontstaan. De importbeperking voor 
veevoeder zal gepaard moeten gaan met een stijging van de prijs X 
voor veevoeder onder een gelijktijdige handhaving van de bestaande 
prijs X voor vlees en eieren. 

15. Met het oog op de beheersing van de prijzen zal het noodzakelijk 
zijn, dat een internationaal agrarisch fonds wordt gevormd. Er be
staat geen bezwaar tegen, dat exportlanden overschotten, die tegen 
de prijs X in West-Europa niet zijn te plaatsen, op buiten-Eurorese 
markten afzetten en zich daarbij enige geldelijke opofferingen ge
troosten. 

16. Artikel 24 van het Plan van Actie spreekt van overleg op budge
tair gebied. Dit is voor de landbouw zeer gewenst, zonder dat voor 
de landbouw daarbij speciale eisen behoeven te worden gesteld. Hel 
ware het gewenst, dat de subsidies op levensmiddelen (consumenten
subsidies) langzamerhand worden afgeschaft. 

17. Het is mogelijk, dat verschillende landen prijs blijven stellen 
op staatsaankopen, Hiertegen is geen enkel bezwaar, mits alle syste
men van preferentie en het drukken van prijzen beneden de prijs X 
worden uitgesloten. 

18. Wanneer binnen het Europese gebied bij voortduring overschotten 
van landbouwproducten gaan verschijnen, zal men zich moeten wanden 
tot de bestaande organen van de F.A.O., zoals het Committee on 
Commodity Problems. 

16 Juni 1950. (Dr.Ir. S.L.Louwes) 

»5o) 
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