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Betreffende; indiening van 
het Plan Europese samen
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No. GS/D.I.O. 89. 

s-GRAVENHAGE, 11 Januari 1951. 

Aan de Heer Minister President 
Voorzitter van de Raad 
aangelegenheden uit de 
Plein 1813 N o A , 
's-GRAVENHAGE. 

voor Economische 
Ministerraad, 

Met betrekking tot de Europese samenwerking 
in de landbouw heeft de regering tot dusver nog 
geen aandacht gewijd aan de vraag op welke wijze 
deze plannen internationaal aan de orde zullen 
worden gesteld. Bijgaande nota behandelt deze vraag. 
Ik zou het op prijs stellen, indien U deze nota op 
de eerstvolgende vergadering van de R.E.A. aan de 
orde zou willen stellen. Afschrift van deze brief 
en de bijlage deed ik onze Ambtgenoten, leden van 
de R.E.A. toekomen. 

DE MINISTER VAN LANDBOUW, VISSERIJ EN 
VOEDSELVOORZIENING, 

S-99-58 -17 -1 - ' 51 
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G E H E I 

Indiening van het Plan -Europese samenwerking in de landbouw. 

Nadat in de R.E.A. van 11 October het plan voor 
Europese samenwerking op het gebied van de landbouw was 
goedgekeurd, heb ik op verschillende wijzen op technisch 
niveau contact gezocht met de instanties in binnen- en 
buitenland, die bij de beoordeling van de beginselen, 
waarop dit plan steunt, rechtstreeks betrokken zijn. 

Wat het binnenland betreft is in de vergadering met 
de Stichting voor de landbouw'op 2 November 1950 een 
uiteenzetting van het plan .gegeven.-

Over die bespreking is een perscommuniqué verschenen, 
waardoor zowel door de binnenlandse"als. door de buitenlandse 
pers enige aandacht aan deze voorstellen is besteed. 

. Bovendien ligt het in mijn voornemen de vertegen
woordigers van handel en 'industrie op het gebied van de 
voedselvoorziening, welke uiteraard eveneens nauw betrokken 
zijn bij de voorbereiding en de uitvoering van een zodanig . 
plan, dezer dagen een uiteenzetting in gelijke zin te geven. 

In het buitenland heb ik contact gehad met mijn ambt
genoten van Landbouw in Frankrijk, West-Duitslahd en 
Denemarken. Bovendien is de tekst van het plan ter kennis 
gebracht van mijn ambtgenoten in de overige Scandinavische 
landen, in Ierland en Italië. Terwijl gedurende de Benelux-
Conferentie in Luxemburg met de Ministers Hc*ger en Simon 
reeds over de grondslagen van het plan. van 'gedachten is 
gewisseld, is hun de tekst daarvan ter bestudering toegezonden, 
nadat deze door de R.E.A. was goedgekeurd. 

Uit de tot dusver verschenen commentaren is mij 
gebleken, dat er aan alle zijden een levendige belangstelling 
voor dit project bestaat. De tot dusverre gevolgde procedur.e 
maakt het echter niet mogelijk, dat op technisch niveau 
meer in details op de bijzondere aspecten van het plan 
wordt ingegaan. 
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Alvorens echter onderhandelingen over de onderdelen van 
dit plan een aanvang kunnen nemen is het nodig, dat i 
Nederlandse Regering een standpunt bepaalt over de vraag, 
waar en op welke wijze het plan internationaal aan de orde 
moet worden gesteld. Er zijn daartoe verschillende mogelijk
heden. 

In de eerste plaats sou het mogelijk zijn de lijn var-
de procedure, die bij het Plan Stikker is gevolgd, ook hier : 
volgen en de samenwerking op het gebied van de landbouw op 
dezelfde wijze en op dezelfde plaats aan de orde te stellen. 

Sinds het Plan Stikker is ingediend zijn echter ervarin
gen verkregen, die het gewenst maken nader te overwegen of 
in het kader van de Parijse Organisatie uitzicht bestaat op 
practische resultaten. 

Bij die overweging spelen verschillende factoren een 
rol. 

Na de indiening van de plannen Stikker, Petsche en 
Pella zijn in Parijs voorbereidende studies met betrekking 
tot de integratie ter hand genomen. Deze studies strekken 
zich uit tot de volgende sectoren. 
Industriële sectoren. 

1. textiel (in de volgorde wol, textiel commissie 
katoen, kunstweefsels). 

2« pulp en pa:pier pulp- en papiercommissie 
3. machines 

Ie prioriteit: auto's en auto-
onderdelen, textielmachines, 
electrische kra«htinstallaties 
incl, transformatoren. 
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2e prioriteit: machine-gereed
schappen, schrijfmachines en 
.andere kantoormachines. 

4. rollend spoorweg materieel 
stoom-,en electrische 
locomotieven, rijtuigen en 
goederenwagons 

5. landbouwmachines 

6. stikstof-meststoffen 

7. cement 

8. vlakglas 
9.•aluminium 

commissie voor 
binnenlands vervoer 

sub-commissie voor 
landbouwmachines van de 
commissie voor landbouw 
en voedselvoorziening. 
commissie voor chemische 
producten 
commissie voor diverse 
producten 
idem 
commissie voor non-
ferro metalen. 

Agrarische sectoren 
(alle te bestuderen door de commissie 
voor landbouw en voedselvoorziening) 

10. veeteelt-producten 
(zuivel, eieren, varkensvlees en vis) 

11..verse vruchten en groenten 
12. gedroogde vruchten 
13.'. wijn 
14. oliën en vetten 
15. tabak 
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De integratie studies op het gebied van de landbouw 
eschieden onder auspiciën van de landbouw Commissie. 

Lan^s deze weg worden zonder enige twijfel waardevolle 
gegevens verkregen. De vraag is echter, of zij ook kunnen 
leiden tot het opstellen van regelingen, die de Europese 
samenwerking op economisch gebied effectueren. Het is immers 
niet Voldoende de juiste cijfers te verzamelen en in een 
rapport bijeen te zetten. Het is ook noodzakelijk een schema 
te ontwerpen voor de Europese organen, die nodig zijn om op 
grond van de verkregen gegevens de meest noodzakelijke 
productie- en afzet-belangen te kunnen behartigen en toezicht 
uit te oefenen op de naleving der aanvaarde regelingen. 

Van de geprojecteerde samenwerking op het gebied van 
de landbouw vormt de instelling van zulke Europese organen 
een essentieel onderdeel. 

Niettemin valt te verwachten - gelijk de ervaring reeds 
heeft bewezen - dat de Parijse Organisatie buiten het kader 
van haar bevoegdheden zou treden wanneer zij zich met de 
instelling van zulke organen zou gaan bezighouden. Bovendien 
zou niet vermeden kunnen worden, dat plannen voor een Europese 
samenwerking, ook wanneer zij zich wel met de organisatorische 
zijde van die samenwerking zouden inlaten, zich moeten uit
strekken tot alle landen, die deel uitmaken van de Parijse 
Organisatie en de wens zouden koesteren om aan die samenwerking 
mede te doen. Concreet gezegd: men zou de Europese organen 
moeten instellen niet alleen op de deelname van de belang
rijke West-Europese landen, maar ook van in dit verband 
minder interessante landen (Portugal, Turkye en Griekenland). 

Aanvaardt men dus enerzijds, dat de instelling van de 
Europese organen een voornaam beginsel moet zijn voor het 
verkrijgen van Europese samenwerking op landbouw gebied en 
anderzijds, dat de organen van de samenwerking zich moet, 
beperken tot de West-Europese landen in engere zin (Frankri jk, 
tfest-Duitsland, Engeland, Ierland, Benelux, Italië en de 
Scandinavische landen), dan ligt het voor de hand te twijfelen 
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aan de geschiktheid van de p^rijse Organisatie voor de 

behandeling der hierbedoelde plannen. 

Nog op een ander punt dient de aandacht te worden 

gevestigd. In navolging van.de gedachten,, geformuleerd in 

het Plan Stikker, heeft ook de Europese Assemblee te 

Straatsburg zich in zijn resolutie van Augustus 1950 uit

gesproken voor functionele opbouw van de Europese samenwerking. 

Een eerste ontwerp van zulk een functionele opbouw 

staat op het punt; in het Plan Schuman te worden voltooid. 

Het moet. duidelijk zijn, dat deze functionele opbouw niet 

moet leiden tot een onoverzichtelijk en elkaar doorkruisend 

geheel van Europese regelingen en organen. Wil derhalve op 

ander gebied dan de integratie van kolen en staal functionele 

opbouw verantwoord blijven, dan dienen zowel de beginselen 

als de organisatorische oplossingen in die andere sectoren 

telkens getoetst te worden aan hetgeen-in het Plan Schuman 

werd tot stand gebracht. Dit wil natuurlijk niet zeggen, dat 

er in de andere sectoren geen kenmerkende •verschillen met de 

in de kolen en staal sector bestaande verhoudingen zouden kun

nen optreden, welke afwijkingen zowel inzake de beginselen 

als voor wat betreft de organisatorische opzet rechtvaardigen. 

Het toetsen, waarvan hierboven werd gespróken, dient dan ook nie 

om de instellingen van het Plan Schuman en de landen waartoe het 

zich uitstrekt te copiëren, maar om de afwijkingen, die nodig 

zijn op de meest rationele wijze te verantwoorden. 

Wat de landbouw betreft, is een afwijking reeds voor

geschreven, daar onder de 6 landen van het Schuman-Plan zich 

niet bevinden Denemarken en Engeland, een dier belangrijkste 

producenten en de grootste afnemer van Europese landbouw

producten. 

Indien Denemarken en Engeland of êén van beiden moeten 

deelnemen aan een plan tot samenwerking op landbouwgebied, 

zou de daaruit voortvloeiende afwijking van het Plan Schuman, 

volstrekt gemotiveerd zijn. 
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Ook ten aanzien van de beginselen kan reeds th 

aandacht gevestigd worden op belangrijke verschillen tussen 

de kolen en staal sector enerzijds en de landbouwsector ander

zijds.. Terwijl het immers de opzet van het Schuman-Plan is 

om binnen een gelimiteerd aantal jaren een geünificeerde 

markt voor koïèh en staal in de 6 landen te effectueren, moet 

de samenwerking op het geoied van de landbouw zich een beschei 

dener doel stellen, n.1. het binnen bepaalde grenzen terug

dringen van de protectie, die in de meeste gevallen de nation? 

land'oouw-economie in //est-Europa beheerst. 

Het is duidelijk, dat dit beginsel invloed heeft op de 

te ontwerpen structuur. In tegenstelling met het Schuman-Plan 

zal men voor de landbouw binnen het Europese verband een 

grotere speelruimte dienen te laten aan de nationale landbou" 

politiek., 

v'/il echter ondanks deze kenmerkende verschillen het 

verband tussen de functionele opbouw in uiteenlopende 

economische sectoren gehandhaafd blijven, den dient het 

onderzoek van de mogelijkheden rekening te houden met wat 

in andere sectoren reeds werd opgezet. 0 0k voor dit critisch 

en vergelijkend onderzoek is de Parijse Organisatie niet 

het meest geschikte milieu. 

Het voorgaande leidt tot overweging van de vraag, of 

het mogelijk is een plan voor Europese samenwerking op het 

gebied van de landbouw op andere wijze aan de orde te steilen 

dan door indiening in de Council van de O.E.E.C. 

In de eerste plaats ware te overwegen, of de Nederlandse 

Regering het initiatief moet nemen tot het bijeenroepen van 

een conferentie van door haar uitgenodigde Europese landen, 

teneinde de door haar ontworpen beginselen voor Europese 

samenwerking te bestuderen en de ter verwezenlijkihg noodzake

lijke regelingen te ontwerpen. 

Deze procedure zou aanbeveling verdienen, wanneer het 

niet bekend was, dat ook de Franse Regering het plan koestert 

na het tot stand komen van het Schuman-Plan de Europese samen-
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werking op landbouwgebied ter hand te nemen. 
Het zou onder deze omstandigheden politiek minder ge

wenst zijn wanneer de Nederlandse Regering zou trachten op 
dit gebied de Franse Regering de loef af te steken. 
Een uitsluitend Nederlands initiatief verdient derhalve geen 
aanbeveling. 

Een derde mogelijkheid zou gelegen .zijn in een combina
tie van de Franse en Nederlandse plannen. Daartoe zou met de 
Franse Regering overleg gepleegd moeten worden over de vraag, 
of zij zou willen medewerken aan een op gezamenlijk initiatief 
bijeen te roepen conferentie van Europese landen, teneinde de 
samenwerking op het gebied van de landbouw te bespreken. 

Aan deze combinatie met Frankrijk zijn niet te verwaar
lozen gevaren verbonden. De Franse Regering zal haar plannen 
voor de landbouw willen doen steunen op de groep landen, die 
tot het Schuman-Plan zullen toetreden. Het is zelfs niet 
ondenkbaar, dat zij als voorwaarde voor de deelname ook van 
de niet-Schuman-landen toetreding tot het Schuman-Plan zou 
verlangen. Gezien de politieke doeleinden, die Frankrijk bij het 
Schuman-Plan nastreeft, is een dergelijk standpunt zeker te 
verwachten. Gelijk hierboven reeds is gezegd, is het echter 
voor Nederland een eerste eis, dat aan samenwerking op het 
gebied van de landbouw van de aanvang af Denemarken en Engeland 
deel kunnen nemen. 

De Franse Regering zal er voorts waarde aan hechten 
- gelijk uit het technisch contact reeds is gebleken -
de samenwerking op landbouw gebied vooral te verkrijgen voor 
enkele vitale producten zoals tarwe en wijn. 
Voor Nederland gaat het er veel meer om beginselen van samen
werking in de gehele landbouwsector aanvaard te zien, die 
vervolgens door bepaalde sectoren zoals de granen, de vee-
houderijproducten en de tuinbouwproducten kunnen worden 
uitgewerkt. 
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In deze gedachtengang lijkt hot noodzakelijk dat \ 
Nederlandse zijde alleen dan tezemen met Frankrijk het 
initiatief voor het bijeenroepen van een Europese Conferentie 
wordt ontwikkeld, indien de Franse Regering bereid zou zijn; 

a, tot die conferentie uit te nodigen de Scandinavische 
landen, Engeland, Ierland, België, Luxemburg,. 7/est-
Duitsiand en Italië; 

: b . een agenda voor de conferentie op te stellen die 
de In het" Nederlandse plan vervatte beginselen,. 
recht doet wedervaren. 

Deelname aan de conferentie zou voor de uitgenodigde 
landen betekenen, dat zij bereid zijn om op basis van de i. 
de agenda opgenomen beginselen over Europese samenwerking 
op het gebied van de landbouw te confereren. 

Indien deze procedure, die mij op grond van het vooraf
gaande het meest kansrijk lijkt, zou kunnen worden gevolgd 
dan zou het thans allereerst nodig zijn, met de Franse Rege
ring in overleg te treden. 
Dit overlég zou in de tweede helft van Januari dienen plaats 
te vinden. 

In de tweede plaats zou het noodzakelijk zijn intern 
het organisatorische deel van het in de R.E.A. reeds goedge
keurde project nog eens nauwkeurig te bezien en te toetsen 
aan de organisatie, die in het ontwerpverdrag van het 
Schuman-Plan is neergelegd. 

In de derde plaats dient zo spoedig mogelijk een begi_n 
gemaakt te worden met een uitwerking van het plan ten aanzi_en 
van bepaalde sectoren van landbouwproducten. 
Dit zal, aangezien deze voorbereidingen nog geheel intern 
blijven, kunnen geschieden met gebruikmaking van de gegeven^ 
van de Parijse Organisatie/integratie studies.; 

76-100-51 
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Het komt mij voor dat langs deze weg op bevredigende 

wijze voortgang zou kunnen worden gemaakt met een behandeling 

van de plannen voor samenwerking in de landbouwsector. 

ïk wijs erop, dat ook in verband met de organisatie 

van de Europese economische weerbaarheid, het van bijzonder 

belang is deze zaak niet te laten rusten. 

Zonder de samenhang met de N.A.T.O. op de voorgrond te 

plaatsen en zonder te stellen, dat het noodzakelijk is dez^ 

samenwerking op landbouwgebied als onderdeel van de N.A.T.O, 

te beschouwen, is het een gelukkige omstendigheid dat de 

bovenvermelde landen, die voor samenwerking op het gebied 

van de landbouw in Europa belangrijk zijn, alle behoren tot 

de landen van het Atlantisch Pact. 

Ik zou het op prijs stellen indien de R.E.A,, inzake 

het bovenstaande zijn standpunt zou willen bepalen. 

's-Gravenhage,10 Januari 1951 

7 8 - I O O / 5 I . 
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