
NOTA VOOR DE HKER-tOTI 

copie: de Heer Spierenburg y 

Dr. Sarkalden^ 
Dr. Kohnstamin (T>*in. B.7.) ^ 
Mr, Bonnerman / 

Dr. Louwes t 
D.I.O. hx. f 
Mr. Blaisse 

Betreft: de plannen Hansholt en Pflirlin. 

Naar aanleiding van de bespreking, die TTwe Bxcellenti 
a.s. Maandag met de Heer Pflimlin hoopt te honden inzake 
de integratie van de Westeuropese landbouw, doe ik ü 
bijgaand een nota toekomen, waarin enkele der belangrijk 
punten van de Nederlandse en Praxis* nlannen OD dit terre 
worden geconfronteerd. 

DF CHS F DÉR DIRECTIE 
INTERN/TIONALE ORGANISATIBS, 

• s-Oavenhage, 
11 October 1951. 

•4-
(Mr, J..J ,d. ee). 
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I. DOEL 

Het betrekking tot het doel vertonen beide plannen geen 
pricipiêle verschillen. Beide steunen op de gedachte, dat voor 
een verbetering van de economische positie der 7.7esteuropese 
landen - d.i. het doel in_ruime zin - een 4énworden (integratie) 
van de nationale "economiën" een zeer belangrijke voorwaarde is. 
Dit kan de productiviteit en dus de basis voor de welvaart 
belangrijk verhogen en voorts de Westeurope.se betalingsbalansposi 
sterk verbeteren. . 

Door de belangrijke en sociaal en economisch gezien zeer 
bijzondere positie, welke de boer in het productieproces inneemt, 
is het noodzakelijk bij het doorvoeren van bovenvermelde gedachte 
voor de landbouw een eigê"h opzet te kiezen: een landbouw-plan. 
Het scheppen van één Wssteuropese productie- en consumptiegemeen
schap t.a.v. landbouwproducten/voedingsmiddelen en opvoeren van 
de productiviteit is het doel in engere zin. 

II. MARKT PROBLEMEN 

Integratie is in eerste instantie een markt-proces. 

A* Geografische omvang van de markt 

1. In beide plannen is dit opengelaten. Bij beide is oorspronkeli 
gedacht aan de O.E.g„C.-landen, alsmede -Plan Pflimlin -
Oostenrijk. Portugal en Zwitserland. Thans voelt men meer voor 
een beperking tot d* Schu^an-landen, alsmede - van Nederlandse 

. zijde althans - U.K. Sn Denemarken. 

2. Positie U.K. . . . 
Deze wordt bij geen der plannen nader geregeld. Aan Nederlandse 
zijde voelt *men veel voor een later te construeren bijzondere 
verhouding tussen de Westeuropese groep en het U.K. 

B. De bij integratie betrokken producten 

Van Nederlandse zijde wil men het gehele land- en tuinbouw
bedrijf in het integratieproces betrekken: het plan Pflimlin 
beoogt in eerste instantie een markt-unificatie t.a.v. een 
beperkt aantal producten: 
broodgranen (tarwe), zuivelproducten, suiker en wijn. 

C. De markt- en prijspolitiek 

Met betrekking tot de eindfase bestaat principiële overeenstem
ming tussen beide plannen (I), inzake de te volgen weg doen 
zich de belangrijkste verschilpunten voor: 
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1. Beide plannen willen gedurende de overgangsperiode een zo 
goed mogelijk gelijkschakelen van de concurrentievoorwaarden 
bereiken: inhalen van technische achterstanden + aanpassing 
der productierichtin^en. 
Het plan ."iansholt wil reeds tegelijkertijd hiermede een 
geleidelijke verlaging van de nationale vormen van protectie 
doorvoeren om uiteindelijk tot een afschaffing hiervan te 
geraken. Het Franse plan wil dit uitstellen tot de eindfase 
is bereikt. 

?. "Wet Npderlandse plan wil voor» de handel binnen het integratie-
gebied per product ê£n Westeuropese verhandelingsprijs vast
zeilen. 
Bij het plan Pflimlin kont dit punt in het overgangsstadium 
(technische verbetering en productieaanpas^ing!) niet aan de 
orde. In-rake de prijsvorming in de eindfase wor^t in het 
plan Pflimlin evenmin gen duidelijke uitspraak gedaan. 

3.«Bij "heide plannen is bet mogelijk, dat het nationale prijs
niveau van elk der betrokken producten afwijkt van de prijzen 
waartegen deze producten tussen de deelnemende landen onderling 
worden"verhandeld, i.c. bij het Mansholtplan van de uniforme 
verhandelingsprijs. , 
Pij het Nederlandse plan dragen deze prijsafwijkingen een • 
aflopend karakter als gevolg van de geleidelijke liquidatie 
van de nationale beschermingsstelsels. 7ij kunnen op den 
duur slechts voortvloeien uit verschillen in transportkosten 
(bijv. consumptie melk) 

hm Ten aanzien van- de invoer stelt het Nederlandse plan duidelijk 
voor de import tüLi t d^^de landen onder een gecoördineerd regime 
te plaatsen* 
De export wordt niet behandeld. 
Het Franse plan.spreekt eveneens van coördinatie van.de in- en 
uitvoer, doch niet duidelijk blijkt of dit (ook) betrekking 
heeft op het handelsverkeer binnen de groep. 

5. Van Nederlandse zijde wil men de financiële resultaten van 
bijzondere maatregelen bij de onder een gecoördineerd regime 
plaats vindende invoer uit (wellicht ook uitvoer naar) derde 
landen ten bate/laste van een Europese Landbouwfonds brengen. 
Overeenkomstige resultaten, welke ï.v.m. de nationale vormen 
van protectie voortsprniten. uit het handelsverkeer binnen de 
groep zouden hier buiten vallen. 

6. Inzake het vc «ren van een voorraadpolitiek t.a.v. de invoer 
uit derde lar', m en/of de productie der deelnemende landen 
wordt van Nederlandse noch/van Franse kant een duidelijke 
uitspraak gedaan. 

11T. PBomr?T ERKGELÏNGEN 

I s Het productiebeleid (rationalisatie, aanpassing in de productie 
richtingen) wil Nederland voorbehouden zien aan de nationale 
recerinpenï FranVrijk wil dit overgedragen zien aan 'een Hoge 
Autoriteit (H.A.) Van belang is hier vast te stellen of beide 
desiderata betrekking hebben op de overgangs- of de eindfase. 
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len 
heid het beheer en de besteamg van ronosen voor 
ciering van prodnctiebevordTende maatregelen aan 
te vertrouwen. 

IV, INSTÏTUTICNKLE A S P E C T E N . 

1.Beide plannen stemmer overeen in de wens te komen tot een 
supra-nationaal o r g a a n , dat. bi3 eenvoudige «eerderheid 
van stemmen beslissingen kan nemen. Overigens zijn de 
standpunten betreffende punt IV noe z e e r ^l^pr- eo n gehouden. 

2.Van Nederlandse zijde is wel voorgesteld de H, 
woordelijk te doen zijn jegens '--en Raad van Mi 
welke BM?^ gekwalificeerde meerderheid besluü 
Deze tiaad zou op zijn beurt verantwoording scl 
aan een afvaardiging der ::'e steur opese narle^™ 
Voorts 'ou het beheer van een Landbouwfonds (• 
III 2) tot de bevoegdheden vtuö de Tï.A# behorei 
Ia Frankrijk zoekt oen deze opzet in een>^è6Èi 
aan die b̂ ij het plan Schuman. 

V. CONCLUSIES 

verant-

H 5,6 en 

7 analoo? 

trekking tot b <nd< 
gemaakt tussen? 
verschilpunten var prinoiniële aard: 
TT B, Ti c 1, misschien T T T 1 en ÏV 2s 
verschilpunten, wel>e uit ^ zo even verme" 
vloeien of er ™ede samenhangen: 
II C 2 en 3 

b. Belangrijk is het een be+<•>-• Inzicht te verkrijgen inzake 
de 'ranse ideeën over: 
(1) de deelnemende landen (TT A 1), i.h.b. over de deel

name van het U.K. (13 A ? ) , 
(/>) het stellen van de in- en uitvoer naar derde landen 

onder een gecoördineerd regime (TT C 
( 3 ) de financiële resultaten van bijzondere maatregelen 

betrekking hebbende on de onder (2) vermelde in- en 
uitvoer (II C 5); 

(h) het voeren van een voorraadpolitiek (TI C 6). 

c. Voorts is het van een grote betekenis tot een duidelijke^ 
wederzijdse verklaring te komen met betrekkig tot de 
bevoegdheden van de H.A.; 
(1) in de overgangsfase, 
(2) in de eindfase 
in eerste instantie i.v.m, met ITT 1 en - na N»r°ikte 

overeenstemming t.a.v. de punten II C 1 t/m 6 ; 
en de wenselijkheid, taak en middelen van een 
Landbouwfond s• 

Het zelfd( 
ling. 

!i*Tnelde te ere? 

-avenhage, 11 October 1951. 

ffXM/PL* 
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