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Hort verslag van de "bespreking met kinisl 
10 April ¿ . 1 ° , te 1 4 uur. 

er ;.ïan3hclt op Donderdag, 

^e,nwesig waren: 
de Heer Minister en de Heren vaï 
Tinbergen en Le Lïair; 
afwezig waren: 
de lieren Horring, Xohnstamm en ü 

der Lee, Linthorst Homan, 3amkalden, 

pierenbur; 

Intake het doel van deze bijeenkomst zij verwezen naar de voor deze bijeen
komst opgestelde notitie GJ/DIO 972. 

Algemeen 

1 . Lij de bestudering van de institutionele zijde van een londbouwintegratie 
is het nuttig gebruik te maken van de ó'cliuman-conceptie. Leze mag evenwel 
niet zonder meer op de landbouw worden overgedragen. Bovendien moet om psy
chologische redenen vermeden worden, dat de indrul»wordt gevestigd, dat een 
landbouwintegratie een schuman.-plan voor de landbouw is. 
Ook de term Hoge autoriteit moet worden vermeden. 

2 . Le Heer Linthorst "'.'oman deelde mede, dat hij de indruk heeft, dat zich bij 
de Europese Beweging een zwenking aan het voltrekken is in dien zin, dat 
men cich zou willen distanciëren van het functionalisme en men de richting 
opgaat van een algemene aanpak van de integratie. 

3- Laar aanleiding van een discussie over het "inschakelen" van het bedrijfs
leven bij een landbouwintegratie wees de Heer Minister er op, dat men in 
ieder land uiteraard zelf moet uitmaken in welke mate overleg zal worden 
gepleegd met de direct belanghebbenden. Van zeer groot belang is evenwel, 
dat men lot de direct belanghebbenden niet a l l e e n de boeren rekent, doch ook 
andere sectoren van^economisch leven; ö.e consumenten, de verwerkende in
dustrie en de handel. Deze groepen zullen in de ITederlandse Adviesraad 
vertegenwoordigd moeten zijn. 
Literaard gelden overeenkomstige overwegingen t.a.v. de activiteit op rege
ringsniveau. Op een volgende Conferentie mogen niet alleen de hinisters 
van Landbouw tegenwoordig zijn. 

4 . Voorts werd gewezen op het grote belang de Verenigde staten in deze zaken 
t e blijven interesseren. Enerzijds kan hierdoor een katalysator worden ge
schapen, bijv. via een zekere materiële steun van de zijde van de V.J., 
indien deze steun - zoals vervracht mag worden - niet op nationale, doch 
alleen op Europese grondslag wordt verleend..Anderzijds is de Amerikaanse 
welwillendheid van belang om eventuele moeilijkheden van de zijde van het 
G-.....T.Ï. te kunnen oplossen. 

Inhoud van het Rajpcrt 
5- Het betrekking tot de in bovenbedoelde notitie voorgestelde indeling van 

het Rapport werd besloten 
a. de punten 2 en 3 te verwisselen, met dien verstande, dat punt 2 zou 

luiden: 
de doeleinden van de nationale vormen van landboxiwpolitiek, in het bi
zonder van de ^chumanlanden; 
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en punt 
de toetsing der doeleinden van de nationale lar:dbouwpoli 
van oen Europese landbouwpolitiek. 

een nieuw punt 4 in te lassen en het in de notitie onder cr vermelde 
(samenstelling en werkwijze der organen etc.) als vijfde punt te 
plaatsen. 

Inzake het nieuwe punt (hoofdstuk) 4 merkte de lieer Kinister Op, dat hierin 
de consequenties van de punten (hoofdstukken) 2 en 3 moeten worden "behan
deld: 
"Uit de inhoud van hoofdstuk 4 moet blijken, dat de aan een integratie 
deelnemende landen in de Europese landbouwpolitiek kunnen vinden, wat aij 
thans in hun nationale landbouwbeleid zoeken.:' 
In dit verband werd een aantal aspecten genoemd, welke in dit hoofdstuk 
zouden passen, teneinde globaal te kunnen aangeven welke landbouwpolitiek: 
in het algemeen en welke markt- en prijspolitiek voer de verschillende pro
ducten in het bizonder in Y/esteuropees verband gewenst zou zijn: 

a. het opstellen van in- en uitvoorbalansen van de belangrijkste landbouw
producten, daarbij uitgaande van verschillende mogelijkheden wat de sa
menstelling der landen betreft• 

b. het splitsen van de in- en uitvoer naar de verschillende belangrijke va
luta - bijv. dollars, ponden en rest. 

c. het aangeven van de belangrijkste gezichtspunten,. welke een verhoging r**f\ 
van de productiviteit van de "."esteuropeso landbouw en een verbetering 

van de economische en sociale positie der boeren in de streken met de 
kleine bedrijven en een arbeidsoverschot bieden. Deze punten zottdon het 
gewenste aanknopingspunt kunnen bieden voor het thema van -anorikaanse 
hulp op Europese leest. 

Voorts zou bij deze studie betrokken kannen worden een korte uiteenzetting 
over de opzet van de ''marché unioue" in de V. >. Daar doet ;jick namelijk 

het verschijnsel voor, dat in dit grote raar! tgebied 
1-, ~ , 

een volledi 

aat, zonder dat dit geleid heeft tot (,cr 
juist de vrees van velen:) een nivolle/tie der producentenprijzen. 
In het vijfde hoofdstuk zou moeten worden nagegaan, of en zo ja in hoever
re c.q. in v/elk stadium of in welk tempo de in net vierde hoofdstuk vermel
de desiderata van een Europees landbouwbeleid dwingen tot een institutione
le vormgeving, waarin souvereinitoitscverdracht der landen a.\n een gemeen
schappelijk landbouT'orgaan plaats vindt. 

Vervolgens zou aan de opzet van dit orgaan a-ndacht besteed moeten worden. 

YJerkwi j ze 

8. Besloten is; 

dat aan de hand van de bespreking door de heren van der Lee en Le riair 
een uitgebreider concept over de inhoud van het Rapport zal worden opge
steld, dat op de volgende bijeenkomst bij de hi^ister, op "'oensdag 23 
April a.s. te 14 uur zal worden besproken, 

jvent. in de tweede bijeenkomst geamendeerde concept van de inhoud 
m besproken mot de lïeer Jean '..onnet; 
iollt moet worden d 
«elk verband genoe 

dat dit 
zal \7or 
dat get 
gen, in 
(Landbo 
en prij 

id werden de namen van de neren 

-^le deskundi-
van de ".Tiel 

-.jconomiscn m : 
olitiek in de 

Economisch Instituut). 
Intake een event. in te 

tituut) - deskundig op het terrein van de m.rkt-

re'. t-Europese landen - en .b.L.Louwos (Nederlands-

passen werkverdeling tussen beide landen hvamen 

volgende 

5 

;'Oiijiuieden naar voren. 
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Geheim 
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orders riemen op zich aan h:t 
lmatig elkanders resultaten 
eind-redactie vordt opgesteld, 

oe op bepaalde hoofdstukken, de 
al inen tussentijds van elkan-
aiaer.deren. Uiteraard ié Seo 

Ook dit zal met dc Zeer "lonnet 

de Tedcrlandsf 
7."oiinst-3A:im ziel 

raorgc-
3f 0.3 tule 

ders resultaten 
combinatie van beid 
worden besproken. 

10. Inzake de arbeidsverdeling tusse 
stcld, dat Prof.Tinbergen en Drs 
zouden belasten: 
dc landbouwintegratie in het kader dor Europese economische integratie, 
en dat Prof. 3aokalden aandacht zou schenken aan het laatste hoofdstuk, 
handelende over de institutionele zijde van de integratie. 
Over een verdeling der hoofdstukken 2, 5 en 4 ^7erd geen duidelijke uit
spraak gedaan. 

TJLII/TP 
17/4'52, 1192-100-52G 

7T 
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