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Excellentie, 

Tijdens de aanstaande bijeenkomst van de Europese Raad te Athene 
zullen volgens het Landbouwschap enkele besluiten genomen moeten 
worden welke voor de toekomst van de Europese Gemeenschap en ook 
voor de Nederlandse landbouw van uitzonderlijke betekenis zijn. 
Hieronder volgen enkele hoofdlijnen van het standpunt van het 
Landbouwschap over de komende besluitvorming. Het Dagelijks Be
stuur van het Landbouwschap hoopt dit standpunt binnenkort monde
ling bij U uiteen te zetten. 

Het Landbouwschap herhaalt allereerst zijn standpunt dat besloten 
moet worden tot een uitbreiding van de eigen middelen van de Ge
meenschap. Alleen op deze wijze is de Gemeenschap in staat ook 
buiten de landbouw een krachtig sociaal-economisch beleid te ont
wikkelen; dit is nodig voor de voortgang van de Europese integra
tie en ook voor het behoud van met name het vrije onderlinge han
delsverkeer. Door een dergelijke verbreding van het beleid zal er 
voor de afzonderlijke lidstaten tevens een meer evenwichtige si
tuatie ontstaan tussen de afdrachten aan en de ontvangsten van de 
Gemeenschap. Een strikte benadering van het lusten en lasten 
vraagstuk zou overigens een gevaar zijn voor de gemeenschappelij
ke financiering. 

© BuZa, blok 4, 1975-1984 (Ministerie van Buitenlandse Zaken) inv.nr. 18560
http://resources.huygens.knaw.nl/europeseintegratie/doc/S03429



LANDBOUWSCHAP ver volg blad nr: 1 

Het waar mogelijk beheersen van de uitgaven voor het E.G.-land
bouwbeleid zal ten aanzien van alle daarvoor in aanmerking komen
de produkten moeten plaatsvinden. Het is niet aanvaardbaar dat 
alleen voor de voor ons land zo belangrijke zuivelproduktie uit
gewerkte en diepingrijpende maatregelen worden getroffen terwijl 
voor andere produkten waarbij, vooral het belang van andere lid
staten in het geding is, slechts wordt volstaan met een tot wei
nig verplichtend voornemen tot kostenbesparing. Dit gebrek aan 
evenwicht, zoals dit voorkomt in de voorbereidende stukken voor 
de Europese Raad, zal naar de mening van het Landbouwschap bij de 
besluitvorming moeten worden weggenomen. 

De invoering van een quotering in het prijsbeleid voor zuivel zal 
op zichzelf reeds zo fn grote druk op de inkomensvorming van de 
melkveehouders leggen, dat het niet verantwoord is een dergelijke 
maatregel te combineren met een bevriezing of zelfs een daling 
van de melkprijs. Een "heffing op meer11 voor de melk kan door het 
Landbouwschap alleen in overweging worden genomen indien de toe
passing ervan tijdelijk is, effectief is in de hele Gemeenschap, 
de referentie het jaar 1983 is, er geen uitzonderingen zijn en de 
quota niet verhandelbaar zijn. 

Hoewel de aanvaarding in de Gemeenschap van een extra heffing op 
zg. intensieve produkties niet waarschijnlijk zou zijn, wordt de
ze heffing in de voorbereidende stukken nog steeds genoemd; het 
Landbouwschap vertrouwt er op dat deze voor de Nederlandse rege
ring terecht onaanvaardbaar geachte straf op efficiënt produce
rende bedrijven zal worden afgewezen en niet meer deel van de 
discussies zal uitmaken. 

Naast een geleidelijke afbraak van de bestaande positieve ra.c.b. 
- waarvan het Landbouwschap in beginsel een voorstander is -
wordt ook voorgesteld om in de toekomst bij aanpassingen van 
wisselkoersen geen positieve m.c.b. te laten ontstaan. Hiermede 
zou een belangrijk Duits-Frans geschilpunt zijn opgelost. Het 
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Landbouwschap meent dat een dergelijke "oplossing" na verloop van 
tijd een ontwrichtende invloed zal hebben op het prijsbeleid en 
daarmee ook een gevaar voor de vrijheid van het onderlinge 
handelsverkeer zal betekenen. 
Het Europees prijsbeleid voor de landbouw zal afhankelijk worden 
gemaakt van de wijzigingen van sterke munten in de Gemeenschap en 
voor landen met grote inflatie wordt het aantrekkelijker een ei
gen prijsbeleid voor de onderscheidene landbouwprodukten te voe
ren door hun m.c.b.'s gedifferentieerd af te breken. 

In het voorgaande is vooral ingegaan op de onderwerpen welke naar 
de informatie waarover het Landbouwschap beschikt op het ogenblik 
centraal in de discussie staan. Voor een meer globaal standpunt 
over de te nemen beslissingen mag verwezen worden naar de brief 

* welke op 13 juni 1983 aan U werd verzonden (st. 19/3355a). 

Het Landbouwschap vertrouwt erop dat U met de in dit schrijven 
gemaakte opmerkingen rekening zult houden. 

I 

Met gevoelens van verschuldigde hoogachting, 

Drs. M.L. de Heer. 
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