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Algemeen 
De nu in bespreking zijnde Commissievoorstellen 

voor de landbouw beogen de sterke groei van de EEG-
landbouwuitgaven te beperken. Dit is onvermijdelijk 
aangezien dit jaar het 1%-plafond voor de afdrachten 
van de lidstaten bereikt zal worden. Een verhoging 
van de 1%-grens zou op zijn vroegst in 1987 soelaas 
kunnen bieden (goedkeuring door alle parlementen etc.) 
Verder is het een illussie te denken dat verhoging 
van de 1%-grens überhaupt zal plaatsvinden zonder 
dat de landbouwuitgaven aan een discipline worden 
onderworpen. 

Het Nederlandse standpunt is dat het beleid 
zelf aan deze situatie moet worden aangepast. Anders 
ontstaat een levensgevaarlijke situatie (in de loop 
van het 3 aar geen geld meer voor exportrestituties 
et c , gedeeltelijke renationalisatie, kortom chaos). 
Dit is wel het laatste waar de Nederlandse landbouw 
belang bij heeft. 

Minister Braks heeft tegen deze achtergrond 
geopereerd. Hij heeft hier veel kritiek op gekregen 
van de zijde van het Landbouwschap (onvoldoende oog 
voor de inkomens in de Nederlandse landbouw e t c ) . 
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Kennelijk wordt de brenger van de slechte boodschap 
verantwoordelijk gesteld voor de inhoud ervan. De 
realiteit is namelijk dat de door minister Braks 
noodzakelijk geachte beleidsombuigingen onvermijde
lijk zijn om erger te voorkomen. 

Zuivel 

Tegen de voorgestelde superheffingsregeling (komt 
neer op garantiequota per producent) heeft het Land
bouwschap de nodige bezwaren. Men is hierover trou
wens intern verdeeld. Het is waar dat dit een paar
denmiddel is, dat in de uivoering veel problemen zal 
opleveren (jonge boeren etc.)* Er zijn echter geen 
reële alternatieven. Prijsverlaging en/of verhoging 
van de zgn. medeverantwoordelijkheidshegging pakken 
het probleem niet bij de wortel aan en zouden na 
enkele jaren tot onaanvaardbare inkomenssituaties 
leiden. 

Granen 

De door de Commissie voorgestelde geleidelijke toe
nadering van de EEG-graanpri}zen tot de garantieprij
zen in de VS e t c , wordt door alle lidstaten onder
steund. De Nederlandse akkerbouw protesteert hier 
sterk tegen. Ook hier is er echter geen reëel alter
natief om de sterke groei van de kosten van het graan 
beleid te beperken. 

Overige Produkten 

Het Landbouwschap is van mening dat de voorgestelde 
bezuinigingen onevenredig verdeeld zijn over de sec 
toren. Tot op zekere hoogte is dit waar. Anderzijds 



zijn zuivel en granen veruit de duurste sectoren 
en is met name bij zuivel de groei van de voorraden 
zeer onrustbarend.. Dit neemt niet weg dat ook de 
Nederlandse regering van mening is dat ook in andere 
sectoren de nodige maatregelen genomen moeten wor
den, die in een aantal gevallen verder gaan dan de 
Commissievoorstellen (bv. bij oliezaden, rundvlees en 
schapevlees). 


