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Inleiding en voorstellen» 

Kort nadat de nieuwe Europese Commissie was aangetreden besloot 
zij om een algemeen debat opgang te brengen over de 
perspectieven voor het gemeenschappelijk landbouwbeleid. 
De Commissie zette haar gedachten uiteen in een dokument; dat 
dokument bevatte een aantal fundamentele opties voor de 
toekomstige ontwikkeling van het gemeenschappelijke 
landbouwbeleid. Het discussiedokument, dat werd voorgelegd aan 
de instellingen van de Gemeenschap en aan andere betrokkenen, 
georganiseerd in Gemeenschapsverband, is bekend onder de naam 
"Groenboek". 
In het Groenboek heeft de Commissie getracht aan te geven waarin 
de werkelijke problematiek bestaat. ZÍJ gaat daarbij o.m. in op 
het gebrek aan werkgelegenheid buiten de landbouw, aan de 
technische en economische vooruitgang in de landbouw, de 
inkomenssituatie en het verstoorde marktevenwicht. De Commissie 
stelt ook vast dat de positie van de Gemeenschap niet wordt 
verbeterd door de export als uitweg te zien voor de afzet en dat 
evenmin op langere termijn de voedselproblemen van de derde 
Wereld kunnen worden opgelost door de landbouwproduktie van de 
ontwikkelde landen. Vastgesteld moet worden dat voor een aantal 
produkten structureel meer wordt geproduceerd dan overeenkomt 
met commerciële afzetmogelijkheden, een stuk voedselhulp 
inbegrepen. 
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Dit zo zijnde zal bij de voortbrenging van landbouwprodukten 
veel meer rekening moeten worden gehouden met de werkelijkheid, 
d.w.z. de opnamecapaciteit van de markt. Vooral ook uit 
budgettaire overwegingen is het niet verantwoord om te 
produceren voor de interventiebureaux, omdat zulks tot een niet 
te aanvaarden verspilling leidt. 
De Commissie heeft er - ook reeds bij vorige gelegenheden - dan 
ook sterk op aangedrongen om de marktprijzen een grotere rol te 
laten spelen; bij de oriëntatie van vraag en aanbod zou de 
marktprijs een veel grotere rol moeten spelen; zoniet dan zou de 
Gemeenschap verzeild raken in een doolhof van administratieve 
maatregelen om de omvang van de produktie te regelen. Daarbij 
valt dan met name te denken aan quotumregelingen, een systeem 
van produktie-regulering dat eerder zal worden geprefereerd door 
een Lidstaat met een relatief zwakke concurrentie-positie dan 
door een Lidstaat met een relatief sterke concurrentie-positie, 
zoals Nederland. Het ligt derhalve niet op onze weg om te 
opteren voor quotum-regelingen, integendeel, de Nederlandse 
ultganspositie moet worden gebaseerd op zoveel mogelijk vrijheid 
van produceren en verhandelen binnen de Gemeenschap, zulks op 
basis van een marktgericht beleid. 

Aan het vele overleg, dat de Commissie met instellingen van de 
Gemeenschap en andere betrokken partijen over het Groenboek 
heeft gevoerd, heeft de Commissie toch nadere beleidsoriëntaties 
ontleend. De Commissie is zich er daarbij van bewust geworden 
dat, voor het aangeven van de beleidsoriëntaties voor de 
toekomst van de Europese landbouw, een dosis realiteitszin niet 
mag ontbreken. Na de vele consultaties heeft de Commissie dan 
ook vastgesteld dat een drastische prijsverlaging talloze 
landbouwbedrijven in het faillissement zou drijven; een systeem 
van Inkomenstoeslagen dat dan zou moeten worden toegepast zou -
naar het oordeel van de Commissie - evenmin te bekostigen zijn. 
De Commissie realiseert zich ook dat de huidige moeilijke 
situatie is ontstaan als gevolg van een stuk technologische 
ontwikkeling en Jarenlange onbeperkte garanties. 



Een forse priJscorrectie, om te trachten tot een hersteld 

evenwicht te komen, acht zij geen haalbare oplossing; dat zou, 

zoals reeds vermeld, de agrarische Inkomens, die in het algemeen 

achterblijven bij die van andere werkers, onaanvaardbaar 

aantasten. 

De Commissie heeft derhalve besloten om aan de Raad voor te 

stellen voor de meeste produkten de geïnstitutionaliseerde 

prijzen te bevriezen. Daarnaast heeft zij de Raad voorstellen 

voor begeleidende maatregelen aangereikt; deze handelen over 

granen, rundvlees en zuivel. Tenslotte heeft de Commissie een 

discussiestuk over communautaire maatregelen in de bosbouw aan 

de Raad voorgelegd. De Commissie-initiatieven op dit terrein 

houden verband met het streven om de overschotten te verminderen 

en alternatieve teelten als de bosbouw te stimuleren. 

Men mag er van uitgaan dat het vele overleg van de Commissie met 

betrokkenen voor een deel zijn weerslag heeft gevonden in de 

uitgebrachte voorstellen. Omdat volstrekt duidelijk is dat van 

de zijde van de Bondsrepubliek niet zal worden ingestemd met 

verlaging van de institutionele prijzen (richtprijzen en 

interventieprijzen), heeft de Commissie er kennelijk de voorkeur 

aan gegeven om de voornaamste prijzen, in ECU 1s uitgedrukt, 

ongewijzigd te laten. Door gedeeltelijke afbraak van negatieve 

Monetaire Compenserende Bedragen (M.C.B.) zullen prijzen in 

nationale valuta in sommige Lidstaten omhoog gaan. 

De hoofdelementen van de Commssie- aanpak komen op het volgende 

neer: 

- prijsbevriezing voor belangrijke produkten 

- verdere uitbouw van de mede-financiering in de vorm van 

een medeverantwoordelijkheidsheffing voor de granen 

- het beperken c.q. op termijn beëindigen van de 

interventie-aankopen in de sectoren voor granen en 

rundvlees 
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- het aanscherpen van de criteria voor de mogelijkheid tot 
inlevering; het gaat daarbij om technische 
omschrijvingen van bepaalde graansoorten 

- een Europese opkoopregeling voor heffingvrije melk. 

Daarnaast heeft de Commissie plannen tot snelle afzet van 
interventievoorraden en tot het indienen van een aanvullende 
begroting. 

Nadrukkelijk moet worden opgemerkt dat de Commissie haar 
voorstellen van een extra sociaal tintje heeft voorzien, door in 
de uitvoering zodanige modaliteiten te formuleren dat rekening 
wordt gehouden met de kleinere producenten. Dat komt het 
duidelijkst naar voren op het onderdeel van de 
medeverantwoordelijkheidsheffing op granen; de Commissie stelt 
daar een franchise van 25 ton voor. Daarmee discrimineert zij 
weliswaar niet tussen grote en kleine producenten, maar het 
betekent wel dat de kleinere worden vrijgesteld van de m.v.h. 
(Een franchise van 25 ton komt ongeveer overeen met een 
oppervlakte van 5 ha). Vergelijkbare elementen heeft de 
Commissie ingebracht als het gaat om b.v. premie-regelingen voor 
slachtvee en voor de schapenhouderij. 
Voorstellen voor een gericht sociaal-structureel beleid 
ontbreken echter nog; in haar Groenboek besteedde de Commissie 
daaraan nogal aandacht, doch zij heeft de gedachtenvormlng 
daarover kennelijk nog niet kunnen afronden, hetgeen een ernstig 
gemis is voor een totale standpuntbepaling. 

Voorlopige beoordeling. 

Ondanks de vele voorafgaande consultaties met betrokkenen zullen 
de voorstellen van de Commissie op veel verzet stuiten. 
Uitlatingen uit verschillende Lidstaten duiden reeds daarop; ook 
het feit dat het Europese Parlement zich hopeloos verdeeld toont 
over de te volgen wegen is tekenend. 



De Landbouworganisaties in Europees verband - COPA - tonen zich 
al evenzeer weinig Ingenomen met de voorstellen. Het ziet er dan 
ook naar uit dat over het totale pakket, wanneer dat volledig 
ter tafel ligt, langdurig onderhandeld zal moeten worden om tot 
besluiten te kunnen komen, die daadwerkelijke aanknopingspunten 
bieden voor een gezondmaking van het Gemeenschappelijke 
Landbouwbeleid. 
Geconstateerd moet immers worden dat, ondanks eerder genomen 
Raadsbesluiten de overschotten niet zijn teruggedrongen, 
integendeel. De problemen blijven groot en er zijn zelfs 
gegronde redenen om vraagtekens te plaatsen bij de mogelijkheid 
om het Gemeenschappelijke Landbouwbeleid en het daarop 
gebaseerde intra-communautaire vriJhandelsverkeer volledig in 
stand te houden. 
Van alle Lidstaten zullen concessies worden gevraagd doch de 
bereidheid daartoe is niet groot. Met name de opstelling van de 
B.R.D. is in dat opzicht zonder meer halsstarrig. 
Het dient evenzeer gezegd dat ook de Europese Commissie er niet 
goed in slaagt om haar beleidsvoornemens overtuigend en logisch 
te etaleren en in een harmonisch verband te brengen. De 
Commissie is thans van oordeel dat een verlaging van de prijzen, 
zelfs als die drastisch zou zijn, slechts geleidelijk effekt zou 
hebben op de produktie-omvang. Bovendien meent de Commissie dat 
een rigoreus beleid met een algemene prijsverlaging zeer 
ongelijke consequenties voor de agrarische inkomens zou hebben. 
De eerder door de Commissie gesuggereerde direkte Inkomenssteun 
- een optie uit het Groenboek - lijkt de Commissie thans om 
administratieve en budgettaire redenen moeilijk. Daarom laat de 
Commissie thans de voorkeur uitgaan naar een restrictief 
prijsbeleid, dat zij wil aanvullen met regelingen die de 
doeltreffendheid en selectiviteit van haar optreden moeten 
vergroten. Zij denkt door middel van aanvullende maatregelen 
beter rekening te kunnen houden met specifieke inkomensproblemen 
van de kleine landbouwbedrijven en met de hoge concentratie van 
structureel zwakke bedrijven. 



De aanpak van de Commissie Impliceert dat niet moet worden 
gerekend met de mogelijkheid om de agrarische produktie snel te 
kunnen terugdringen. Het is niet anders dan realistisch te 
moeten vaststellen dat de Gemeenschap nog geruime tijd met een 
overcapaciteit te kampen zal hebben. In die situatie verdient 
het Commissie-voornemen om zeer nadrukkelijk tot versnelde afzet 
van interventievoorraden te komen en aangroei - door afzwakking 
van het interventie-mechanisme - te vermijden onze steun. Haar 
voorstellen terzake van de afzwakking van het interventiebeleld 
voor granen en rundvlees zijn ingrijpend en zullen veel 
overredingskracht vergen. Voor beide sectoren wordt duidelijk 
een meer marktgericht beleid nagestreefd, waarvan op enige 
termijn zeker positieve effekten mogen worden verwacht. De 
daling van de marktprijs voor granen zal zeer aanzienlijk kunnen 
zijn (5 a 10%), terwijl de marktprijzen voor rundvlees zich 
reeds + 25 a 30* onder de oriëntatieprijs (een streefprijs) 
bevinden. De door de Commissie voorgestelde Europese 
opkoopregeling van heffingvrije melk ontving aanvankelijk geen 
gunstig onthaal. In feite was Nederland de enige Lidstaat die 
steun verleende aan het Commissie-voorstel. Mogelijk kan de 
dreiging van de Commissie om, bij afwijzing van dit voorstel 
voor een vrijwillige verlaging van de melkproduktie, een 
voorstel tot een quotum-verlaging met 3% in te dienen, 
delegaties bewegen tot een meer positieve opstelling. 

Een ernstige dissonant In de Commissie-voorstellen is de 
vermenging van een economische en een sociale component, die 
vooral tot uitdrukking komt in de voorgestelde medeverantwoor
delijkheidsheffing voor de granen. De voorgestelde vrijstelling 
van de medeverantwoordelijkheidsheffing voor 25 ton granen houdt 
in dat grote aantalen kleinere bedrijven geen financiële 
medeverantwoordelijkheid behoeven te dragen voor de kosten van 
de overschotten. Een dergelijke franchise, die de Commissie 
destijds ook voorstelde voor de melksector, moet ook nu worden 
afgewezen. Ook in andere sectoren (rundvlees, schapevlees) 
begeeft de Commissie zich op dit niet aanvaardbare pad. 



Een meer definitieve standpuntbepaling van de Commissie
voorstellen kan overigens eerst worden geformuleerd wanneer ook 
de thans nog ontbrekende socio-structurele voorstellen ter tafel 
zullen liggen. 
Tenslotte zij er op gewezen dat de Commissie in haar dokument 
over de financiële consequenties van het voorgestelde beleid en 
de eigen middelen een geactualiseerde evaluatie geeft. Alle 
elementen in aanmerking genomen komt de Commissie tot de slotsom 
dat zij aanvullende kredieten behoeft. De voorziene kredieten in 
de begroting 1986 zijn gebaseerd op de inzichten in april/mei 
1 9 8 5 . Een herziene raming op basis februari 1986 toont aan dat 
voor sommige sectoren meer en voor andere sectoren minder 
middelen benodigd zijn, echter per saldo meer. De voornaamste 
factor in dit vertband is de opgetreden wijziging in de 
waardeverhouding dollar-ECU. In de begroting 1986 is uitgegaan 
van de verhouding 1 . 2 0 : 1 . 0 0 , doch door de waardedaling van de 
dollar is deze thans 1 . 1 2 : 1 . 0 0 . Deze verandering leidt tot een 
benodigd extra krediet van • 750 miljoen ECU. De Commissie wijt 
deze overschrijding aan exceptionele omstandigheden. Voor de 
Gemeenschap van de Twaalf zal per saldo een aanvullende 
begroting van ongeveer 790 miljoen ecu nodig zijn, aldus de 
Commissie. 
Een aanvullende begroting van 790 miljoen ECU leidt tot een 
overschrijding van de Londense norm met + 600 miljoen ECU; 
zonder een aanvullende begroting van deze orde van grootte zou 
de financiering plaats kunnen vinden binnen de Londense norm. De 
overschrijding is echter een gevolg van buitengewone 
omstandigheden waarmee conform artikel 2 van de regels inzake 
budgetdiscipline rekening zal worden gehouden. 

14 februari 1986 
Jbeglbbpr 


