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De landouw in de E.E.G.

Conferentie van Stresa zal belangrijk werk kunnen doen

Grote openbaarheid

De ontwerpers van het verdrag inzake de Europese economische gemeenschap (E.E.G.) hebben er zich 
terdege rekenschap van gegeven, dat de landbouwproblemen wel bijzonder moeilijk in de nieuwe 
Gemeenschap aan een oplossing zouden kunnen worden geholpen. Daarom hebben zij in art. 43 van het 
verdrag de volgende bepaling opgenomen:

„Teneinde de hoofdlijnen van een gemeenschappelijk landbouwbeleid uit te stippelen, roept de Commissie, 
zodra het verdrag in werking is getreden, een conferentie van de lidstaten bijeen, om hun landbouwbeleid 
onderling te vergelijken met name door een overzicht op de stellen van hun middelen en behoeften.” 

Deze conferentie zal nu van 3 tot 12 juli te Stresa worden gehouden. De Commissie is overigens van plan bij 
deze gelegenheid verder te gaan dan het maken van de vergelijkingen, waarmede het verdrag haar in art. 43 
heeft belast. Zij heeft aan dit voornemen uiting gegeven in het ontwerpagenda, dat thans aan de regeringen 
van de zes landen van de Gemeenschap is voorgelegd. Zij wil namelijk ook trachten te Stresa een politiek op 
lange termijn voor de landbouw uit te stippelen. Daarom zal zij er niet slechts de marktsituatie bespreken en 
onderzoeken hoe het met de behoeften en de middelen op landbouwgebied in de Gemeenschap is gesteld. 
Zij zal ook nagaan, hoe de toekomst er voor de landbouw in West-Europa uitziet. Welke hervormingen zijn 
noodzakelijk? Welke structuurwijzigingen acht men geboden? Hoe stelt men zich de evolutie van de 
voedselvoorziening, niet slechts van de landen van de Gemeenschap maar ook van derde landen voor?

Meer en meer is de jongste jaren wel gebleken, dat geen land een nationale oplossing voor zijn 
landbouwproblemen kan vinden. Hier is een gemeenschappelijke oplossing nodig en dit betekent, dat men 
de klassieke weg van de bescherming zal moeten verlaten. Dit betekent ook, dat men zal moeten breken met 
het systeem van het verstrekken van hoge subsidies en het lijden van hoge exportverliezen.

Over al deze problemen zullen de ministers van landbouw van de zes landen te Stresa hun mening moeten 
zeggen zonder dat de Commissie inmiddels aan de uitspraak van de ministers zal zijn gebonden, al spreekt 
het vanzelf, dat de Commissie rekening zal houden met de mogelijkheden, die de ministers voor ogen staan. 
Overigens zal men zich daarbij ook rekenschap moeten geven van de repercussies die het 
gemeenschappelijke beleid op de nationale landbouw van de diverse landen zal kunnen hebben. En voorts 
zal natuurlijk zeer ernstig rekening moeten worden gehouden met de positie van de overzeese gebieden van 
de landen van de Gemeenschap die belangrijke leveranciers van grondstoffen in het bijzonder voor de 
vetstoffenvoorziening en o.m. ook voor de textielvoorziening zijn.

Brede deelneming

Het is de bedoeling de beraadslagingen van de conferentie van Stresa zoveel mogelijk in het openbaar te 
doen plaatsvinden, daar aldus in sterke mate de aandacht van de bevolking van de zes landen zal worden 
gevestigd op het streven van de gemeenschap een voor de bevolking gunstige oplossing van de 
landbouwvraagstukken te vinden. Het is immers de eerste maal, dat een dergelijk beraadslaging over de 
landbouwproblemen zal worden gehouden. Het is ook om deze reden, dat de Commissie hoopt op de 
aanwezigheid van sterke delegaties uit de zes landen te mogen rekenen. Zij verwacht, dat behalve de 
ministers van landbouw ook verscheidene andere bewindslieden de beraadslagingen zullen bijwonen, 
alsmede vertegenwoordigers van de beroepsorganisaties van de landbouw, de industrie en de handel, van de 
vakbeweging en van de consumenten. De samenstelling van de delegaties zal aan de regeringen worden 
overgelaten. Waarnemers zullen alleen, worden toegelaten voor zover zij zijn gedelegeerd door 
internationale organisaties, die reeds op het gebied van de Gemeenschap zijn gegroepeerd, hetgeen o.m. met 
verscheidene landbouworganisaties en de vakbeweging het geval is.
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Bindende besluiten zal de conferentie van Stresa niet nemen, maar haar overleg over de beslissende 
landbouwproblemen zal de taak van de Commissie op dit terrein kunnen vergemakkelijken. De Commissie 
moet immers volgens art. 43, lid 2. binnen de twee jaar na de inwerkingtreding van het verdrag voorstellen 
inzake de totstandbrenging en de uitvoering van het gemeenschappelijk landbouwbeleid doen.

Het spreekt vanzelf, dat de gebeurtenissen in Frankrijk van beslissende invloed op de conferentie van Stresa 
zullen kunnen zijn. Niemand weet, hoe een eventueel bewind van De Gaulle tegenover de Europese 
gemeenschappen zal staan. Geruststellend is hier wellicht alleen het feit, dat Frankrijk, hoe ook zijn regering 
zal zijn samengesteld, niet bij machte zal zijn aan zijn landbouwproblemen een nationale oplossing te geven.
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