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Uiteenzetting van Mr. Jacob Jan van der Lee, Vice-Voorzitter, over de werkzaamheden 
van de ''Interim Working Party" sedert de conferentie in Maart 1952 te Parijs

Excellentie, Mijnheer de Voorzitter, Dames en Heren,

Ik wil gaarne trachten in het kort een uiteenzetting te geven van de arbeid, welke, sedert de 
Ministersconferentie in Maart te Parijs werd gehouden, is verricht in het kader van de Interim Working 
Party. Deze toch heeft tot opdracht gekregen de documentatie bijeen te brengen, waarop de Ministers tijdens 
de conferentie, welke naar wij hopen voor 31 October a.s. zal worden gehouden, zich zullen moeten baseren.

Op de Ministersconferentie van Maart j.l. werd uitdrukkelijk bepaald, dat bedoelde werkgroep zich niet zou 
mogen bewegen op beleidsterreinen en dat beslissingen van politieke aard hierdoor niet zouden mogen 
worden voorbereid of besproken. Het gaat er dus alleen om als het ware een “fotografie” te verschaffen van 
de bestaande toestand der agrarische productie, -handel en -marktpositie in West-Europa, alsmede een 
vergelijking van dit beeld met dat van het overige deel van de wereld. Bovendien werd vastgesteld, dat alle 
door de deelnemende landen voor te leggen producten in studie zouden worden genomen. Bij enkele 
integratieplannen, welke tot nu toe werden ontworpen, werd namelijk de gedachte gelanceerd, slechts tot 
integratie van een beperkt aantal producten over te gaan. Van Nederlandse zijde werd echter het standpunt 
ingenomen, dat, gezien de aard van een landbouwintegratie, een gemeenschap voor enkele producten tot 
niets anders zou leiden, dan dat voor een bepaald aantal producten afzonderlijke overeenkomsten zouden 
worden gesloten, welke dus geen oplossing zouden bieden voor de overige. Een groot voordeel is dan ook, 
dat niet slechts enkele producten, doch het gehele agrarische assortiment, “l'ensemble des produits”, zal 
moeten worden bestudeerd. Voorts werd door de Ministers tijdens bedoelde conferentie besloten, dat 
behalve met deze producten studies men zich ook zou bezighouden met het samenstellen van een 
documentatie over de economische, technische en sociale vraagstukken betrekking hebbende op productie, 
consumptie en marktorganisatie. Ook zal tenslotte ten aanzien van tiet institutionele vraagstuk materiaal 
moeten worden verzameld, dat gevonden kan worden in die organen, welke thans op niet-agrarisch terrein 
reeds bestaan, b.v. de organisatie van de Gemeenschap voor Kolen en Staal, alsmede die van de 
Defensiegemeenschap.

Deze Interim Working Party is voor de eerste maal medio Mei te Parijs bijeen gekomen. Hierin zijn 
vertegenwoordigd alle landen, 16 in totaal, die aan de Ministersconferentie hebben deelgenomen, waarbij 
zich dan nog Portugal heeft gevoegd. Door deze Interim Working Party is een secretariaat in het leven 
geroepen op internationaal niveau, waarvoor door de deelnemende Regeringen experts ter beschikking zijn 
gesteld, welke permanent in Parijs werkzaam zullen zijn onder toezicht van het presidium van genoemde 
Interim Working Party, waarin Frankrijk, Italië en Nederland zitting hebben. Sedert einde Mei heeft dit 
Secretariaat een aanvang gemaakt met de werkzaamheden, welke zowel door de Interim Working Party in 
zijn geheel, als door de subgroepen afzonderlijk, zijn, of nog zullen worden opgedragen.

Zoeven merkte ik reeds op, dat door de Ministersconferentie werd besloten, dat alle producten, die door de 
landen daartoe zouden worden voorgedragen, in studie moeten worden genomen. Vandaar dan ook, dat de 
aan de Working Party deelnemende landen als eerste stap bij het nieuwe secretariaat lijsten hebben 
ingediend van producten, die zij voor bestudering in aanmerking wensen te doen komen. Er zijn landen bij, 
die slechts enkele producten hebben voorgedragen, anderen hebben het geheel van het agrarisch assortiment 
op hun lijst geplaatst. Op deze wijze kunnen dus inderdaad aan de a.s. Ministersconferentie productie 
problemen worden voorgelegd, welke het gehele terrein bestrijken. Voorts zijn er zelfs door enkele landen 
producten ter bestudering voorgelegd, welke niet onmiddellijk in de agrarische sector vallen. Zo is o.a. door 
Noorwegen met klem verzocht om ook vis in de integratiestudie te betrekken. Overeenkomstige verzoeken 
werden aan de Interim Working Party gericht met betrekking tot textiel door Italië, Portugal en Turkije, 
alsmede voor hout door Oostenrijk, Italië en Turkije. Naar aanleiding hiervan zijn door het Secretariaat 
vragenlijsten samengesteld met betrekking tot productie, consumptie, afzet, handelsvolume en 
marktorganisatie. Aan de hand van de gegevens, welke hierop worden verstrekt en die thans geleidelijk aan 
te Parijs binnenkomen, worden door het Secretariaat de productenrapporten samengesteld, teneinde deze aan 
de a.s. Ministersconferentie voor te leggen.
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Meergenoemde Interim Working Party heeft zich gesplitst in drie groepen (subgroepen). In de eerste 
subgroep hebben alle deelnemende landen zitting, terwijl Frankrijk hierin als voorzitter optreedt. Zij heeft 
speciaal tot taak de opgestelde rapporten te bestuderen en goed te keuren, alvorens deze aan de 
Ministersconferentie worden voorgelegd.

De tweede subgroep werd ingesteld voornamelijk op aandrang van Italië, Duitsland, Turkije en Griekenland 
en houdt zich in hoofdzaak bezig met de bestudering van economische en sociale vraagstukken. Hierbij 
komen ter sprake arbeidsvraagstukken, voorts vraagstukken welke betrekking hebben op investeringen, 
credieten, agrarische bevolking en het agrarisch inkomen. Men wil aldus komen tot een synthetische 
opstelling van bepaalde bedrijfstypen, teneinde een beeld te verkrijgen van de moeilijkheden, welke zich bij 
een agrarische gemeenschap kunnen voordoen. Uiteraard is het werkterrein van deze subgroep uitermate 
moeilijk definieerbaar en is het schier onmogelijk haar taak beknopt te formuleren. Juister ware geweest te 
komen tot een vergelijking van de rentabiliteit van bepaalde bedrijven in West-Europa, die vergelijkbaar 
kunnen worden geacht. Hierbij stuit men echter op het bezwaar, dat in het bijzonder in de zuidelijke landen 
de statistische verzorging zeer gebrekkig is, zodat niet tot een concrete vergelijking kan worden gekomen 
zoals in Nederland, Denemarken, Zweden en Duitsland dit b.v. wel het geval is. Deze tweede subgroep staat 
onder voorzitterschap van Duitsland en met name van Dr.Hermes, oud-minister van landbouw in dit land.

De derde subgroep houdt zich bezig met het institutionele vraagstuk. Leden hiervan zijn de Schumanlanden 
plus Engeland.

Onder het institutionele vraagstuk verstaat men hier de organisatorische opbouw van een 
landbouwgemeenschap, alsmede de parallellen, welke hierbij kunnen worden getrokken met de 
Gemeenschap voor Kolen en Staal en de Defensie gemeenschap. Deze materie wordt in het bijzonder door 
het Secretariaat gereed gemaakt, terwijl Frankrijk, Nederland en Engeland zich nog meer speciaal 
bezighouden met het probleem van Engelands ”associationship”: d.w.z. de wijze, waarop Engeland aan de 
landbouwgemeenschap zal kunnen deelnemen, zonder in deze zijn soevereiniteit aan het supra-nationaal 
orgaan over te dragen. De groep staat onder voorzitterschap van Nederland.

Dit werk is, zoals U wellicht hebt begrepen, van een omvang, die het uitermate moeilijk maakt, om in de 
betrekkelijk korte periode, welke de Interim Working Party is gegeven om gegevens te verzamelen en 
rapporten op te stellen, deze arbeid tot in détail te voltooien. Men streeft er dan ook naar, om de 
documentatie over de betreffende onderwerpen zodanig te maken, dat het de Ministersconferentie mogelijk 
zal zijn op grond daarvan althans die voorzieningen te treffen, die een verder gaan met een 
landbouwintegratie mogelijk zullen maken. Ik meen, dat inderdaad mag worden gezegd, dat de mogelijkheid 
tot een verwezenlijking van deze integratie zich thans iets gunstiger laat aanzien, dan tijdens de 
Ministersconferentie in Maart j.l. Ik leg hierbij evenwel de nadruk op “iets”. De kring der Schumanlanden 
zal de beslissing moeten nemen of een integratie in de toekomst al dan niet bestaansmogelijkheid zal kunnen 
worden gegeven, en het is ongetwijfeld deze beslissing, die ook op niet-economisch terrein voorbereiding 
voor de conferentie van October a.s. zal vragen.

Ik hoop, Excellentie, Mijnheer de Voorzitter, Dames en Heren, dat ik U in deze korte uiteenzetting althans 
enigermate een duidelijk beeld heb kunnen geven over hetgeen sinds Mei te Parijs wordt ondernomen en ik 
stel mij voor, dat de documentatie, welke in Parijs voor de Ministersconferentie wordt samengesteld, op het 
daartoe geschikte moment ook aan de leden van deze commissie zal kunnen worden voorgelegd.
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