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BE BRI.9BB POU-güBg ESH OPZICHTE YAÏÏ EUROPA (II)

Van een funotionaria, werkzaam op een te&h-
nisoh ministerie, werd de volgende ambtelijke visie vernosaen.

1. He t verloop van de topconferentie ia ze ker van in-
vloed geweest op versterking van de Britse neiging tot '*reoon-
sideration** van de verhouding ten opzichte van het continenta-
le Europa. Het voornaamste resultaat schijnt voorlopig vooral
versterking van de wens te zijn om tot de een of andere vorm
van over eens •temming te komen, hetgeen in beginsel Britse be-
reidheid tot het doen van concessies inhoudt» mits daar ook
concessies van de andere kant tegenover staan.

2, Ben van de zichtbare tekenen van toegenomen Britse
bereidheid is het feit dat men, hoewel een geheel Europa om-
vattende vrijhandelszone nog steeds niet uitsluitend, op het
ogenblik toch ook geneigd is een douane-unie met het Europa
van de Zes te overwegen.

Dezelfde toegenomen bereidheid blijkt uit het feit,
dat de regering inderdaad geneigd is opnieuw t® overwegen of
toetreding tot Euratom of EBGr de situatie zou kunnen verbete-
ren. Het is overigens niet zeker, dat die overweging tot po-
sitief resultaat leidt, omdat het vrij bezwaarlijk lijkt tot
twee van de bestaande Europese gemeenschappen toe te treden
zonder precies te overzien welke verhouding tot de derde ge-
meenschap daarvan de consequentie zal zijn. Men zal dan eerst
nauwkeurig moeten vaststellen welke consequenties van die der-
de gemeenschap men op korte of lange termijn wil aanvaarden.
Dit hele proces van afweging van belangen en mogelijke conse-
quenties is ook binnen de regering nog niet afgesloten. Wel
is het besef bij de regering langzamerhand levendig dat de or-
ganisatie van de Zes een niet meer ta ontkennen feit is, be-
rustend op de wil van de betrokken regeringen. Toekomstige mo-
gelijke initiatieven van Britse kant zullen dus de identiteit
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van de 2es hebben te respecteren. Omgekeerd zullen de
2ea het 'bestaan van de 2even hebben te aanvaarden en niet
moeten streven naar tt op lossingen1* met ieder van de Zeven
afzonderlijk.

3. Ook -tegen de achtergrond van de Britse gedachten-
gang is de laatste rede van De GAÜIiIE interessant* De G-AULIB
denkt klaarblijkelijk hoe langer hoe sterker in de richting
van een confederatie van het vrij a Europa en zelfs het vrije
Westen - een vorm van associatie, die het in beginsel moge-
lijk maakt meer nationale identiteit te behouden dan in het
kader van de integratie, zoals de £es die klaarblijkelijk
Voorstaan, mogelijk is. Dit ia niet alleen het soort van op-
lossing dat men in het terenigd Koninkrijk zou prefereren,
maa r kennelijk ook een '"wa^r-put® voor de kleine landen die
nu met Engeland in de Zeven geassocieerd zijn. Die kleine
landen ontkennen op zichzelf de noodzaak van samengaan en
grotere eenheden niet, maar staan er op in dat proces toch
zoveel mogelijk zichzelf te blijven en de beslissing over
hun belangen niet in feite over te dragen aan supranationale
organen, die in de praktijk door het aoooord van de "groten*
in een dergelijke organisatie worden beheerst. Deze wens van
de kleinere, landen is de laatste tijd zo duidelijk aan de
dag getreden, dat ook de Verenigde Staten daarmee nu wel de-
gelijk rekening moeten gaan houden*

4. 2&ohno logische en industriële onwikkelingen zullen
al in de naaste toekomst tot sterkere aaneensluiting tussen
met name Engeland én Duitsland en Frankrijk leiden. Op mili-
tair gebied is men met de voorbereidingen daartoe vrij ver
gevorderd. Op zichzelf zijn daarnaast op zuiver handelsge-
bied de voordelen van grotere markten duidelijk. Dit gevoegd
bij de politieke pressie die met name sinds **Parijsw is ont-
staan, maakt het niet onwaarschijnlijk dajfc nieuwe oplossin-
gen kunnen worden gevonden, maar het zou Onjuist zijn drasti-
sche koerswijzigingen in de Britse politiek te verwachten.
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Sfet name zal dé Britse regering geen stappen doen, die
haar het vertrouwen en de solidariteit van haar partners
in de Zeven zouden kannen doen verlieasën»

Begin juni 1960.


