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Groot-Brittannië.

Groot-Brittannië en de E.E.G.

December 1961.

Betrouwbaar.
Van Britse ambtelijke zijde.
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Het i» de Britse regering thans zozeer ernst
met haar voornemem lid van de I.B,G* te worden - mede :
wegens de opmerkelijke stijging ven de Britse export
naar de 2.E.G«-landen -, dat aij dankbaar is voor elke
ontwikkeling, die deze wens helpt te verwezenlijken*
Wat de Nederlandse politiek in dezen betreft meent mee
in Britse ambtelijke kringen, dat Nederland eerder
tracht haar eigen redelijke verlangens te verwezenlij-
ken dan Brittannië te helpen» een optreden dat als bil-
lijk wordt beschouwd* Men wijat op het feit» dat Neder-
land bang is politiek onder de voet gelopen te worden
door de grotere mogendheden in de E.E.G. en dat het lid-
maatschap van ingeland een zekere garantie tegen over-
heersing van de E.E.G-. door Frankrijk en Duitsland zou
vormen.

Wat het deelnemen van Engeland aan de voorbe-
sprekingen over verdere politieke integratie van de
E,E,&,-landen betreft, werd van ambtelijke aijde opge-
merkt» "Br zijn ontwikkelingen op komst die een duide-
lijke en effectieve scheiding tussen de politieke inte-
gratie van de E*2,0» en de economische integratie van
de E.E.G-. met andere mogendheden mogelijk zullen maken"*
- Hogelijk werd hiermee bedoeld» dat Engeland denkt aan
een uitgebreide economische integratie, waaraan ook zou
worden deelgenomen door landen als Canada en Amerika
enerzijds, en een beperkte politieke integratie, waar-
aan slechts door de huidige leden van de E,E.G-, zou wor-
den deelgenomen.
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