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Groot-Brit tannie - pol

Kuropa

; :ek 't .o.v.

Industries werdVan een functionaris van de Federntior. <v' "'W

het volgende varr.onien.

1) Er is onder de Britse industriëlen een toenemende belangstrl-

ling voor handel met de lanier. van het oostelijk blok, ir. het

bijzonder ook Oost-Duitsland. In kringen van industrie en P3I

is men niet zeer ger.eiga daar sentimenteel over te doen. Enge-

land beschouwt zichzelf'nu eenmaal als een "natior. of ahop-

keepers" en dat impliceert, dat men bereid is gebruik te maken

van alle gelegenheden die zich bieder; voor handel en export,

waar zich die ook voordoen. Kon is zich er wel van bewust dat

door de Bondsregering druk op de Britse regering wordt uitge-

oefend om de handelsrelaties met Oost-Duitsland zoveel mogelijk

te beperken, maar.de regering bevindt zich tegenover de indus-

trie niet in een zeer ge.Eakkeli jk-3 positie: terwijl zij namelijk

enerzijds de industrie aanmoedigt zoveel mogelijk voor export

te produceren, moet zij anderzijds prcoercn die export te remmen

zodra Oost-Duitsland in hot spel is. In industriële kringen

heeft men het gevoel dat veel van de Duitse bezwaren in werkelijk-

heid niet van politieke, maar van economische aard zijn : de

Westduitse industrie is er tot dusver in vrij aanzienlijke mate

in geslaagd du handel met Oost-Duitsland voor zich te monopoli-

seren. Klaarblijkelijk is zij bereid on zelfs via een politieke

argumentatie te trachten deze voorkeurspositie te behouden. De

Britse industrie is harerzijds niet van plar. zich daarvan bij-

zonder veel aan te trekken. Het Bur.desverband der deutschen

Industrie huei't daarover contact gezocht met de FBI, maar van

de zijde van de FBI heeft men geen toezeggingen willen doen in

de geest als het BDI graag zou heboen gezien.

?) Het zou niet juiat zijn te menen dat door de Britse industrie

een sterke pressie op de regering zou worden uitgeoefend ten

gui.ste van aansluiting of spceaigt: associatie oij ae SEG. Men

is namelijk sceptisch ter. aar.:-.ier. van de raogolijkheder.. In de

F31 ht-:ei't r.er. vcural het gevoel djt Frankrijk een aeletsel

vormt , niet allee:: O; politiek ,'ma^r ook op ecor.GEisch gebiea.

Uil het contact r.e;, i-j ?:--ins?; ir.uus-rie r.jeft r.-;r. ie duidelijke

angst voor de Duitse cor.eurr-r.tie. In de laatste twee jaar echter

heeft de Franse industrie jjceis vorierin^sn genaakt en het ia

gebleken uat zij zich tej'ji.over cie Duitsers zeer wel staande

kan houd-n. Bovendien heboen zich op industrieel terrein tal-

rijke gemecnsohappeli;ke Duit3-Fra.nse projecten ontwikkeld die

voor beide zijden voordelen afwerpen. Onder die omstandigheden

meent de Franse industrie er geen bel ar. j; bij te hebben zich

vri jwilli:; bloot

vasteland.

an Britse concurrentie op het

De Britse industrie r.eerr.t .lat r.iet al te tragisch. Zij is name-

lijk overtuigd dat er voor kwaliteitsvolle Britse producten op

het vasteland toch :.vel eei. markt zal blijven, dito maar aan-

zienlijke verbetf!rir.g-.;r. wor-Jen aangebracht in de organisatie

van propaganda, verkooj en service. Bovendien hebben talrijke

grote en middelgrote bedrijver, zich rugdekking verschaft door

vestigingen op het vastel ar.a . Ir. zoverre heeft inert in de FBI

niet hut gevoel dat a insluiting bij de E SC! ««n dringende eis

van de r.atiije tookunf,- ij. V.ar.r.^or de regering om politieke redo-

•jlui tir.g toch moet zoeken, dan ia

en oij zondere weerstand te ver-

oepaalde sectorer. a ie nadelen ver-

wachten. Maar cm(-\:k<>i-> r.'i .'„:; het aas ook niet zo dat de induatrie

permanent bij ie r'-j.-erir •; aar;: ringt o r een positievere politiek.

De politieke buslu; tvcrmir.g ir. je F:<I voltrekt zich in het alge-

meen bi j/.or.d'.M- ia:..-;-,a..r. er. r.u::ilijk, zulk:; tengevolge van het

feit dat ir. dr-Ke org^nisutie zcve-ü v.-rtichillur.de belangen, zo-

wel naar oir.v j.g al.-; aard, :;i j uenge bracht zij).. Ook on dit: reden

is geen plctsHlir.gr' er -evc-lutior.r.air.- wijziging in de houding

var. il" FTI ter aanwies, v ,:. U' ^urcj-.-s^ vra a;;;tukken te ver-

wachten .

nen zou menen aa', ïi0 a ie

van de zijde der industri

wachten, behalve rjis;;t:'r.i--:.

Var. f uno * l er.a: Ur.üT. werd het vol»:>;nde



a. Een internationaal landbouwbeleid dat een ongunstige in-

vloed zou kunnen hebber, op de nogeli jkheden van de Britse

boeren in hun eigen markt is onaanvaardbaar.

b. De Agricultural ACT 19-1" er: die vun lvL'7 blijven de onver-

anderde grondslagen van het Britse landbouwbeleid. Zij vc r-

men de grondslagen van een systeem van ondersteuning van

de landbouw, dut vrijwel contrair is aar, het systeem dut

de Zes afzonderlijk en ir. ie tcakonst waarschijnlijk ook

gezamenlijk volden.

c. Het Britse systeem betekent lage prijzen voor de gebruiker.

Iedere wijziging daarvan zou politiek niet ulleen voor de

boerenorganisatisB zalf, rr.:iar ook voor de regering vrijwel

niet te aanvaarden kor.yekwentien hebben. Het zou namalijk

betekenen: hogere j, rijzen voor lanaucu.vproiiuc ten, loon-

eisen, stijging var. de productiekosten in de industrie en

derhalve nadelige boin'.-loe,: ir,;: vun cie Britse positie op de

exportmarkten.

d. Indien Engeland zich zou aansluiten bij 'eer. gemeenschappe-

lijk Europees lar.d ïiou'.vbele id aou zulks betekenen dat men de

zegger.achap over het ni',icr.:ile lur.duouwbeleid zou opgeven.

De bereidheid daartoe k.in r.uch van ae ooerenorganisaties,

noch van de re.-re.'ir.g worder. gevei-ga.

e. De Britse lanaL;cu^ poli ti "k berust o\. vrij nauwkeurig in-

gespeeld evenwicht tUüGon "home- proaue tiun" en "i'ree entry"

uit de Cor.nor.i.eal thl.ar.ien (in ruil waarvoor de CYi'-landen

industriële preferenties geven). Daarom kan geen gemeen-

schappelijk Europees tarief,dat dan ook tegenover C¥f-laKaen

zou r.oeten .vovdor. toegepast, v/orden aanvaard,

f. Wanneer wordt ge ir ;ur:erteerd dat ïr.gelar.d verliezen lijdt

in zijn exj.ortmogel ijkheder. naar .Eurct i deer niet tot de F.?.G

toe te tr:.-d-.-r. di^n stelt de n;-it;;-r l.ar.doeuv.- jaar tegenover,

d .'i t ü« 3r'itiie ij. :\;:;" rie b -p:.ald ooi: :./uel-.'r. zou ondervinden

var. eer. :iepe rki). ; v..!, ie keo;k:'ich'i var. :!•= overzeese grond-

üt oi'i'r:r;: vn a." T, t<:r. e>_ v in e--r. Lj";:--:r>:i:.g var. -J -? koc:.kracht

•r-.r. :ie BritLi-' lar-li. Ja ;.•: r. ..,!., ;•.:•/, ig v iti •• :. ve '.'Z:: akte po-

?) Wanneer nsen de moeilijkheden ziet waarmee ds Zes al te kampen

hebben bij het vinden van de grondslagen voor een gezamenlijk

landbouwbeleid (hoewel de grondslagen van hur. nationale systemen

in beginsel niet te zeer verschillen), kaji men zich vooratell'.u

dat het vinden van een gemeenschappelijke basia voor een land-

bouwpolitiek van de Zes plus Engeland (nog weer gecompliceerd

door de bindingen aan de Conunonwealth) ondoenlijk zou zi^n.

J) Het introduceren van een gemeenschappelijk landbouwbeleid van

de Zes kan op den duur voor Engeland bepaalde gevaren inhoudwn..

De Zes produceren al ongeveer ^Q% van hun behoefte aan vo«dings-

middelen zelf. Bij verbetering en coordinering van de landbouw-

methoden zou het aanbod spoedig de vraag kunnen gaan overtref-

fen. Dit zou er toe kunnen leiden dat de importen uit derde

landen zouden worden beperkt (nadeel voor producenten in Enge-

land en in het CW), en dat er een neiging zou zijn de eigen

overschotten van de Zea te spuien naar derde landen, in het bij-

zonder Engeland (waarschijnlijk tegen dumpingprijzen).

4) De boerenorganisatie ia ervan overtuigd dat de regering en in

het bijzonder ook de prenier dit standpunt van de 'boeren volle-

dig begrijpt, billijkt en tot het zijne heeft gemaakt.

5) De boerenorganisatie acht om de bovenvermelde redenen een onder-

tekening van de verdragen van Home, net inbegrip dua van de

clausules over de landbouw, een volslagen onmogelijkheid. Wan-

neer de regering zou denken over andere mogelijkheden, zoals

bijv. het onderhandelen over een afzonderlijke regeling voor de

landbouw, dan zal de bcerenorganisatie daar geen bezwaren in

beginsel tegen inbrengen, maar zij zal er o\n dat de boeren

de garanties, difi in het huidige susteen, gelegen zijn, niet be-

hoeven op te geven. Hoe te.jeli jkerti jd een methode gevonden zou

kunnen worden on dan toch tot een geneer.schappelijk landbouw-

beleid met :Je Zes te kkiner: 2 j-.'t i..er: n: ah National Farmers

Union op het. egcnti„ik niet.


