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In het bilaterale gesprek met de Duitsera is
een aantal mogelijkheden oveiwogen, di® echter niet tot
de opstelling van enig concreet plan hebben geleid. Een
van de mogelijkheden die men heeft overwogen ias
a* Sen tariefunie van het Verenigd Koninkrijk plus de

2e s plus een aantal S* 7. A. -landen,

"b. een "bijzondere regeling voor de free Entry van Oom-
mönwealth-goederen, in het bijzonder voedingsmidde-
len en grondstoffen»

c« een bijzondere regeling voor landbouwproducten»

d» mogelijkerwijze gedeeltelijke aanvaarding van de
verdragen van Rome door het Verenigd Koninkrijk»
zulks met inbegrip van de supranationale instellin̂
gen.

ffu schijnt een stadium bereikt, waarin alleen
nader overleg met de Pranaen verder kan voeren, omdat de
Britse regering nog steeds het gevoel heeft, dat Frank-
rijk de sleutelpositie inneemt* tn het diplomatieke con-
tact met de Fransen heeft men nog steeds geen aanduidin-
gen van een wijziging van het Franse standpunt, dat nog
altijd als ontwijkend wordt beschouwd» Ben van de doel-
einden van het gesprek tussen MACMILLAN en Be (UULLE in
Rambouillet op 28/29 januari i» te aien of men hier over
het dode punt kan heenkomen, Spectaculaire beslissingen
worden van dat gesprek niet verwacht - op zijn beat een
toezegging van De GAÜLLE om overleg m'öt de Engelsen te
openen op dezelfde wijze zoals dat met de Duitsers heeft
plaats gehad» MACMH.LAH1 aal geen "plan*, als boven aange-
duid, aan De SAüLIiS voorleggen. Ieder formeel plan zou
het grote risico inhouden van te worden verworpen en dat
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risico wil de Britse diplomatie niet een tweede keer lopen,
Ook uit taktiache overwegingen wil d« Britse regering sgich
niet op een formeel plan vastleggen, omdat daaruit te zeer
zou "blieken tot welke concessies &«& ongeveer "bereid zou
zijn» Die concessies kunnen pas komen» indien "blijkt dat
ook de andere stilde tot concessies "bereid is.

Berichten als zou de nieuwe Amerikaanse adminis-
tratie van plan zijn in de moeilijkheden tussen de Zes en
de Zeven te interveniëren, worden in Britse regeringskrin-
gen niet ernstig genomen. De algemene verwachting ist
indien al vooruitgang» dan uiterst langzaam.

De actuele moeilijkheden in de Britse economie
worden op het ogenblik niet gezien als tekenen van een op
banden aijnde crisis. Er bestaat nog steeds een vrij aan-
zienlijke druk op de arbeidsmarkt en de industrie als ge-
Xieel klaagt over "unfilled vaoancies*. Het probleem ligt
zainder in te hoge importen dan in te lage export» Vooral
door de ook politiek noodzakelijke ïmlp aan onderontwikkel-
de gebieden, met name in de Goisiaonwealthj blijft het Ver-
enigd Koninkrijk gedwongen grote bedragen vrij te maken,
die dus niet voor investering kunnen worden aangewend. In
regeringskringen heeft men het levendig besef, dat de ex-
port naar nieuwe markten gestimuleerd zal moeten worden*
Onder "nieuwe markten1* valt vooral ook de markt in het con-
tinentale Europa. Men heeft het gevoel, dat in de eerstko-
mende tijd het effect van het gemeenschappelijk buitenta-
rief van de E.S.G, niet erg belemmerend aal werken op de
mogelijkheid van Britae export naar Europa. Het gaat hier-
bij eerder om een probleem van verkoopatechniek* 2eker wordt
in regeringskringen de noodzaak van een nauwere binding met
het continent sterker gevoeld nu de trage ontwikkeling van
de expert sorgen begint te baren» Anderzijds is er bepaald
geen sprake van enige radicale verandering in het standpunt
van regering of industrie*
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