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West-Duitsland

OPVATTINGEN IN GEZAGHEBBENDE POLITIEKE KRINGEN fE BONN

OVER BE ONDERHANDELINGEN IN2AKE EEN EUROPESE POLITIEKE

mm

Men kan al» zeker aannemen, dat liet voor-
naamste streven van de Duitae bondsregering inzake
onderhandelingen over een Europese Politieke Unie
zijn van negatieve aard: inbouwen van garanties, dit*
verhoeden, dat de bestaande gemeenschappen aangetast of
belemmerd worden, opnemen van clausules, die verhinderen,
dat er tegenstellingen met de NAÏO ontstaan» Op die pun-
ten zal Bonn hard blijven - daar behoeft men geen zorgen
over te nebben. Wat echter het opmaten van positieve pun-
ten betreft, die de weg naar een politieke unie zouden
bevorderen of verder zouden openleggen, daaromtrent be-
hoeft van Bonn niet veel verwacht te worden. Alw er een
verdrag over een Buropeae Politieke Unie tot stand **1
komen! aal het sî n zonder supranationale elementen» of
met uitermate zwakke? het politieke bureau zal er wel ko-
men, maar zonder secretaris-generaal, het zal ook wel ko-
men tot een soort institutionalisering van de regelmatige
bijeenkomsten van premiere en ministère, doch veel meer
zal de unie niet inhouden.

Wat de associaties betreft, kunnen de hier-
voor eventueel in aanmerking komende Europese landen in
twee groepen worden onderverdeeld. Baar zî n in de eerste
plaats de landen ala Denemarken, Noorwegen, Spanje, met
wie een vol lidmamteohmp mogelijk is. Volgen* politieke
kringen te Bonn is het aaak deze onderhandelingen voorlo-
pig op de achtergrond te houden, totdat de onderhandelin-
gen met net Verenigd Koninkrijk tot een goed einde hebben
geleid. In de met Engeland te sluiten overeenkomst heeft
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men dan een voorbeeld, een precedent, waarop in de onder-
handelingen met hen teruggegrepen kan worden.
In de tweede plaats zijn er de Europese neutrale landen,
Zwitserland, Zweden en Ooetenrijk. lussen hen liggen nog
grote verseHillen - Oostenrijk is alleen maar neutraal,
omdat liet er toe gedwongen wordt» Be hoofdlijn zou moeten
sïljni als fce neutraal willen blijven, moeten sse daal* een
prijs voor oveff hebben, Eenwlledig lidmaatschap ia r#or
hen 20 goed als onmogelijk, een echte associatie ual ook
wel niet uitvoerbaar blijken» De Bonnae politici deuken
aan een verdrag tuseen Brussel en elk van hen, een ver-
drag echter, dat meer ia gam een louter handelsverdrag en
dat hen ook politiek aan Brussel bindt en wel zo nauw als
zij zelf willen of kunnen opbrengen. 3>e voorstellen hier-
omtrent dienen van deze landen uit te gaan* Toch blijft
men in Bonn de hoofdlijnen van de zgn* Hallstein-doctrine
volgen, die in enkele woorden hierop neerkomt: niets aan-
vaarden, dat de Europese politieke Integratie belemmeren
zou. Dat geldt du» ook voor verdragen met deze groep van
Europese neutralen*
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