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Grroot-Brittanni'é

PS BRIgSE pOfriroK: ..Tm OP2IOHEE YAH

De Brits-Buitse besprekingen van deskundigen
213» in zoverre gevorderd, dat een vrij duidelijk overzicht
begint te ontstaan over de economische implicaties van een
mogelijk nauwer contact tussen de Zes en de Zeven. Bij de
gesprekken tussen MAGMILLAN en ADENAUER op 10 en 11 augus-
tus in Bonn werd de economische aanpak van het gehele pro-
bleem gekozen, omdat naar de opvatting van de Britse rege-
ring de politieke kant op het ogenblik minder dringend is»
want a) de Commonwealth-bezwaren tegen een samengaan met de
2es zijn niet van politieke, maar overwegend van eoonomi-
sohe aard; b) het punt van de supra-nationaliteit der Euro-
pese instellingen wordt minder urgent geacht, ook al omdat
er aanwijzingen zijn dat tengevolge van Be GAÜLLS's poli-
tiek die supranatlonaiiteit van binnen wordt uitgehold. Ove-
rigens is de gehele benadering van het probleem Zes-Zeven en
Commonwealth aan Britse kant typisch Engels in die zin, dat
men zich niet al te zeer verdiept in scholastische beschou-
wingen óver het politieke dan wel economische karakter ervan*
Enerzijds heeft MACMILLAN door HEAT H, een kabinetsminister
dus met eigen stem in de kabinetszittingen, speciale verant-
woordelijkheid voor Europese zaken te geven, laten zien dat
hij het politieke karakter van de problemen duidelijk ziet.
Z o heeft HEAÏH ook, wanneer een zitting plaats vindt met bij-
voorbeeld LLOYD en MAUDLING over de aangeduide vraagstukken,
het voorzitterschap* Anderzijds heeft dit alles weer niet be-
let voorlopig de zaken eerst maar eens van de economische
kant te bekijken*

Van Britse zijde was men niet erg enthousiast
over de Italiaanse wens, dat ook met de Italianen bilateraal
overleg zou plaats vinden* Met name zag men het gevaar van



Pranae vrees voor isolering. Men wilde echter de Italia-
nen niet teleurstellen en vond derhalve bij de ontmoeting
tussen MACMILLAN en FANPANI in Rome op 20 en 21 november
de oplOBslng, dat met hen bilateraal alleen zal worden ge-*
sproken over de specifieke problemen die voor Italië aan
de kwestie verbonden zijn» EAXMIIiMH heeft bovendien tij*
dens zijn verblijf in Home een bezoek aan de franse ambas-
sadeur gebracht om hem op de hoogte te stellen en de zaak
te expliceren*
Aan Britse zijde had men overigens gehoopt dat de Duitsers
de Fransen vrij volledig op de hoogte zouden houden van het
Brits-Duitse overleg, maar dat schijnt op vrij bescheiden
schaal gebeurd te zijn» In ieder geval wil men er in Londen
niet toe bijdragen de Fransen het gevoel te geven, dat de
Britten onder hun duiven schieten, omdat men namelijk aeer
wel begrijpt dat de sleutel tot een mogelijke oplossing
voorlopig in Parijs ligt*

De Britten voelen zich ten aanzien van Fin-
lands wens in de E.V.A» te worden opgenomen in een dilemma*
Enerzijds is de redenering: wanneer men door het opnemen
van weer een neutraal land aan de E.7.A» een sterk neutra-
listische inslag geeft, zou dat op de lange duur gezien een
overbrugging tussen Zes en 2 e ven nog moeilijker kunnen ma-
ken dan nu al het geval ia. Anderzijds; wellicht is het
Voor Finland van groet politiek belang om door binding aan
de E.V.A. zijn al té eenzijdige binding aan de Sowjet-Unie
enigszins te doorbreken* Daaraan zou Engeland dienen mee te
werken* Daartegenover staat, dat, economisch gesproken, de
binding van Finland aan de E.V.A. voor Engeland, gezien de
meestbegunstiglngsolausule in de overeenkomst tussen Fin-
land en de Sowjst-Unie, uitgesproken nadelig zou sija*

Bet huidige tempo van het overleg tussen expo-
nenten van de Zes en de Zeven rechtvaardigt geen spectacu-
laire verwachtingen. Als het al tot overeenstemming komt,



dan zal dat eerder een proces van jaren dan van maanden
zijn.

Begin december 1960*


