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E «B* g.

Voor het eerstfiindstde oprichting
van de E.E.G. kan nu gesproken worden van leven»
dlge belangstelling voor dit onderwerp van Britse zijde. Tot nu toe was het slechts de regering
en zelfs slechte het kernkabinet dat een, voornamelijk: negatieve» belangstelling aan de dag legde»
omdat het besefte, dat de ontwikkeling van de
E.E.G. een bedreiging voor de wankele economie
van Groot-Brittanni'ë begon te vormen.
In de eerste plaats la er het opvallende verarohijneel» dat voor het eerat een populair
socialistisch dagblad oet onderwerp au serieust
neemt. Op 10 mei verscheen de **Paily Mirror* sjowei met een hoofdartikel als een artikel van het
parlementslid WODDRöW WÏAÏT. Beide artikelen dringen aan op het toetreden van Groot-Brittannië tot
de E.B.G» Volledigheidshalve zij vermeldt dat de
"Daily Mirror" ondank» ai in miljoenenoplage
nig politieke invloed heeftr en dat WOODHOW
aanzien bij de Labourpartij het nulpunt heeft bereikt. Desondanks verdient het de aandacht, dat
een blad, dat met bijna onfeilbare zekerheid nieuwe ontwikkelingen aanvoelt, het nodig heeft gevonden om zoveel ruimte te wijden aan een onderwerp»
dat niet van natuurlijk belang ie voor een populaire lezerskring.
In verband met het niveau waartoe de belangstelling aleh tot heden heeft beperkt» is er
ook sprake van een verschuiving in benedenwaartse
richting, hetgeen merkbaar waa» toen MACHIKdjr op

dinsdag 9 mei in het Lagerhuis vragen beantwoordde over Engeland «n de E.E.G. De Lagerhuis Ie d en toonden duidelijk hun interesse.
Maar de indruk werd gawekt, dat het luidste
goekeurende gemompel van beide kanten weerklonk, toen HACSïIIiIiAH jsijn gehoor kenbaar naakte* dat men zioh geen aorgen behoefde te maken
over onÉ@deli^k« haast van de zijde der regering.
Bat de belangstelling in het parlement thans inderdaad levendig begint te worden)
voornamelijk in negatieve vorm, blijkt uit het
feit» dat hft verzet tegen toetreding tot de
B.E.G. Kloh in de conservatieve fractie nu definitief organiseert. Een groep van conservatieve
Xiagerhuisleden kwam OP 9 mei in het Lagerhuis
bijeen om over deze fcwtatie van gedachten te wisSelaa. Bit aijn allen Lagerhuialeden die overwegend landelijke Sistricten vertegenwoordigen,
ïachtig zetels in het Lagerhuis (d.w.z, van de
conservatieve fractie) hangen af van de steanaen
der boeren in de districten. De conservatieve vertegenwoordigers van dese districten vrezen, dat
Ingeland niet tot de K.E,a. kan toetreden zonder
dat de Britse landbouw hiervan schade ondervindt*
De groep besloot om via het Laadbouweomité van de
conservatieve fractie de Minister van Landbouwf
50AMES, en de Minister voor Europese Zakenf HHATH,
uit te nodigen om het standpunt van de Britse regering uiteen te zetten*
In opdracht van het kabinet hebben
onderafdelingen van de betrokken departementen
(Handel, Lat&ouw, Buitenlandse Zaken en Financiën)

rapporten uitgebracht oyer d* te verwachten
gevolgen en moeilijkheden, die uit Eng eland a
toetreden tot de E«E*G, zouden voortvloeien.
Bezö rapporten worden thans door de yeger4ng
in studie genomen. De meerderheid fan de ambtelijke opinies die erin tot uiting worden gebracht, staat afwijzend tegenover toenadering
tot -d* E*S«0,
Ook op internationaal terrein blijkt
het onderwerp van Engeland s verhouding tot de
1*1* d* actueel te zijn. Be vergadering van het
Consultatief Comité van d« Yri^handelsaone (bestaande uit financiers, industriëlen, economen
en vakverenigingsvertegênwoordigers van de
leden der Yrijharidelssone) «ijdde Op 3/10 mei
een eser levendig debat aan de E, E. 0, -kwestie.
Bit stond niet als eerste punt op de agenda*
maar op verscek van de deelnemers werden desondanks de besprekingen begonnen met de E.E.G.kwestie .
Verder is op de hoofdpagina van net
conservatieve zondagsblad Tae Sunday Dispatch**
een «ptik»! V9rsöh«ö«ïi vaa Denia HEAitt de offieiSle woordyoerder voor Buitealandse aakén van
de Labourfractie in het Lagerhuis, let feit dat
hij zich uitspreekt tégen aansluiting van Engeland bid de E. E. G. is vanzelf sprekend van veel
groten belang dan het feit* dat de *Daily Mirröa?**
en Woodrow WYAÏT zieb. vóór toetreding uitapreken.
-Üocii opgemerkt dient te worden, dat het "ahadow
cabine t*1 de kwestie van toetreding tot de E. E, G.
tot heden nis t forma «l heeft besproken en nog
niet haar houding heeft bepaald.
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