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EEAïH's voorstellen in de Ministerraad van
de Westeuropese unie moeten waarschijnlijk gezien worden als een eerste openbare stap in de richting van
nauwer contact met Europa» In het kabinet is men nog
steeds verdeeld en deze stap van HBATH moet gezien worden ala een eerste naar buiten zichtbare poging om de
onbewegelijkheid, die het gevolg van de onenigheid was,
te doorbreken. Het is wel zeker, dat dit niet het laatste Britse woord op dit punt is. Het ia nu eenmaal niet
gebruikelijk Om, nog voordat er sprake is van werkelijke onderhandelingen, precies aan te geven welke concessies men bereid is te doen. Daarom mag worden aangenomen dat, wanneer het Inderdaad tot nadere onderhandelingen zou komen, de Engeleen in hun concessies verder zouden gaan dan zij thans aanduiden*
De voorstellen van HEAÏH zijn zeker geen plotselinge en radicale koersverandering* Hét is niet meer
dan pogen om, door een teen in het water te steken, een
idee te krijgen van de temperatuur. Indien men de voorstellen precies ontleedt, blijft er inderdaad niet zo
erg veel spectaculairs over* In de eerste plaats wordt
niet gesproken van een douane-unie, maar van een gemeenschappelijk buitentarief, hetgeen dus de mogelijkheid
schijnt te laten van het voorlopig voortbestaan van onderlinge tariefbarrières t Verder worden de SVA en het
Oommonwealth niet ala deelnemers aan het gemeenschappelijk tarief gezien» en bovendien wordt de gelding van
dat tarief beperkt tot een bepaalde sectors grondstoffen
en Indmitrleproduoten. Wat er dus overblijft is een gemeenschappelijk tarief voornamelijk tegenover de Verenigde Staten, Zuid-Amerika en Japan.
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Het is niet in te aien dat deze voorstellen
met name voor de kranten aanvaardbaar gouden zijn. De
tweedaagse besprekingen tussen Franse en Britse experts
bevestigen dat.
Vanuit het gezichtspunt van de handelspolitiek is het te verwachten, dat Engeland tot meer concessies bereid zal zijn dan nu werden geboden. Het besef
wordt namelijk levendiger, dat het Europa van de 3es een
markt van groot belang voor het Verenigd Koninkrijk kan
worden. Het aoeen* ligt dus niet zo zeer op de schade
die aan de Britse economie zou worden gedaan als gevolg
van het gemeenschappelijk buitentarief van de Ses, maar
eerder op het missen van de expaasiekansén die d© Europese markt zou kunnen bieden.
Weliswaar is in de voorstellen gesproken over
de mogelijkheid van onderhandelingen tussen de Zes en
het Commonwealth over een vermindering van de voor Britse goederen in de Gemenebestlanden geldende voorkeurstarieven, maar de vrije toegang van Gemenebest-producten
in het Verenigd Koninkrijk wordt niet aangeroerde laar de
Opvatting van de Britse regering is de handhaving daarvan
niet alleen een handels-, maar vooral öök een politiek belang.
Ook het uitsluiten van de landbouw uit het gemeenschappelijk tariaf is vooral een politieke saak» Be
conservatieve partij blijft voor een belangrijk deel berusten op de stemmen van de landbouwende bevolking* Met
name uit de sfeer van de farmers Union is de laatste tijd
sterke druk op de regering uitgeoefend om niet een lidmaatschap van de SJEG te overwegen. De lobby in de conservatieve partij is op dit punt sterk*

Begin maart 1961.

