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Land:

G-root-Brittannië.

Onderwerp:

Ontwikkeling in de Britse opvattingen over
samenwerking tussen de Zes en de Zeven.

Referenties:

Datum van
waarneming:

Begin februari 1961.

Bron:

Betrouwbaar.
bestuurslid van de Britse Nationale Boerenbond;
Britse gezaghebbende industriële en financiële
kringen.

Informanten:

Opmerkingen:

Verzonden aan:

de Minister van Buitenlandse £aken.

Aan Zijne Excellentie Prof. Dr. J.B. de QÜAY
Minister^President
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$root~Brittanni*ê
OHÏWIKKELIHG IH BE IRIfSS OPVAÏÏIHÖSH OVEH
TUSSEN B£ ZS3 EN DE Z

Onder de Britse boeren verbreidt aieh de
mening dat, vooral op de duur, lidmaatschap van de EEQ
wenselijk: is. Be kleinere boeren echter, die veel meer
afhankelijk zijn van de regeringssubsidies» zijn nog
steeds gekant tegen toetreding* Be grote boeren baseren
hun mening op het feit datt tensij de regering voortgaat met het verhogen van de subsidies (die nu ongeveer
£240 miljoen per jaar bedragen), de Britse boeren «eer
zwak sullen komen te staan in vergelijking met hun collega'3 van de ES&, mede ten gevolge van de stijgende
landbouwproductie. Be grote boeren in Engeland hebben
goede gronden om aan te nemen, dat de Britse regering
niet bereid is de som van de subsidies te verhogen.
Be Britse regering hoopt vóór maart a.s.»
d,i. vóór het begin van de öemenebestconferentie, in het
bezit te ssijn van min of meer concrete voorstellen, die
zij met de premiers van de öemenebestlanden op de conferentie wil bespreken. Het het oog hierop zal MACHILLAN,
hierin gesteund door welwillende interventie van ADENAUER,
trachten Be $AULI<B over te halen toe t© stemmen in officiële beraadslagingen tussen Frankrijk en Brittanni'é over
de kwestie van de verhouding tussen de 2es en de 2even,
Op grond van hetgeen de Britse regering langs diplomatieke weg uit Washington heeft vernomen, heeft zij de mening
gevormd| dat de nieuwe president van Amerika en diens adviseurs niet het beleid van de afgetreden Amerikaanse regering aullen volgen, een beleid dat door de legering van
Be OAüLLS en door Be <UU£J*E; werd geïnterpreteerd als neerkomend op een uitgesproken voorkeur van de Terenigde Sta-

ton voor de HSGr en gebrek aan belangstelling voor da
in Amerika als vrijwel waardeloos beschouwde combinatie van de Zeven*
Er is ainds korte tijd duidelijk sprake
van een verandering in het klimaat in Britse ambtelijke
kringen ten aanzien van de kwestie van Britse toenadering tot de Zes» Hetzelfde geldt voor City-kringen. De
groter® firma's van effeotenmakelaara hebben nu vrijwel
allen onder hun partner» tenminste één expert, die het
oog houdt op deze kwestie» fculks omdat men in Citykringen vermoedt dat er nu werkelijk iets positiefa te
gebeuren staat» Maar zowel in ambtelijke kringen ala in
de City is men van mening* dat De GAULLE nog steeds onwillig ia, ja 2 elf s, dat hij in vele gevallen het enige
struikelblok voor Engelands toenadering tot de Zes is,
en dat ADEHAtTBS, wellicht met medewerking van de nieuwe
Amerikaanse president, de enige ia die in staat sou zijn
Be GAULlxE te bewegen tot grotere welwillendheid en medewerking*
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