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West-Duitsland
UITEENZETTING VAN ESN FUNCTIONARIS VAN HET MINISTERIE VAN
BUITENLANDSE ZAKEN TS BONN OVER DE POLITIEKE UNIE

Een functionaris van het Auswartige Amt heeft
een uiteenzetting gegeven van het Duitse"standpunt ten
aanzien van de Europese Unie. Deze kwam hierop neer:
Er zou, volgens hem, een ernstige fout gemaakt
worden, indien de 2es thans niet tot overeenstemming zouden komen over een Europees politiek statuut. Bonn beschouwt de voorstellen, zoals die uit de commissie-FOUCHET
in Luxemburg op tafel gekomen zijn, geenszins als ideaal,
maar wel als een bruikbaar startpunt. Het "inbouwen" van
federalistische eisen, zoals door SPAAK als noodzakelijk
werd bepleit, maakt geen kans. Het verzet van De GAULLE
daartegen geeft aan deze eisen geen levenskansen. ADENAUER
heeft in zijn gesprekken met De GAULLE van Rambouillet tot
Baden-Baden in zoverre een belangrijk succes geboekt, dat
hij De GAULLÏÏ tot aanvaarding van de "üementklausel" heeft
weten over te halen. Deze cementclausule geeft de waarborg,
dat in de nieuw te sluiten overeenkomsten niets de bestaande gemeenschappen zal benadelen, verzwakken ofin hun ont~
wj.kkeling_zal storen. Tevens verhindert de cementqlausule,
dat de politieke Europese unie de samenhang en werkzaamheden van de NAVO zou aantasten. Onder die omstandigheden
is het document, dat in Luxemburg ter tafel kwam, een redelijk uitgangspunt. Het enige alternatief, dat zich aanbiedt,
is, dat er niets gebeurt. De Bondsregering vertrouwt, dat
de ontwikkeling in Europa onvermijdelijk naar integratie
zal leiden. Zij vertrouwt, dat die ontwikkeling met het
FOUCHET-document als uitgangspunt zal voortgaan en dat in
die uitgangsbasis voldoende mogelijkheid tot ontwikkeling
aanwezig is.

GEHEIM

GEHEIM

Volgens zegsman mag niet uit het oog worden
verloren, dat het Europa van de Zes zich op het ogenblik
op het toppunt van zijn "Kohesionskraft" bevindt. Die
"Kohesionskraft" zal na toetreding van het Verenigd
Koninkrijk, maar vooral door het feit, dat de gemeenschappelijke Aussenzölle na hun in-werking-treding steeds meer
van hun betekenis zullen verliezen, daar het immers in de
bedoeling ligt ze in toenemende mate te verlagen, minder
worden. Ook daarom moeten juist nu de eerste stappen gedaan worden, die door de FOUCHET-voorstellen mogelijk
zijn.
Het is een algemeen bekend feit, merkte de functionaris op, dat in Frankrijk ~ buiten De GAULLE - een
overvYeldigende^m^e^rderheid te vinden is, die voor de politieke integratie van Europa is en de Gaullistische opvattingen van een Europa der Vaderlanden niet deelt. Men vertrouwt er op, dat deze "druk van onderen" nieuwe mogelijkheden tot vooruitgang op de weg der integratie zal Meden,
ook in Frankrijk. Wanneer eenmaal dit uitgangspunt wordt
aanvaard, is er geen andere ontwikkelingsweg dan die naar
echte integratie, die thans alleen door De G-AULLE verhinderd wordt.
Na de regeling van het Algerijnse conflict, aldus
zegsman, zijn er twee mogelijkheden: a. De G-AULLE blijft
•j nog geruime tijd aan - dan is het waarschijnlijkste, dat
j hij een versterkt nationalistische Franse koers zal varen
l - onder die omstandigheden is het beter thans vast te leggen, waartoe hij nu bereid is, ook al is het een minimum,
waartoe hij later misschien niet eens meer bereid zal zijn.
b. hij geeft de macht uit handen - dan is het een kleinigheid om, uitgaande van een vastgelegd minimum, verdere
stappen te doen, zeer veel verder dan wat Minister SPAAK
nu in de revisieclausule wil inbouwen.
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Verder werden met nadruk de Oost-West-spanningen naar voren gebracht. In de huidige situatie zou het
een zeer ernstig feit zijn, wanneer door mislukken der
thans gevoerde onderhandelingen ontstemming en spanningen in het Westeuropese kamp zouden ontstaan. Ook en
vooral daarom zou Bonn het diep betreuren, wanneer geen
overeenstemming "bereikt zou kunnen worden, ook al geeft
het toe, dat de FQUCHET-voorstellen van minimaal karakter zijn.
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