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De franse houding op da a. s. europess topconferentie
in verband met de bezorgdheid over de duitse politiek.

Volgens zegs-man vervult het optreden van de nieuwe duitse regering en
de nieuwe politiek, die zij heeft ingeluid, de franse regering met' zorg.
Men vreest op weg te zijn naar een duits Europa. Men overweegt daarbij,
dat de Bondsrepubliek Duitsland de laatste achttien maanden zeer sterk
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is komen te staan, in europees verband zelfs al te sterk. Het duidelijkst
is dat gebleken in de monetaire kwestie. Voorts heeft de SPD een- coalitie
Aangegaan met een naar links overhellende FDP, die beschouwd -kan worden
als de vertegenwoordiging van die delen der duitse groot-industrie, die
nog altijd gehypnotiseerd worden door de onuitputtelijke mogelijkheden van
de oostelijke markt. Bonn gaat zich thans geheel instellen op het openen
van die markt. Dit zal ook gelukken, want Moskou heeft de Bondsrepubliek
nodig om de zich voordoende anti-russische tendenties tegen te gaan door
meer welvaart te brengen in Oost-Europa. Met zijn geweldige productievermogen is de Bondsrepubliek beter in staat dan Frankrijk alles te leveren
wat nodig is voor verhoging van het welvaartspeil in Oost-Europa. Daarom
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zal de Bondsrepubliek in een of andere vorm tot overeenstemming komen met
Moskou, zeker voor wat betreft de handelsuitwisseling. Hoewel een duitse
hereniging in politieke zin niet bereikbaar zal zijn, zal het westen toch
te maken krijgen met een soort herenigd Duitsland in economische zin. De
Bondsrepubliek beschouwt immers reeds thans de handel met Oostduitsland
als binnenlands verkeer. Dit betekent dat Oost-Europa niet alleen -zal
kunnen rekenen op medewerking van geheel Duitsland aan de verbetering van
de levensstandaard, ditzelfde Duitsland zal steunende op deze oosteuropese
markt een geheel nieuw gewicht krijgen tegenover de andere EEG-rpartners.
Ter verhoeding van een duits Europa, dat uit kon groeien tot een moscovitisc
Europa, ie een tegenwicht van groot belang geworden. Daarvoor is de toetreding van Engeland tot de EEG noodzakelijk. Dit betekent niet, dat de
analyse en de overtuigingen van het Elysée zich hebben gewijzigd. Er hebben
aich echter nieuwe omstandigheden voorgedaan, die wijziging in de prioriteiten eist. Overigens zal de houding van Pompidou met betrekking tot de
landbouwproblematiek hard blijven. Hij kan het zich ook niet veroorloven
op dit punt concessies te doen. Wanneer Frankrijk in de agrarische sector
geen satisfactie krijgt, zal dit het einde betekenen van de europese markt,
aldus zegsman.
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