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FRANKRIJK

Europese topconferentie

Het is niet te verwachten, dat de franse regering met iets

spectaculaire of nieuws naar Den Haag komt. Allereerst zal de

financiële regeling voor de landbouw definitief dienen te wor-

den geregeld„ Daarna is het mogelijk van gedachten te wisselen

over interne versterking en uitbreiding van de EEG.

Daarom zal Pompidou tijdens de topconferentie alles in het

werk stellen om het inzake Engelands kandidatuur zoveel mo-

gelijk bi.j het oude te laten en zich tot zo weinig mogelijk

te verplichten. Het is overigens niet uitgesloten, dat Pom-

pidou weer het oude idee van de politieke samenwerking ter

discussie stelt.

Op deze wijze zou de franse regering iets kunnen doen dat de

indruk wekt van uitbreiding der discussie (of der agenda)

zonder dat dit iets kost. De politieke samenwerking zou in

het bijzonder de buitenlandse politiek gelden. Militaire

onderwerpen komen niet in aanmerking al was dat slechts vanwege

de nucleaire kwestie, die Frankrijk in geen geval met Duits-

land wil bespreken (of waarin Frankrijk Duitsland niet wil

betrekken, hetgeen op hetzelfde neerkomt)0

Wat de poiitiek-economische samenwerking betreft, verwijst

Frankrijk naar het voorstel Debré met zijn negen punten,

waarin samenwerking aan de orde is gesteld op commercieel

en financieel gebied, hetgeen veel zaken kan omvatten: ge-

plande investering etc.

Conclusie; Frankrijk komt niet naar Den Haag als de vragende

partij en acht zich derhalve niet verplicht iets te bieden,,

De fransen hebben de conferentie voorgesteld en zij achten

dit een zo positieve daad dat zij thans initiatieven van de

anderen kunnen afwachten. Zij gaan naar Den Haag in een de-

fensieve stemming met de bedoeling zich voor elke toenadering

tot de andere vijf zo duur mogelijk te laten betalen.
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