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SAMENVATTING- VAN BEN YBROSOUWELIJK BRITS RAPPORT
OVBR HBO? VERENIGD KONINKRIJK EN DB E. E. G.

-o-o-

van de meest vooraanstaande
effeotenbanken, waarvan de directie goede rela-
ties onderhoudt met leden van de Britse regering,

i

heeft door een vooraanstaand Brits econoom een
vertrouwelijk document laten samenstellen te tref-
fende het Verenigd Koninkrijk en de E. E .a.

Het vertrouwelijk rapport begint
als volgt:

**Be regering van de Heer MACMIL-
LAN heeft moeite tot een "besluit te komen, indien
men althans op de ontwijkende antwoorden van minis-
ters op parlementaire vragen afgaat, of ze geleide-
lijk zal trachten tot de Europese Gemeenschappelij-
ke Markt toe te treden dan wel of zij het er maar
op zal wagen en om volledige opneming in de E. B. Gr,
zal vragen. Br is geen teken te bespeuren dat men
aan de overzijde een comité van welkom aan het vor-
men is. De sfeer blijft uitgesproken koel,"

Indien wij blijvend buiten geslo-
ten zullen worden, hebben wij dit uitsluitend aan
ons zelf te danken. Het was een Labour-regering die
weigerde zich bij de Kolen- en S taalgemeenschap aan
te sluiten. Het was een conservatieve regering die
weigerde deel te nenen aan de conferentie van Sfessi-
na in juni 1955, die het begin vormde van de Euratom
en de E. E. G. . . .*

HWij hebben nu alle goede Europea-
nen van ons vervreemd, omdat wij gedurende drie jaar
na de conferentie van Messlna hebben getracht de Ge-
meenschappelijke Markt te dwarsbomen door een vrij-
handelsgebied voor te stellen, dat geheel Europa zou
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Omvatten. Eerst toen de Fransen in november 1958 op
grove wijze een einde forceerden van de vrijhandels-
besprekingen, gingen wij over stag en overwogen de
mogelijkheid van het vormen van een'Concurrerend
vrijhandelsblok, bestaande uit de resterende zeven
mogendheden. Dit alles heeft de Zes met een diep wan-
trouwen aangaande 3e Britse motieven vervuld. Wat de
toestand nog verergerde was het bericht, volgens het-
welk mCMUIAN tijdens zijn ontmoeting met EÏSEHHOWER
eind maart op de "pre-summit** bijeenkomst, de politie-
ke stappen van de Zes vergeleek met andere histori-
sche fiogingen voor het tot stand brengen van een Euro*
pesa integratie. Bit werd in de franse pers uitgelegd
als slaande op Napoleon» misschien zelfs Hitler, en
werd als kwetsend en bovendien typisch Brits beschouwd."

Hier citeert het rapport de volgende
passage uit een artikel van Raymond ARON in het maand-
blad Snoounter van juni 19601 "Wat mij irriteert1*,
schreef ARON, ^is"de toon van uw (d.w.z. de Engelse)
propaganda, en de heftigheid van uw houding. Door voor
te wenden, dat u een oommaroiSle verdeeldheid poogt te
voorkomen, schept u een sfeer van conflict in Europa.1*

Het ïapport vervolgt j "He t. is zeker
dat MA.OSttliLAN en andere ministers krachtige taal hebben
gebezigd over de ^noodlottige" verdeeldheid tussen de
SJes en de Seven, een verdeeldheid die, volgens hun bewe
ringen, zou kunnen leiden tot een bande Is oor log en poli
tieke desintegratie."

Vervolgens heet het in het rapport dat
zowel De ÖAÜEES (in zijn radiorede van 1 juni) als Dr.
EREARD een poging hebben gedaan om de aandacht van het
politieke element in de Europese integratie beweging af
te leiden en dat het besluit om het plan-HALISlSIN uit
te stellen mede er toe had bijgedragen om een kalmer
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sfeer te scheppen welks gelegenheid bood voor nieuwe
besprekingen,

*Er was derhalve reden voor enig op-
timisme , toen de besprekingen in Parijs werden her-
vat. Ifear toen onze vertegenwoordiger zeide, dat wij
overwogen ons bij de Kolen- en B taalgemeensohap en de
Euratom;aan'"te-sluiten, herleefde aanstonds het wan-
trouwen over de Britse drijfveren. Het lijkt duide-
lijk, dat aleohts een onvoorwaardelijk verzoek aan de
B.B.ö. als zodanig om toetreding van Brlttannië voor
West-Buropa aanvaardbaar is,**

Hierop volgt een overzicht omtrent de
plannen van de B.B.Gr*, de aard van de voorgenomen ta-
rief var lagingen en verhogingen, en e en vergeli j fcing
tussen de opzet van de Sea en de Zeven. Uit de vervol-
gens gegeven o ommer o ie" Ie overzichten blijkt, volgens
het rapport» dat Brittannië handel zal winnen in de
B.T.A. en zal verliezen in de E.B.G.

Het rapport vervolgt: "Deze tabellen
maken duidelijk, dat wij niet een onmiddellijke ramp
onder ogen behoeven te zien» indien wij meer handel
verliezen met de E.B.S. dan wij met de B.V.A. winnen.
Maar onae winst in laatstgenoemde groep kan slechts
van bescheiden omvang zijn, terwijl daarentegen ons
verlies in de B.B.G. in toenemende mate ernstig zou
kunnen worden.11

'*De voordelen die wij boven onze oon-
ourrenten in de B.T.A. behalen, zijn matig, in de eer-
ste plaats, omdat een derde van onze export naar de
E.V.A.-landen bestaat uit her-uitgevoerde grondstoffen
of andere goederen, welk» feitelijk reeds vrij van in-
voerrechten ai jn» terwijl nogmaals een derde van onze
uitvoer naar de B.T.A.-landen sleohts een tariefmuur
van minder dan 10% tegen zioh heeft. In de tweede
plaats hebben de B.T.A.-landen een defioit in hun han-
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del met de Zea {Zwitserland een zeer groot defloit)
en zullen zij niet plotseling hun handel van de Zes
willen afwenden, vooral indien Duitsland (hun voor-
naamste leverancier) zijn prijzen kan verlagen om
met de Britse exporteurs ta concurreren. In de der-
de plaats hebben de Z'as een bevolking van 161 mil-
joen, terwijl de * overgeblevenen" (Brittannie niet
meegerekend) a en bevolking hebben van slechts 35^
miljoen, een bevolking bovendien welke lang niat zo
snel toeneemt als dia van de Zes.®

"ïerwijl derhalve onze fabrikanten
slechts een gering voordeel in de E.T.A.-landen be-
halen, kunnen zij verwachten dat zij ernstige verlie-
zen op hun eigen binnenlandse markt zullen incasse-
ren - zoals ten aanzien van horloges, "*kr af t*-pap Ier,
meubelen en diepvries levensmiddelen - zulks tengevol-
ge van de concurrentie van de B.Y.A.-landeh. Onze pa-
pier- en kartonindustria was dan ook sterk gekant te-
gen het plan voor het kleinere vrijhandelsgebied,
want zij verwacht, dat de concurrentie van Scandina-
vië zich op de Britse markt zal concentreren in plaats
van zich over geheel West-Europa uit te smeren.'*

"In de B,B.Gr. zal het verlies voor on-
ze exporteurs steeds ernstiger worden. Zelfs mat een
beginverlaging van 10$ zullen onze auto's er reeds
enigszins minder gunstig voorstaan, maar deze s pelde-
prik zal omstreeks 1970 tot een diepe wond uitgroeien.
Uiteindelijk zal het wellicht zeer moeilijk worden om
Britse indus-fcriè'la producten (en vooral auto's), welke
aan de tarieven en q.uota van de E.B.G, onderworpen zul-
len zijn, in West-Buropa te verkopen in opnoujrantie
met Franse, Buitse en Italiaanse auto's, die niet aan
tarieven of q.uota-restrioties onderworpen zullen zijn.
Indien wij tenslotte er in souden slagen de helft van
onze handel met de B.E.G-. te behouden, zou dit neerko-
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men op een verlies van 1% op ons uitvoertotaal, of
bijna £ 250.000.000, een bedrag dat wij moeilijk op
andere afzetgebieden zouden kunnen goedmaken.*

*Da oude bezwaren tegen ons toetreden
tot de B.B.G. waren gebaseerd op dé moeilijke politie*
ke, agrarisohe en Gemenebest-kwesties. Gelukkig zijn
de politieke doelstellingen door de regeringen van
Pranfcrijk en Duitsland gematigd. Wat de landbouw be-
treft, beseft men nu dat de inzichten op het vasteland
niet ongelijk zijn aan de onze. (landbouwproducten kun-
nen niet vrij verhandeld worden maar zullen een gediri-
geerde ("managed'1} markt vormen. (En als wij het kun-
nen klaarspelen mét de gevoelige Denen tot één overeen-
komst te komen, zonder dat deze gevolgd wordt door een
ontploffing bij de boeren in Engeland, kunnen wij het
isBsers met iedereen eens worden). tenslotte vormt het
Gemenebest niet de hinderpaal welke het oorspronkelijk
soheen. GemenabastpxaferentiQs verliezen steeds meer
aan betekenis — getuige de vermindering van de prefe-
rentie tarieven voor Australië* en Hi»uw-Z;eeland, welke
onlangs heeft plaats gevonden - en er zijn goede gron-
den om te geloven, dat de Gemenebestlanden er prijs op
zouden stellen zioh met de B.B.G. t@ associëren. Zij
verwachten een groeiende markt in Europa en een inkrina*
pande markt in het Verenigd Koninkrijk.1*

"Indien de Britse regering er mee zou
willen instemmen dat een aantal van de Gemene bos t-pre-
ferentie tarieven ook voor Suropese producten zullen gel-
den, in ruil voor een wijder afzetgebied in Europa voor
levensmiddelen en grondstoffen uit h«t Gemenebest» aou-
den de Gemenabestlanden ons toetreden tot de S.B.G,
zalfs varwelkomen. (Br zou natuurlijk een aeooord met
Frankrijk bereikt moeten worden over haar koffie, öaoao,
olie, enz.}, De overzeese gebieden van de Ze s'hebben
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vrij entre in de E.B.S. voor hun grondstoffen, terwijl
de Zes preferentiële toegang voor hun f abr ie ks producten
hebben in hun overzeese gebieden, met uitzondering van
enige protectionistische tarieven, welke tot doel hebben
jonge industrieën in deze gebieden een kans te geven.
Jfen zou tot een zelfde vergelijk kunnen komen voor de
overzeese gebieden van het sterlinggebied. De Britse fa-
brikant, bevoordeeld als hij is door goedkope grondstof-
fen (aluminium, lood, koper, zink, enz.) afkomstig uit
het Gemenebest, en door voor fce urs tarieven in de overzeese
gebieden, zou misschien kunnen denken dat hij te veel
voordelen zou prijsgeven. Maar het ligt voor de hand, dat
hij zou kunnen profiteren van de uitgebfeide oommer o i'éle
expansie welke op dergelijke stappen zouden volgen. In elk
geval zou hij iets moeten prijsgeven om zioh van de voorde-
len van de Gemeenschappelijke Markt te kunnen verzekeren.
Hij kan niet langer verwachten van twee wallen te kunnen
eten."1

"'De Verenigde Staten zouden er ongetwij-
feld een mening op na houden omtrent dit voorstel. De po-
gingen van de laatste tijd van de Amerikaanse Staatssecre-
taris om aan de B.B.G, steun te verleneni tegen de Britse
vrijhandelsvoorstellen, en zijn pogingen om de O.E.S.S*
te veranderen in een instelling voor het organiseren van
bijstand voor onderontwikkelde gebieden (met het doel de
Verenigde Staten van een gedeelte van haar lasten te ont-
doen) tonan duidelijk, dat wij niet veel hoop kunnen koes-
teren met betrekking tot het verkrijgen van commerciële
steun van de andere zijde van de Atlantische Oceaan, öe-
lukkig zijn zowel de Zes als de geven van plan een discri-
minerende tarief politie k tegen Amerika te handhaven* Dit
ligt volledig binnen het gezag van G.A.T.T», zoals minis-
ter MA.ÜDL1FG in zijn rede voor het Zwitsers Instituut te
Z:örioh in februari «eide. S.A*T.f. verbiedt het vormen
van nieuwe voor keur s ge bieden, maar staat de vorming van
gemeenschappelijke markten toe, ongeacht of zij de vorm
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van een tólunie , een vrij hands Is ge bied of een mengsel
van beide aannemen. Het voorstel om het Terenigd Ko-
ninkrijk en hét Gemenebest in de B.E.G. te brengen,
zou misschien de Amerikaanse exporteurs reden tot be-
zorgdheid geven, maar het zou als eerlijke concurren-
tie worden beschouwd, gemeten aan de statuten van

Het rapport vat de naar voren gebrach-
te argumenten als volgt s amen j ""Het is nu te laat om
de kwestie van de vorming van een vrijhandels-O.B.E.S.
opnieuw te bestuderen. Aan dezenmogelijkheid is een
einde gemaakt door de Zes , wier gemeenschappelijke
markt op weg is naar een groot succes als tolunie. De
vorming van het kleinere vrijhandelsge bied is ons
praktisch opgedrongen, gedeeltelijk omdat wij wensten
te voorkomen, dat de landen, die niet aan de E.B.&.,
deelnamen, bilaterale overeenkomsten zouden sluiten
met de Zes, welke ons schade zouden kunnen berokkenen,
deels omdat wij een zo krachtig mogelijke positie wil-
den scheppen, van waaruit wij tot overeenstemming met
de ges zouden kunnen komen. Haar is gebleken zijn de
Zeven niet een krachtig onderhandelingswapen. Onze re-
gering hoopt dat uiteindelijk een overeenkomst tot
stand zal komen tussen de Zes en de Zeven voor een Eu-
ropese tolunie, waarin de Zes een meer volledig geïnte-
greerd gebied zouden vormen* Maar besprekingen hierom-
trent zouden eindeloos kunnen voortdlirön, en over het
algemeen zijn wij van mening, dat het beste is een ver-
zoek te doen om tot de B*B.S. in haar huidige vorm te
mogen toetreden, en wel om de volgende redejaent

**In de eerste plaats is de E.B.Q. het
snelst groeiend afzetgebied ter wereld en zal, zij,
waarschijnlijk gedurende vele jaren, een hogej investe-
ringsoon junctuur meemaken, waarvan wij ons aandeel moe-
ten proberen te krijgen; in de tweede plaats j omdat wij
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uitë indelij k in hoge mate de verliezer zouden kunnen
zij4» als wij niet meedoen en wellicht onze uitwendigei
betalingsbalans met zijn gering batig saldo in gevaar

1 \
zouden "brengen; in de derde plaats is het niet waar-
schijnlijk, dat wij in het aterlinggebied zouden kunnen
goedinaken wat wij in Europa zouden verliezen, zelf a niet
indisn de Gemene bes tlanden bereid zouden zijn tot nauwe-
re commerciële betrekkingen, hetgeen zij blijkbaar niet
wensen.1*

"Het is misschien niet mogelijk om op
korte termijn om het lidmaatschap van de E.E.&. te ver-
zoeken en onze mede-leden van de E.V.4. in de steek te la-
ten. Be inkt is nauwelijks droog op de conventie van
Stockholm en, ofschoon Zweden het initiatief nam voor de
vorming van de B.T.A» - want Zweden profiteert het meest
van de B.Y.A.. ~ zou men weldra het oude verwijt over
"perfide JLlbion'* opnieuw horen. Zwitserland, Oostenrijk
en Zweden zijn "beroepsneutralen1* en kunnen zich moeilijk
bij een tolunie met politieke verplichtingen aansluiten.
Het is derhalve noodzakelijk, dat Groot-Brittanniê" zich
buiten de B.B.G-v houdt gedurende enige tijd en meehelpt
om een vergelijk tot stand te brengen. Maar er is geen
reden, waarom wij niet onmiddellijk zouden verklaren,dat
onze oude bezwaren tegen ons lidmaatschap van de Gemeen-
schappelijke Markt niet langer van kracht zijn, en dat
wij om lidmaatschap zullen verzoeken, zodra wij het Geme-
ne bast én onze Europese vrienden (van de E.V.A») er van
kunnen overtuigen, dat de tijd rijp is.1*

•Tweede helft juni 1960.


