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. E. U. en de .esteuropese

1ntegratie~

In aansluiting aan mijn erichtgeving langs anàere
.ag heb ik de eer U er ::xcellent1e te berichten , dat gesprekken, die de andelsraad heeft gevoerd o.a. met
ron von
ltsan en me t de naer einhard t • .. ini teriáldirektor van
Àet BUDd •• w1rtscba!teministerlum, d indruk hebben versterkt.
dat 4 ,edachten van de He er Blank nhorn en ~ of. Ophüls met
etrekking tot de mogelij held om in de . E. J . inte r tiele.enten te introduceren, .elke
arschijnlijk in grote
trekken ook de opvattingen an de ondskan elier
dien
aanaien representeren , vr' jNel uitsluitend door po lit1 eke
oTerw.,ingen zijn bepaala en dat de economi che ressorts hier
ti ti Q8ver nauwelijks eEn ste in h t kapit el hebben gehad.
De Heer von - altz~ deelde ~ede , dat hi' over de d s~
betretfende vraagstu.kken nog gee vaston lijnde de'nkbee lden
d. Persoonlijk voelde hij in principe wel voor de ede rland- ,
pTattinc o. de scheidslijnen zuiver te rekken , en onder
4 ~u1dlge 0 tandigh den niet te trachten de integratie
d B . Sohuaanl nden te forceren.
Dr. Reinhardt bev etigde h.t reeds bestaande v~r oeden ,
at frof . Erhard' ni er een groot voorstander is gewe~st van
de integratie-pogingen in het kader van het kleine Europa.
Zijn conceptie is veeleer die van een ~ereldwijd handelsen betalingeBteleel , g~baseerd op convertibiliteit , opheffing
van conting€nteringen en vermindering van douanetarieven.
Daarbij kent hij aan de Europ se asrpenwerking op dit gebied
slechts e~ zeKere waarde toe, voorzover zij plaats v'ndt in
het ruimere Europese kader van de O.E.E . ~ . en dient om het
wijdere doel te bereiken, of althans de in dit kader bereikte
lib;r ' lisatie en vergemakkelijking van het betalingsverk.er
te handhaven.
De th S ont stane si tus:cie hebft _)rof . 'Erhard dan ook
einig hoc ~dorekens Lezo.t.'5d. Ir. tegendeel , hij be.tt de nu
eschapen oogelijkneid van eEn ~eer rechtstreeks oontact et
Frankrijk en het fei t van een zeker par,:llelislte
t aijn
opv ttin en bij de ? r allse l'rEDlier aanstands aangegrepeA oa
nu ook de .ran en, ie tot vvor kort de belancrijkste hinderpaal t dien &< zien leken, te traclten te winnen TOor e n
spos ' i e ov r ng tot à.e convertibiliteit. Ondanks de , bruikelijk triomphuute1ijLe persomwuniqué's na .ija terucw
keer van zijn jo gste bezot" aan l:'ar1 je , schijnt dit b. 0 k,
f €zien v n pI to i ch€ sympathie betuiging n, echter
xcell n i s d e ren
v
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oonoreet. te hebben opgeleverd .
De besprekingen met
ankrljk over het aanhalen der econoai.ohe betrekkingen tl~ssen beide landen zijn klaarblij kelijk
nog n i et ver uit boven het stadium van aitw1ssel i ng van algene gedachten. lech 8 bij de discussies over de verlenging
van het bestaande handeleacooord voor een verdere periode van
6 ..anden beeft men zich van Duitse zijde bereid verklaard
tot een verdubbeling v
de graaninvoer uit Fr an ijk , n.l.
T&n 250 . 000 ton_ tot seo.ooo ton ,
aarbij de realisatie van
4 .e invoer zal kunnen geschie den tot 1 October 1955 , d . woZo
tot .e.
anden na ófloop Vrul de t h n
e -lui ten overeenko ost.
D
er Reinhardt toonde zich persoonl ijk ove r igens eni~ szins
oept18ch ten opzic hte van de vraa ,of h un s werkelijk een
.i~.l ing zal intreden in de 1r ans
economische- en handelspolitiek. In ieder geval heeft de huidige liber lisatie van
.r-........ rijk van 65~ voor de Bondsre .. ubliek
lech ts ei ig te
enen . Voor de ~~itee uitvoer na r } r
rijk vertegenwoor.ij no geen 30~~ en hij ver létchtt niet, da t d it percenTer boven 40/ zou ui tkoL..en, indien r ar..krij t ot li b erali~
van 75~ van zijn invoer overga at .
bebo t nau elijks te ver t_elden, dat zo ~ el de Heer
ltBaD ale de Heer heinhardt ~ed e ro m de verze k er~ng
. .m..u~a,en. dat een uitbreiding van de betrekkingen tuseen
I

n de Bondsrepubliek niet zou mog en gaan ten nadele
e.teuropese landen . Prof . Erhard zo u er in zijn
ook de I ali anae minister van Pinanciën ,
eer
ij s1jn jongste bezoE:k aEin Bonn e dien aanzien en1g seruet te stellen.

