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Washington verwacht:

Europese economische conferentie

Milliarden dollars indien accoord bereikt wordt?

WASHINGTON, 6 Juni. (Reuter). — In diplomatieke kringen te Washington gaf men als zijn mening te 
kennen, dat Marshall's rede te Cambridge beschouwd moet worden als het aanvaarden van het 
veelbesproken plan tot hulpverlening aan de landen van Europa op continentale, in plaats van op Individuele 
basis.

Men discussieert over de mogelijkheid van een spoedig antwoord uit Europa, mogelijk meebrengend een 
Europese economische conferentie. Marshall's rede wordt beschouwd ais de belangrijkste verklaring van een 
constructieve politiek sedert Truman in Maart j.l. lijn stelling ten aanzien van hulpverlening aan de 
weerstand van door het communisme bedreigde laden uitsprak.

Truman’s leer

De door Manhall geschetste voorstellen worden geïnterpreteerd als een „positieve en constructieve 
toepassing van Truman's leer op de huidige wankele economie van Europa". Men meent dat de Verenigde 
Staten er naar streven een economische Ineenstorting van Europa en de onvermijdelijke nasleep van 
communistisch karakter af te wenden door het tot stand komen van een meer geintegreerde economie in 
Europa te bevorderen.

De Amerikaanse autoriteiten zouden er van overtuigd zijn, niet alleen dat een dergelijke ontwikkeling de 
enige weg uit de moeilijkheden voor Europa betekent, doch ook dat zonder een dergelijke ontwikkeling het 
Amerikaanse Congres er moeilijk toe te brengen zal zijn verdere toewijzingen van belang voor Europese 
landen te doen. Men meent dat de door Marshall te berde gebrachte gezichtspunten de eerste vruchten 
vormen van de pas door hem opgerichte “generale staf” voor economische ordening.

Niet door Amerika

Marshall’s verklaringen schijnen een soort van Europese conferentie ter opstelling van een 
gemeenschappelijk plan te vooronderstellen doch tevens maken zij het duidelijk dat het bijeenroepen 
daarvan niet door de Verenigde Staten kan geschieden, ofschoon deze wel verwachten er op 
vertegenwoordigd te zullen zijn.

Voorts wordt in Marshall’s rede de mogelijkheid geopperd van een uitbreiding van het plan tot 
hulpveriening aan Europa op grote schaal, wanneer met succes een gemeenschappelijk program opgesteld 
zou worden. Volgens onlangs gedane verklaringen van Dean Acheson zou zulk een hulpverlening tot 
verscheidene milliarden dollars kunnen oplopen.

Wèl is men zich er te Washington van bewust dat er zeer grote hindernissen bestaan voor het bereiken van 
een gemeenschappelijk program.
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