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FOTO-BtZ. 65967 a 
I Competenties en bevoegdheden. 

Op "basis der conclusies van de Commissie zal de 
EPG voorshands geen eigen competentieveld vekrijgen 
en hoogstens bevoegdheden kunnen hebben, welke op het 
competentieveld van andere Europese organen zijn gele
gen. 

Titel B van resolutie 2 zou ten onrechte de indruk 
kunnen wekken, dat de EPG reeds aanstonds gezag zal 
verkrijgen over het competentieveld van de KSG en de 
EDG. In par. 6 van genoemde titel wordt gesteld, dat 
de gemeenschap de "attributions" zal hebben, welke aan 
evengenoemde doelgemeenschappen zijn toegekend. Ander
zijds echter blijkt uit de voorstellen der Commissie, 
dat zij terechf als uitganspunt heeft aanvaard, dat op 
grond van practische en politieke,overwegingen de ver
dragen, betreffende de KSG en de EDG voorshands zo 
min mogelijk dienen te worden gewijzigd. In bedoelde 
verdragen zijn alle bevoegdheden, welke nodig zijn ter 
uitvoering van de taak der doelgemeenschappen, uitdruk
kelijk aan de gezagsorganen dier gemeenschappen toege
kend, terwijl de onderlinge bevoegdheidsverdeling nauw
keurig is geregeld. Mitsdien zal een algemeen gestelde 
bepaling, als vervat in par. 6 van Titel B, dienen te 
vervallen, aangezien zij niet kan dienen om, zoals 
blijkbaar in de bedoeling van de Commissie heeft gele
gen, aan de EPG de bevoegdheid toe te kennen om in 

* hoogste instantie het beleid te bepalen, dat de gezags
organen der doelgemeenschappen dienen te volgen. Op deze 
wijze zou het in de verdragen vastgelegd stelsel van 
bevoegdheidsverdeling worden aangetast, Zolang de ver
dragen van de KSH en de EDG niet zullen zijn herzien 
zal het competentieveld aan de gezagsorganen diergemeen-
schappen voorbehouden blijven en is de voorstelling, als 
zou de EPG op deze terreinen bevoegdheden verkrijgen, 
mifeleidend zijn. 

In verband hiermede zou het niet juist zijn om 
aan de EPG reeds aanstonds de in titel C van dezelfde 
resolitie bedoelde bevoegdheden ten aanzien van het 
buitenlands beleid, verband houdende met het nog aan de 
KSG en de EDG voorbehouden competentieveld toe te kennen. 
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Voorzover in de conclusies van de Commissie wordt 
voorzien, dat op den duur de EPG een eigen competentieveld 
verkrijgt, blijkt, dat in het verdrag zelf alleen is ge
dacht aan een geleidelijke incorporatie van deze doelge-
gemeenschappen. Daarentegen worden de aan de EPG toe te 
kennen bevoegdheden met betrekking tot de bevordering van 
de economische integratie,waardoor de mogelijkheid zou 
worden geopend, dat de EPG een eigen competentieveld op 
economisch gebied verwerft, in een afzonderlijk protocol, 
opgenomen, hetwelk geen deel zal uitmaken van het verdrag. 
Hieruit blijkt, dat de belangrijkste, zo niet de enige 
mogelijkheid om werkelijke inhoud te geven aan de EPG, 
met name de economische integratie, is voorbij gegaan. 
Hierbij dient mede te worden bedacht, welke betekenis 
de economische integratie heeft ook voor de ontwikkeling 
van de competenties der EPG op ander terrein. Gelijk reeds 
in het memorandum van de Nederlandse Regering van 11 Decem 
ber werd opgemerkt, zal eerst door verdergaande integratie 
op nieuwe terreinen de mogelijkheid kunnen worden gescha
pen,- dat herziening van de in de verdragen van de KSG 
en de EDG vastgestelde afbakening van bevoegdheden voor 
de regering der Men-staten aanvaardbaar wordW Zodanige 
herziening is ncdig voor de incorporatie van de doelge -
meenschappen. Opneming van de bevoegdheden op economisch 
gebied in het verdrag zelf, is mitsdien logisch en nood
zakelijk. 

0 Voorts dient te worden bedacht, dat fusie van de 
beide doelgemeenschappen, in verband met het zeer verschil
lende karakter der te behartigen belangen, op zichzelf 
uit een oogpunt van doelmatigheid eerder bezwaren dan voor
delen kan opleveren. Tot instelling van een EPG zsL dan ook 
alleen zijn over te gaan, indien daarin niet alleen de 
meerbedoelde gespecialiseerde doelgemeenschappen worden ge-
incorporeerd, doch het competentieveld der EPG ook de ge
meenschappelijke behartiging van belangen op andere ter
reinen zal omvatten. Slechts in dat geval zal de EPG het 
karakter kunnen dragen van de kern ener uiteindelijke fe
deratieve structuur". 
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Uiteraard zal de organisatie van de EPG berekend 
dienen te zijn op de aan die gemeenschap toe te kennen 
taak en bevoegdheden. Hieruit volgt da.t ook rekening 
dient te worden gehouden met de omstandigheid, dat op de 
basis van de voorstellen van de Commissie de EPG niet 
aanstonds een eigen coingetentieveld zal verkrijgen en 
de aanvankelijke beperkte omvang der bevoegdheden eerst 
zal toenemen naarmate het competentieveld zich ontwik
kelt. 

Met deze ontwikkeling wordt in de conclusies der 
Commissie, voorzover een transitoire periode wordt voor
zien, enigermate rekening gehouden. Niettemin valt op 
te merken, dat over het algemeen de ontworpen regelingen 
teveel zijn afgestemd op een later te bereiken toestand. 
Deze tendens komt reeds tot uiting in de omschrijving 
van de algemene doelstellingen der Gemeenschap, welke in 
enkele opzichten beter passen in het kader van een uit
eindelijke federatie, dan van een initiële organisatie. 

Ook op verscheidene andere punten, waarvan enkele 
belangrijke hieronder zullen worden genoemd, zal met de 
periode van ontwikkeling meer rekening moeten worden ge
houden. 

II InstitutioneJe regelingen 
a. Chambre des Peuples 

Tegen de voorgestelde rechtstreekse' verkiezingen van 
de leden van deze Kamer bestaat overwegend bezwaar. Met 
rechtstreekse verkiezingen wordt in het algemeen beoogd een 
zo groot mogelijke waarborg te verkrijgen, dat het verte
genwoordigende orgaan representatief is voor de onder de 
kiezers levende opvattingen. Zolang nog niet is gebleken, 
dat internationale partijvorming praktisch te verwezenlijken 
is, zal echter niet kunnen worden verwacht, dat het parle
ment der EPG het karakter verkrijgt van een Europese volks
vertegenwoordiging. De mogelijkheifl tot het opstellen van 
programma's, waarop internationale partijvorming zou kunnen 
geschieden, ontbreekt. Gelijk de ervaring heeft geleerd 
kan zelfs niet gesproken worden van gelijk gericht' poli
tiek inzicht ten aanzien van concrete internationale 
problemen tussen de op min of meer overeenkomstige begin-
oöTö-n Mv.ioaüT-Ho n o t i n n a i f l -nolitieke partijen. Slechts de NA, 2.03.01 (Arch. AZ/KMP) (Nationaal Archief, Den Haag) inv.nr. 2676



communistische partijen in de verschillende landen kunnen, 
dank zij het centrale dirigisme, waaraan zij zijn onder
worpen, geacht worden overeenkomstige politieke inzichten 
te vertolken. Zolang tussen de betrokken landen zelfs 
geen volledig vrij verkeer mogelijk is, waardoor het besef 
dat zij deel uitmaken van een samenhangend geheel, zich 
kan ontwikkelen, zullen rechtstreeks verkiezingen in we
zen slechts kunnen leiden tot de vorming van een parle
ment, waarin de onder de afzonderlijke volken levende op
vattingen tot uiting worden gebracht. Voor het vervullen 
van deze functie lijkt een afvaardiging uit de nationale 
parlementen meer geëigend dan een aantal individueel ge
kozen personen. 

Het systeem van rechtstreekse verkiezingen wordt 
veelal verdedigd met het argument, dat een zodanig geko
zen volksvertegenwoordiging een grote stuwkracht zou 
ontwikkelen ter bevordering van de Europese integratie. 
Dit zou alleen mogelijk zijn, indien de uitspraken van 
de volksvertegenwoordiging voor de betrokken Regeringen 
en de nationale parlementen groot gewicht in de schaal 
zouden leggen. Het is niet aan te nemen, dat dit het geval 
zou zijn, indien de Europese assemblee los zou staan van 
de nationale parlementen en evenmin het karakter van een 
gemeenschappelijke volksvertegenwoordiging zou hebben. 

Ook om andere redenen is het gewenst voorlopig deze 
Kamer te doen samenstellen uit afvaardigingen der natio
nale parlementen. De coördinatie welke aldus tussen het 
Europese parlement en de nationale parlementen kan worden 
tot stand gebracht, verdient uit systematische en prak
tische overwegingen aanbeveling, zolang het Comité van 
Ministers, verantwoordelijk aan de nationale parlementen, 
nog grote invloed op de gang van zaken behoudt. Bovendien 
zullen gedurende de periode van ontwikkeling aan het 
Europese parlement verscheidene belangrijke voorstellen 
worden voorgelegd inzake het competentieveld der Europese 
Gemeenschap, waaromtrent ook het oordeel der nationale 
parlementen zal dienen te worden gevraagd. Het moet van 
belang worden geacht vooral in de eerste jaren de onge
wenste consequenties van een tegenstelling tussen het 
Europese parlement en de nationale parlementen te voorkomen 
Het is moeilijk een bepaalde termijn te stellen voor het 
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bereiken van het stadium van ontwikkeling, waarin recht

streeks verkiezingen mogelijk kunnen worden geacht. 

Zodanige tijdsbepaling schijnt echter niet nodig, aange

zien in het algemeen de mogelijkheid open dient te staan 

tot herziening van het verdrag, zodra gewijzigde omstan

digheden daartoe aanleiding geven. 

b. Senaat. 

Gedurende de periode, waarin aan het Comité van 

Ministers de taak toevalt om het beleid op de geinte-

greerde en de nog onder de nationale verantwoordelijkheid 

gebleven niet-geintegreerde gebieden te harmoniseren, 

kan instelling van een Senaat waaraan door de Commissie 

dezelfde taak is toegedacht, niet anders dan een onge

wenste doublure zijn. Indien het in de bedoeling zou 

liggen tegenover de op internationale basis samengestelde 

Chambre des Peuplee, welke uiteindelijk op grond van 

Suropese partijvorming zou worden gekozen, een Senaat 

te stellen, waarin de nationale stromingen tot hun recht 

zouden komen, zo zou het in de rede liggen de samenstel

ling van de Senaat zodanig te doen zijn, dat de afvaar

diging der leden-staten van gelijke sterkte zouden zijn. 

Een Senaat van zodanig karakter is echter eerst op zijn 

plaats in een volledig federatief regeringsapparaat. In 

de periode van ontwikkeling kan gevoegelijk met een 

enkele Kamer van afgevaardigden worden volstaan. 

Europese Uitvoerende Raad. 

Tegen de samenstelling van de Europese Uitvoerende 

Raad bestaat in de eerste plaats bezwaar, dat de Presi

dent volkomen vrijheid is gelaten om zes leden te kiezen. 

Het is theoretisch denkbaar, dat de President leden van 

eenzelfde nationaliteit aanwijst of dat hij leden van ge

lijke politieke opvattingen kiest, ongeacht de heersende 

politieke verhoudingen in de betrokken landen. Zou zulks 

indien een werkelijke federatie van Europa tot stand was 

gekomen, wellicht nog aanvaardbaar zijn, onder de huidige 

omstandigheden dienen zekere waarborgen te worden geè'ist, 

dat alle nationaliteiten in de Europese Uitvoerende Raad 

zullen zijn vertegenwoordigd en de keuze van de leden aan 

de Regeringen wordt voorbehouden, soals de benoeming van 
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door de Conseil des Ministres worden aangewezen. 
Voorts zal nader onder ogen dienen te worden gezien, 

op welke wijze de parlementaire verantwoordelijkheid van 
het executieve orgaan zal dienen te worden geregeld. In 
de ontworpen constructie zouden de executieve organen van 
de EPG en v«n de doelgemeenschappen op verschillende wijze 
tot aftreden kunnen worden gedwongen. De constructie wordt 
nog ingewikkelder als gevolg van het feit, dat de presi
denten van de Hoge Autoriteit en van het Commissariaat, 
die deel uitmaken van het executieve orgaan der EPG, niet 
op dezelfde wijze tot aftreden kunnen worden gedwongen 
als de overige leden van dit orgaan« 

III Conclusie. 

In het algemeen valt met betrekking tot de door de 
Constitutionele Commissie ontworpen constructie het vol
gende op te merken. 

Wanneer een federatieve structuur als uiteindelijk 
doel voor ogen staat, dan zal de ontwikkeling zich ook 
van den beginne af aan op deze basis dienen te voltrekken. 
Een der belangrijkste kenmerken van een federatieve or
ganisatievorm is gelegen in een zodanige regeling van de 
verhouding tussen de federatieve gemeenschap en de 
leden-staten, dat zij in een nevengeschikte positie 
uitsluitend bevoegdheden kunnen uitoefenen op het eigen, 
duidelijk afgebakende competentieveld. Alleen op die 
grondslag is het voor de leden-staten mogelijk een eigen 
volksbestaan te behouden. De funetione]* integratie, waarbij 
een ganeenschappelijk gezagsorgaan wordt ingesteld, tenein
de op een bepaald competentieveld de overheidsfuncties 
te vervullen, was met be ioeld federatief principe in over
eenstemming. Zulks dient ook het geval te zijn met de 
EPG. Het te ontwerpen verdrag dient er op te zijn gericht 
om aan de EPG een duidelijk afgebakend eigen competentie
veld toe te kennen. Voorkomen dient te worden, dat de 
EPG het karakter zou verkrijgen van een Europese regering 
met een (vaag omschreven) taak om het hoogste beleid te 
voeren op gebieden, welke vallen onder het gezag van an
dere Europese organen, waarvan de regeringen der leden-
staten. 

Het zou onjuist zijn te menen, dat een supra-nationaal 
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overheidsapparaat zonder werkelijk competentieveld, hoe
wel door zijn overbodigheid ongewenst, van onschuldige 
aard zou zijn. Het ontbreken van een reëel eigen compe
tentieveld kan er gemakkelijk toe leiden, dat de EPG in 
de praktijk niet zou betekenen een stap in de richting 
van een federatieve structuur, doch een scherpe wijziging 
van de tot dusver gevolgde koers in de richting van een 
unitaristische staatsvorm, Ook om die reden moet er de 
grootste waarde aan worden gehecht, dat de EPG zo spoedig 
mogelijk een reële taak verkrijgt op het gebied der eco
nomische integratie- De assumering van het competentieveld 
der KSG en EDG vindt op zichzelf geen grond in een wezen
lijke behoefte. 
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