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Waarde Ambtgenoot, 
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Grondslagen voor het Nederlandse standpunt met 
betrekking tot het vraagstuk der Europese integratie. 

1. De gedachten, die aan de Nederlandse politiek met 
betrekking tot het streven naar een Verenigd West-Europa 
ten grondslag liggen zijn de volgende: 

Het voortbestaan van West-Europa staat bloot aan 
ernstige oedreigingen. Deze bedreigingen hebben niet uit
sluitend het karakter van een mogelijke verovering door 
militair geweld. Plet gaat in het algemeen om de bedreiging 
van Europa's eeuwenoude beschaving, die zich, ondanks grote 
verschillen van land tot land, en ondanks morele en econo
mische terugslagen als gevolg van onderlinge oorlogen, 
gehandhaafd en ontwikkeld heeft, en die, niettegenstaande 
sterke economische en technologische invloeden uit het 
Westen, een uitgesproken eigen karakter heeft bewaard. 
Nederland heeft in de opbouw der Westeuropese beschaving 
een eigen en belangrijke rol gespeeld. Het is, ook na de 
tijdelijke ernstige verzwakking van zijn eanomische kracht 
als gevolg van de laatste wereldoorlog, in staat gebleven 
die rol te spelen. Als medearchitect en als bewoner van 
het huis der Westeuropese beschaving heeft Nederland een 
levensbelang bij de bescherming en verdere uitbouw daarvan. 
Noch het een noch het ander is mogelijk tenzij de West
europese landen zich verenigen. Aan het tot stand brengen 
dier vereniging moet Nederlanddus met zijn volle vermogen 
medewerken. Een Verenigd west-Europa kan echter niet be
staan en niet bloeien zonder nauw verkeer op ieder terrein 
met de democratische landen der verdere wereld. Nederlands 
grootheid is ontstaan door zijn banden met overzeese 
landen en het kan slechts hopen op een toekomstige bloei 
indien die banden worden behouden en verstrekt. Dit geldt 
voor alle landen van West-Europa, doch Nederland behoort 
door zijn historie tot de landen, waar het besef dezer 
noodzakelijkheid het levendigst is. Nederland heeft geen 
door een eeuwenlange geschiedenis ingevreten vijandschap 
tegenover andere democratische landen der wereld. Neder
land is dus bij uitstek aa gewezen, zowel om een actieve 
rol te spelen in de bevordering van de vereniging van 
West-Europa, als om te waken tegen het ontstaan van econo
mische en politieke tegenstellingen tussen een Verenigd 
•/est Europa en de rest van ae wereld. 

2. De West-Europese beschaving is bedreigd van binnen uit, 
waar fascistische of communistische machten het democratisch 
karakter van de politieke structuur der Westeuropese landen 
trachten te vernietigen; 
van buiten uit, indien de Sovjet Unie en haar satellieten 
de gebieden dier landen trachten te vereveren. 

- Wat -
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Wat het eerste betreft staat wel vast, dat de beste 
verdediging tegen het virus van een totalitaire besmetting 
in economische en sociale gezondheid ligt. Die gezondheid 
eist behoud en geleidelijke verbetering van het levens
peil der bevolkingen bij een klimmend zielenaantal. Zulks 
is slechts mogelijk bij een voortdurende verhoging van de 
productie der Westeuropese landen. Daarbij worde er in
tussen op gewezen, dat het Europees levenspeil zich niet / 
richten naar het Noord-Amerikaanse. Het Noord-rAmerikaanse 
levenspeil is de weerslag van de Woord-Amerikaanse be
schaving, die gestandaardiseerde materiële uitrusting 
op een zo hoog mogelijk niveau tot kenmerk heeft. De 
Noord-Amerikaanse mensenmachine is kapitaalsintensief; 
de gemiddelde Noord-Amerikaan meet de rijkdom van zijn 
land af aan het bezit van auto's, ijskasten, televisie
sets, etc. Een massale, zo sterk mogelijk gemechaniseerde 
productie van duurzame en niet duurzame consumptiegoederen, 
die zich weerspiegelt in een, in dollars uitgedrukt, hoog 
loonniveau, is de voorwaarde voor de handhaving van een 
hoog levenspeil in deze zin des woords. De gemiddelde 
Amerikaan eet veel, zonder te vragen naar verzorging en 
smaak, is goed maar uniform gekleed, heeft een goed 
huis, waarvoor hij de meubels per telefoon kan bestellen 
(en waarin hij geen boekenks't nodig heeft). Er is, onte-
genzegbaar, grote en wijdverspreide welvaart en een ont
stellende verkwisting op ieder gebied. De levenswijze 
van de gemiddelde Amerikaan is echter, ook voor de Europese 
arbeider3geen aantrekkelijk ideaal. Daargelaten, dat een vergelijking van het inkomen, berekend in dollars per 
hoofd der bevolking, een volkomen scheef beeld van de 
verhouding in werkelijke welvaart geeft, is het zowel 
onmogelijk als onnodig voor West-Europa om Amerikaanse 
consumptie-methoden en eigenaardigheden na te streven, 
het in dit verband van Amerikaanse zijde ons stesls weer 
voorgehangen superioriteitsbeeld is voor ons doel, het 
behouden en verhogen van sociale, economische welvaart 
in Europese zin, irrelevant. De gedachte, dat het Europese 
probleem zou moeten - en alleen zou kunnen worden - opge
lost door een Verenigd Europa op te bouwen, dat economisch 
en sociaal werkt als de Verenigde Staten, berust in meer 
dan één opzicht op een misvatting. Bij de bespreking van 
het vraagstuk van de "marché unique" hoede Europa zich 
zorgvuldig voor deze misvatting. De oplossing van dat 
vraagstuk is zowel ingewikkelder als gemakkelijker dan 
het zou zijn, ware deze Amerikaanse conceptie juist. 

Onbetwistbaar blijft echter, dat behoud en geleide
lijke verbetering van het Europese levenspeil niet mogelijk 
is, zonder voortdurende verhoging en verbetering van de 
Europese productie, een verhoging en verbetering, die 
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niet bereikt kan worden in een door handelsbelemmeringen 
in te kleine markten verdeeld, en door monetaire onrust 
verstoord Europa. Economische, dat wil dus tevens zeggen, 
monetaire en sociale integratie van Europa is voor het 
behoud der Europese beschaving essentieel. 

De bedreiging van buiten eist militaire integratie 
van Europa, en, tegelijk, omdat de bedreiging zich niet 
uitsluitend tegen Europa maar tegen de gehele democra
tische wereld richt, innige samenwerking van het militair 
geintegreerd Europa met de verdere Westerse democratische 
wereld. De Europese integratie is geenszins in de eerste 
plaats een militaire integratie, een noodzakelijk defen
sief verbond tegen een gezamenlijke vijand. Doch het 
is het bestaan van een gezamenlijke vijand, het bewust
zijn van een gezamenlijke bedreiging door een tastbaar 
gevaar, dat het bewustzijn der Europese saamhorigheid 
heeft aangewakkerd. Slechts een levendig saamhorigheidsT bewustzijn doet de offers aanvaarden zonder welke geen 
integratie, op welk gebied dan ook, tot stand zou kunnen 
komen. Uiteindelijk bepaalt de mate van saamhorigheid 
de graad der aanvaardbare integratie op welk gebied dan 
ook. 

Militaire samenwerking zonder politieke integratie 
is zeer goed bestaanbaar, doch de tegenwoordige dreiging 
is gezien het karakter der moderne oorlogsvoering zo
danig, dat althans in Europa slechts bijeen zekere 
politieke integratie de offers kunnen worden verwacht, 
nodig tot het opbouwen van een geintegreerde militaire 
macht, sterk genoeg om de dreiging af te wenden. Het 
is dan ook begrijpelijk dat de noodzakelijkheid tot 
militaire integratie het probleem der politieke integratie 
op de voorgrond heeft gebracht. Door deze ontwikkeling 
heeft hier en daar de gedachte postgevat, dat politieke 
integratie zonder economische integratie zinvol is, ja 
dat politieke integratie iets wezenlijk anders is dan 
economische integratie. Daarbij wordt over het hoofd 
gezien, niet alleen dat militaire integratie zonder een 
zekere economische integratie onbestaanbaar is, maar ook, 
dat economische integratie in brede zin, nl. de integratie 
nodig voor het behoud en de verhoging van het Europees 
levenspeil, zonder een zekere politieke integratie on
uitvoerbaar ware. Een politieke integratie, die geen andere 
inhoud heeft, dan het mogelijk maken van gecoördineerde 
militaire krachtsinspanning met daarnaast slechts de 
regeling van de productie en afzet van enige belangrijke 
grondstoffen, zou slechts een zeer "beperkte saamhorig
heid in Europa tot stand brengen. Wil men een westelijk 
levend saamhorigheidsbewustzijn doen groeien zonder 
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welke geen enkele integratie levensvatbaar is, dan moet 
men economische, militaire en politieke integratie zien 
als drie aspecten van een en hetzelfde probleem, dat 
der Europese integratie. De offers, die voor die integratie 
in de afzonderlijke landen moeten woraen gevraagd, kunnen 
slechts vruchtdragend zijn, indien het probleem in al zijn 
drie aspecten tegelijkertijd wordt aangepakt. Met name 
voor de kleine landen geldt, dat zij die offers slechts 
kunnen aanvaarden indien geen dezer aspecten wordt ver
geten. 

In het licht van het voorafgaande dient de houding 
van de Nederlandse Hegering met betrekking tot de thans 
voor ons liggende practische voorstellen tot integratie 
te worden bepaald. 

Het kernpunt van de politieke integratie is de mate 
van overdracht van souvereiniteit aan ®n supra-nationaal 
lichaam, of, van de andere kant gezien, de mate van be
slui tbevoegdheid, aan dat supra-nationaal lichaam te 
geven. Er zijn tal van vormen van internationale samen
werking, waarbij de samenwerkende staten zekere verplich
tingen aangaarj en dus hun vrijheid van handelen beperken, 
en waarbij aan een door hen opgericht internationaal 
lichaam zekere machts- of pressiemiddelen worden gegeven, 
doch waarbij slechts een beperking, geen overdracht van 
souvereiniteit plaats vindt. In die gevallen verbinden 
de contracterende Staten zich, zekere bij tractaat vast
gelegde gedragsregelen in acht te nemen. De besluitbe-
voegdheid van het intemtionaal lichaam blijft beperkt 
tot het geven of weigeren van toestemming voor het af
wijken van die gedragsregelen en tot het opleggen van 
sancties, indien zonder toestemming daarvan afgeweken 
wordt. Voorbeelden van zodanige beperkte internationale 
samenwerking zijn: het Internationale Monetaire Eonds, 
de E.P.Ü., de G.A.T.T., terwijl er nog lossere vormen 
van samenwerking zijn, zoals de Bank voor Internationale 
Betalingen te Basel, de Internationale Bank etc. 

Bij de Kolen- en Staalgemeenschap en bij de E.D.G. 
heeft daarentegen een overdracht van souvereiniteit aan 
het internationale orgaan plaats. Het orgaan kan zelf 
gedragsregelen vaststellen. Het is niet toevallig, dat 
men bij deze lichamen een parlementaire representatie 
aantreft, die bij de oudere vormen van internationale 
samenwerking ontbreekt. Bij deze laagte treden de 
Hegeringen op als leden van het souvereine orgaan der 
internationale instelling. Zij waken er in de eerste plaats 
voor, dat het uitvoerend orgaan van een dergelijke instel 
ling zich houdt binnen de grenzen der bevoegdheden, die 
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het bij internationaal tractaat heeft gekregen. Noch 
het uitvoerend, noch het vertegenwoordigend orgaan kan 
nieuwe, incidentele of algemene, gedragsregelen vast
stellen. De vertegenwoordigers der deelnemende Regeringen 
gevoelen zich - hetgeen in deze constructie begdjpelijk 
is - in de eerste plaats verantwoordelijk voor het "belang 
der door hen vertegenwoordigde Staten. Maatregelen in 
het gezamenlijke belang, die offers medebrengen uitgaande 
boven die, welke bij het oprichtingsstatuut door de 
ledenstaten zijn aanvaard, zijn zij verplicht noch 
bevoegd te nemen. De band, in het oprichtingstrataat 
tussen de deelnemende Staten en de internationale in
stelling gelegd, is bovendien als regel herroepelijk. 
Dit alles wil niet zeggen, dat dergelijke instellingen 
niet in staat zouden zijn, de internationale samenwerking 
te bevorderen. Doch zij zijn daarbij aangewezen op 
invloed en prestige. Bij het Internationale Monetaire 
Fonds is gebleken, dat zelfs de beperkte macht, die aan 
dat lichaam bij haar statuut was gegeven, onaanvaardbaar 
was. Pogingen, tot het aanwenden van die macht hebben 
niet anders gedaan, dan de invloed van de instelling 
ondermijnen. Men kan het scheppen van parlementaire ver
tegenwoordiging bij internationale lichamen, waarbij 
souvereiniteitsoverdracht plaats vindt, dus zien als 
uiting van de, bewuste of onbewuste, gedachte, dat zo
danige overdracht niet mogelijk is, tenzij een orgaan 
geschapen wordt, dat voor het gezamenlijk belang der 
aangesloten staten verantwoordelijk is. In zoverre kan 
men K.S.G. en E.D.G. zien als eerste stappen in de richtin 
ener politieke integratie. Zelfs bij de beperkte bevoegd
heden, die aan de Assemblees dezer lichamen zijn toe
gekend, zijn zij politieke lichamen, waarin de landen 
als gemeenschap, niet als afzonderlijke eenheden ver
tegenwoordigd zijn. 

Wat op het ogenblik politieke integratie wordt 
genoemd is een verdieping en verbreding van * integratie, 
zoals die reeds, in beginsel,¿Ín de zin van een vermeer
dering van de bevoegdheden van de Assemblee, en eventueel 
een andere verkiezing van de Assemblee, en, een verder
gaande souvereiniteitsoverdracht; verbreding in de zin 
van een uitbreiding der souvereiniteitsoveraracht tot 
andere beleidsgebieden. 

Het moge juist zijn, dat het uiteindelijk doel der 
politieke integratie een geconfedereerd of gefedereerd 
West-Europa is, men houde in het oog, dat het aanstonds 
optrekken van een lógisch opgezet staatkundig gebouw 
(hetgeen sommige voor de geest staat) niet mogelijk en 
niet wenselijk is. De groei van Europa in de richting 
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van integratie zal gedurende vele jaren een geschakeerd 
beeld moeten vertonen van verschillende graden van samen
werking en souvereiniteitsoverdracht. Zou men reeds nu 
naar uniformiteit streven, dan zou men of te veel op de 
bestaande groei van het saamhorigheidsbewustzijn vooruit
lopen - in welk geval de op papier staande integratie 
niet levensvatbaar, of althans niet tegen sterke stormen 
opgewassen zou blijken - of wel men zou zich moeten 
beperken tot wat door het aanwezige saamhorigheidsbewust
zijn wordt gerechtvaardigd, hetgeen er op neer zou komen, 
dat de sterkte van de samenwerking werd bepaald door de 
zwakste schakel in de keten der saamhorigheid. Uiteinde
lijk is + gelijk gezegd - de mate van saamhorigheid 
beslissend voor de mate van samenwerking, niet de engheid 
van de formele binding.(Benelux is formeel een zwakkere 
band dan de .Unie met Indonesië). Er zijn op monetair 
gebied lossere vormen van samenwerking, zoals E.P.U., 
en de sterling area, die goed werken, omdat er, op dat 
gebied een vrij sterk saamhorigheidsgevoel bestaat. 
Het heeft in dit vroege stadium geen zin een goed 
werkende samenwerking in losser verband tussen meerdere 
Staten te verstoren door te trachten engere vormen van 
samenwerking tussen enkele staten tot die meerdere staten 
uit te breiden. Dit betekent geenszins, dat men zich 
moet beperken tot dat, wat, op grond van het bestaand 
saamhorigheidsbewustzijn, direct uitvoerbaar is. Men 
moet de groei van dat bewustzijn bespoedigen, door 
vormen van samenwerking te scheppen, die die groei 
mogelijk maken en bevorderen, die er dus, tot op zekere 
hoogte, op vooruitlopen; gelijk bij een goede opvoeding 
de taak, die men het kind oplegt, zijn bestaand kunnen 
te boven moet gaan, maar niet zo ver, dat het vervullen 
ervan zelfs bij aanzienlijke krachtsinspanning onuitvoer
baar is. 

De ontwikkeling van de internationale samenwerking 
worde gezien als een groeiproces, niet als het optrekken 
van een gebouw. Het zal de onregelmatigheden van een 
groeiproces vertonen. 

De eerste vraag, die bij het beoordelen van plannen 
tot politieke integratie rijst is, of men zich voorshands 
moet beperken tot de gebieden, welke door K.S.G. enE.D.G. 
worden bestreken, of dat ook andere beleidsgebieden in 
de politieke integratie moeten worden betrokken. De 
twee extreme standpunten te dezen zijn: 
enerzijds, datmen zich tot de E.D.G. en K.S.G. moet 
beperken, maar dat de integratie op deze gebieden 
moet worden verdiept. 

- anderzijds -
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Anderzijds dat de politieke integratie, voorzover E.D.G. 
en K.S.G. betreft voorshands voor verdieping om practische 
redenen niet in aanmerking komt en dat een diepere 
politieke integratie daarbuiten alleen zin heeft, indien 
deze tot doel zou hebben het tot stand brengen van 
economische en sociale integratie. 

Grosso modo kan men zeggen dat het eerste standpunt 
voor Nederland, het tweede voor Frankrijk en Italië 
onaanvaardbaar is. Het Franse standpunt wordt ingegeven 
door de hoop, in een diepergaande politieke integratie 
op E.D.G. gebied een nadere waarborg te vinden tegen 
militaristisch misbruik van Duitse zijde van het door 
dat land herwonnen recht tot bewapening. Voor Nederland 
heeft het om de boven uiteengezette redenen, én op al
gemene én op zuiver nationale grcnden geen zin, een 
verdere souvereiniteitsoverdracht te aanvaarden, tenzij 
deze als voornaamste doel heeft de verwezenlijking van 
de integratie op economisch en sociaal terrein. Voor 
Nederland ware dus, in beginsel, een zekere wel omlijnde 
verdieping van de integratie op K.S.G. en E.D.G. te 
aanvaarden, indien deze met een uitbreiding van de inte
gratie tot economisch en sociaal gebied gepaard zou gaan. 
Voor deze tussenoplossing bestaat bij Frankrijk en 
wellicht ook bij anderen weinig enthousiasme, omdat men 
niet bepaald happig is op de verwezenlijking der econo
mische integratie. De tegenstelling is zo scherp dat er 
geen kans op overeenstemming bestaat indien Nederland 
zich beperkt tot het stellen van haar positie, dat zij 
zondek/economische integratie niet van politieke integratie 
weten wil. Heeds nu blijkt, dat deze stelling in binnen-
en buitenland wordt aangevallen met de insinuatie, dat 
Nederland deze positie slechts inneemt, om zich niet 
openlijk en rechtstreeks tegen politieke integratie te 
hoeven te verzetten. Een positief en gemotiveerd voorstel 
inhoudende wat Nederland wel wil, is dus vereist. 

Dit voorstel zou allereerst moeten inhouden hoever 
Nederland met politieke integratie wil gaan, en voorts, 
wat het zich onder economische integratie voorstelt. 
Wat het eerste punt betreft doen zich de volgende vraag
punten voor: 
1. Verkiezingen voor de Assemblee. 

Nederland verklare zich tegen directe verkiezingen, 
niet alleen omdat zulks destructieve communistische 
elementen in de Assemblee zou brengen,^maar ook 
omdat een rechtstreeks gekozen Assemblee in dit 
stadium veel te ver op het bestaand saamhorigheids
bewustzijn vooruitloopt en daarom, in stede van 
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het saamhorigheidsbewustzijn te bevorderen dat inte
gendeel zou verminderen. De rechtstreekse verkiezingen 
zouden zich niet over een door partijen voorgelegd 
verkiezingsprogram uitspreken kunnen, aangezien noch 
de partijen noch het program zou/.bestaan; en het 
gekozen parlement zou in geen enkel opzicht door de 
betrokken landen worden beschouwd als een vertegenwoor
diging hunner gemeenschappelijke wensen of als de 
hoeder van hun gemeenschappelijk belang. 

2. Uitbreiding van de rechten in de Assemblee. 

De K.S.G. en de E.D.G. Assemhée hebben beide de bevoegd
heid 

a) vragen te stellen 
b) enquêtes te houden 
c) de Exécutive collectief te ontslaan naar aan

leiding van het jaarrapport. 
De E.D.G. heeft bovendien het/echt: 

d) de Exécutive collectief te ontslaan, indien 
een motie van wantrouwen met 2 /3 meerderheid 
wordt aanvaard; 

e) een budgetrecht, nl. het recht de begroting 
te amendaren of te verwerpen met 2 /3 meerderheid. 

Tegen uitbreiding van de bevoegdheden der K.S.G. 
Assemblee tot die der E.D.G. bestaat voor Nederland 
geen overwegend principieel bezwaar. Een verdere uit
breiding van deze bevoegdheden zou kunnen bestaan 
in een zekere legislatieve bevoegdheid. 
Er lijkt geen bezwaar tegen, de wenselijkheid van een 
zekere legislatieve bevoegdheid in beginsel te erkennen. 
Met name op het gebied der economische en sociale inte
gratie kan het gewenst zijn, dat de Assemblee zekere 
legislatieve bevoegdheden zou verkrijgen. Een studie 
van dit aspect, met name met het oog op de K.S. G. en 
E.D.G., waar zulke legislatieve bevoegdheid vooralsnog 
niet op haar plaats zijn, zou verder ücfiit moeten spreiden 
op de mogelijkheden en consequenties van een uitbreiding 
der Assemblee-bevoegdheid in deze zin. Ter voldoening 
van de Franse politieke verlangens van dit ogenblik, 
lijkt het verlenen van legislatieve bevoegdheden aan 
de Assemblee echter niet van belang. 

3 . Het prijsgeven van het beginsel der unanimiteit voor 
de beslissingen van de Raad van Ministers. 

Ook hier ilijkt een "bezwaar in beginsel" niet te be
staan, vooral met het oog op de economische, sociale 
integratie. Het vraagstuk ligt echter moeilijk voorzover 
K.S.G. en E.D.G. betreft. Het hangt direct samen met de 
vraag, of een senaat kan worden gecreëerd en welke rol 
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senaat, die de plaats van de Raad van Ministers zou 
innemen, zou moeben spelen. Verder dan tot studie van 
dit onderwerp kan men op het ogenblik moeilijk besluiten. 

Concluderende kan men dus zeggen, dat Nederland 
moet vasthouden aan het beginsel der getrapte verkiezingen, 
maar dat het zich bereid kan verklaren de uitbreiding 
van de rechten van de Assemblee (inclusief het toekennen 
van legislatieve bevoegdheid) en het beperken van de 
eis van unanimiteit in studie te nemen, een en ander 
altijd onder de uitdrukkelijke verklaring, dat deze 
bevoegdheid de uitbreiding der integratie tot het 
economisch gebied vooronderstelt. 

Aangezien Nederland de politieke integratie alleen 
aanvaardbaar acht, indien deze gepaard gaat met een aanstonds 
bevorderen van de economische integratie - of, beter uitge
drukt, met een aanstonds uitbreiden van de werkzaak-heden 
van de te scheppen Assemblee tot de economische en sociale 
beleidsgebieden - rijst de vraag welke bevoegdheden aan 
de Assemblee op dit gebied waren te geven, en op welke wijze 
die bevoegdheden zouden moeten worden omschreven. Men kan 
zich een Assemblee denken met een algemeen omlijnde bevoegd
heid, die dus zelf zou kunnen bepalen, welke terreinen van 
het Europees maatschappelijk leven zij geleidelijk in haar 
sfeer zou willen betrekken. Maar het is wel duidelijk, 
dat het zo ver nog niet is. V/el kan men de Assemblee zo 
opbouwen, dat zij in beginsel, het vertegenwocrdigend orgaan 
zal zijn voor alle gebieden, die haar geleidelijk, bij 
tractaat, door de betrokken Regeringen worden toegewezen, 
zonder dat reeds bij haar oprichtingsstatuut wordt aangeduid, 
welke deze gebieden zullen zijn. Er zou tegen een zodanige 
opzet van Nederlandse zijde geen bezwaar hoeven te bestaan, 
mits vaststaat, dat de op te richten Assemblee zich aanstonds 
met de economische en sociale integratie zal bezighouden. 
Integratie op andere gebieden, als verkeer, gezonheid, 
onderwijs, kunnen dan geleidelijk aan de Assemblee worden 
toegewezen. 

y. Integratie op economisch gebied beoogt de verhoging 
en verbetering der productie in de aangesloten landen, ten
einde te geraken tot de, voor het behoud der Europese be
schaving nodige, gestadige verhoging van het levenspeil. 
Het doel is de verhoging van het levenspeil. In zoverre als 
de daartoe vereiste productieverhoging wordt tegengehouden 
of onmogelijk gemaakt door handelsbelemmeringen moet de 
integratie zich dus richten op vermindering en zo mogelijk 
opheffing dezer handelsbelemmeringen. Te strijden tegen_alle 
handelsbelemmeringen ook, waar zij productie en afzet niet 
noemenswaard in de weg staan, is vooralsnog een verspilling 
van energie. 

De mogelijkheid tot integratie van een door vele tien
tallen jaren gegroeide patroon van productie en afzet in 
naast elkaar levende staten wordt bepaald door de matevan 

- bewegelijkheid • 
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bewegelijkheid der menselijke en mechanische productie
factoren in het te integreren gebied, leze bewegelijkheid 
is beperkt door politieke, sociale en economische factoren. 
Integratie betekent het strijden t egen deze factoren en 
het aanvaarden van de storingen van sociale en economische 
aard, die daardoor worden opgewekt, het is duidelijk, dat 
deze strijd slechts zin heeft, waar de verhoging van het 
levenspeil, welke door de productieverhoging zou moeten 
worden bereikt, niet anderzijds weer door de opgewekte 
sociale en economische storingen wordt te niet gedaan. 
Men hoede zich daarom voor een te Amerikaans-ideologische 
opvatting van het ideaal van de "marché unique". Men moet 
zich vooralsnog concentreren op het opheffen der handels
belemmeringen voor die producten, waarbij meer efïiciente 
arbeidsverdeling en de verkrijging van grotere en meer 
gestandaardiseerde afzetgebieden coor die belemmeringen 
verhinderd wordt, met als gevolg, een productie beperking, 
die de verhoging van het Europees levenspeil in ae weg 
staat. Op dat voorshands beperkte gebied worde aan de 
Assemblee de taak gegeven tot het ontwerpen\en regelen, 
welke de belemmeringen opheffen en tevens die voorzieningen 
inhouden tot verzachting van de sociale en economische 
consequenties van de bevrijding van de markt. Integratie 
plannen op speciale economische gebieden zouden door de 
Nederlandse Regering aanstonds moeten worden voorgelegd. 
Het is duidelijk dat de sociale en tot op zekere hoogte 
ook de economische consequenties van gespecialiseerde 
integratie geenszins tot het speciale gebied beperkt zijn. 
Zij strekken zich in meerdere of mindere mate tot het 
hele economische leven uit. Doch dat is geen reden om 
het afschaffen der handelsbeDanmeringen niet "per product 
of groep van producten" aan te grijpen. Zulks heeft 
men ook bij Kolen en Staal gedaan. 

Het in uitzicht stellen van een "union douaniere" 
voor het gehele gebied lijkt mij niet nodig en niet wense
lijk. Voor het te bereiken doel - de verhoging der productie 
teneinde een verhoging van het Europese levenspeil te 
bereiken - is een algemene "union douaniere" vooralsnog 
niet nodig. Het te vroeg streven naar zodanige "union 
douaniere" zal het bereiken van werkelijk nuttige esultaten 
slechts bemoeilijken, en bovendien, voor de zoveelste 
maal, illusies wekken, die niet kunnen worden verwezen
lijkt , waardoor het vertrouwen in het hele streven worden 
onaermijnd. 

Het spreekt vanzelf, dat integratie op economisch 
en sociaal gebied niet gezien kan worden, los van de 
monetaire politiek die gevolgd wordt, zo min als monetaire 
integratie'mogelijk is zonder coördinatie der monetaire 
en sociale politiek. Dit betekent echter geenszins, dat 
men reeds in dit stadium moet streven naar een gezamenlijke 

- munteenheid -
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munteenheid of naar een supra-nationaal centrale bank
systeem. 

Een gezamenlijke munteenheid is slechts denkbaar, 
wanneer de coördinatie van economische, sociale en 
monetaire politiek zover is gevorderd, dat het scheppen 
van de gezamenlijke munteenheid nauwelijks meer nodig 
is - zij draagt niets bij tot het tot stand brengen, 
hoogstens bevordert zij het handhaven der coördinatie. 
Convertibiliteit wordt vooralsnog beter in breder en 
reeds werkend verband nagestreefd, waarbij eerder ge-
dacnt worde aan E.P.u.dan aan het Monetaire Fonds. 
Voor een Europees "Federal xteserve System" ontoreekt 
de bestaansreden zolang een volkomen geïntegreerde 
monetaire en credietpolitiek onmogelijk is. 

Tenslotte moge een woord worden gewijd aan de 
samenwerking tussen de groep der zes en de andere inter
nationale organen, met name üe £aad van Europa. Up de 
noodzakelijxcheid, met name voor Nederland, om te voor
komen, dat de groep der Zes een politiek en economisch 
naar buiten afgesloten gebied gaan vormen, weid reeds 
gewezen. Ie band met Groot Britannie is een levensbelang. 
Die met de Scandinavische landen is belangrijk. De band 
met de Verenigde Staten is zowel militair als economisch, 
essentieel. Toch bestaan er,gelijk gezegd, verschillen, 
die engere bindingen binnen zekere landengroeperingen 
mogelijk maken. Zulke engere bindingen zijn wenselijk 
mits zij de banden met andere groepen of andere landen 
niet doen afknappen. 

De politieke band met Groot Britannie kan formeel 
slechts een betrekkelijk losse zijn, in de eerste plaats, 
omdat een streng geformuleerde oolitieke band tegen 
Engeland's historisch gegroeide concepties ingaat (wat 
niet verhindert, dat ingeland 1s respect voor niet streng 
geformuleerde banden niet zelden groot is) en omdat 
Groot Britannie nu eenmaal speciale, door nauw saamhorig
heidsgevoel gesmeden banden met de Commonwealth heeft. 
De monetaire banden tussen Europa en de Sterling area zijn 
echter van nature eng. Van groot belang is daarom het voor 
bestaan van O.E.E.C. als de organisatie waar de monetaire 
problemen van Europa plus Groot Britannie enerzijds 
(waarvan een groet deel van de Commonwealth door zijn 
band met de Sterling area niet afzijdig staat) en van 
de Verenigde Staten en Canada anderzijds worden behandeld. 

De belangstelling van Engelse zijde voor politiek en 
economisch contact met Europa is blijkens de verschillende 
door Mr. Eden genomen initiatieven, veel levendiger dan 
voorheen. 

Een voorstel tot precisering van de verhouding 

- tussen -
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tussen de Raad van Europa en de supra-nationale Europese 
organen is^neergelegd in Avis no. 3, geaccepteerd door 
de Assemblee van de Raad van Europa op 30 September jl. 
Ik voeg hierbij een nota van mijn Departement over dit 
onderwerp, met de inhoud waarvan ik mij kan verenigen. 

Overigens lijkt het wenselijk de zgn. Western Union 
meer leven in te blazen, al ware het alleen maar, omdat 
het van belang is alle bestaande banden van Europa 
met het Verenigd Koninkrijk te versterken. 

12. Ik moge voor het ogenblik met deze opmerkingen 
volstaan. Indien men zich met de daarin neergelegde 
gedachten kan verenigen zou de uitwerking en verdere 
bestudering kunnen worden opgedragen aan een kleine 
Commissie. De van Kleffens-Commissie, die voor een zeer 
speciaal doel werd ingesteld, ware te ontbinden. Ik 
heb gedacht aan een kleine Commissie onder niet ambtelijk 
voorzitterschap, waarvan de leden door de meest ge-
interesseerde Departementen worden aangewezen, die zich 
aanstonds, en met zoveel mogelijk vrijmaken der leden 
van andere werkzaamheden, aan haar taak zou kunnen wijden. 
Deze Commissie zou het contactpunt met de betrokken 
afdelingen op de Departementen en met de Parlementsleden 
kunnen vormen. Zij zou de uitwerking der in deze Nota 
neergelegde gedachten, zo spoedig mogelijk ter hand 
moetai nemen. 
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Eerste Concept. , -

Grondslagen voor het Nederlandse standpunt met 
betrekking tot het vraagstuk der Europese integratie. 

De gedachten, die aan de politiek met betrekking 
tot de Europese integratie ten grondslag liggen zijn 
de volgende: 

Het voortbestaan van West-Europa staat bloot 
aan ernstige bedreigingen. Deze bedreigingen hebben 
niet uitsluitend het karakter van een mogelijke ver
overing door militair geweld. Het gaat in het algemeen 
om de bedreiging van Europa's eeuwenoude beschaving, 
die zich ondanks grote verschillen van land tot land, 
en ondanks morele en economische terugslagen als ge
volg van onderlinge oorlogen gehandhaafd en ontwikkeld 
heeft, en die, niettegenstaande sterke economische 
en technologische invloeden uit het Westen, een 
uitgesproken eigen karakter heeft bewaard. Nederland 
heeft in de opbouw der Y/esteuropeesche beschaving een 
eigen en belangrijke rol gespeeld. Het heeft bewezen, 
ook na de tijdelijke ernstige verzwakking van zijn econo
mische kracht als gevolg van de laatste wereldoorlog 
in staat te zijn gebleven die rol te spelen. Als mede-
architect èn als bewoner van het huis der V/esteuropese 
beschaving heeft Nederland een levensbelang bij de be
scherming en verdere uitbouw van Europa. Noch het een 
noch het ander is mogelijk tenzij de Westeuropese lan
den zich verenigen. Aan het tot stand brengen dier ver
eniging moet Nederland dus met zijn volle vermogen mede
werken. Een Verenigd West-Europa kan niet bestaan en nié; 
bloeien zonder nauw verkeer op ieder terrein met de 
democratische landen der verdere wereld. Nederlands 
grootheid is ontstaan door zijn banden met overzeese 
landen en het kan slechts hopen op een toekomstige 
bloei indien die banden worden behouden en versterkt. 
Dit geldt voor alle landen van WestEuropa, doch Neder
land behoort door zijn historie tot de landen, waar 
het besef dezer noodzakelijkheid het levendigst is. 
Nederland heeft geen door een eeuwenlange geschiedenis 
ingevreten vijandschap tegenover andere democratische 
landen der wereld. Nederland is dus bij uitstek aan
gewezen, zowel om een actieve rol te spelen in de 
bevordering van de vereniging van West Europa, als om 
te waken tegen het ontstaan van economische en politieke 
tegenstellingen tussen een Verenigd West Europa en de 
rest van de wereld. 

De West-Europese beschaving is bedreigd van binnen 
uit, waar fascistische of communistische machten het 

- democratisch -
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democratisch karakter van de politieke structuur der 
West-Europese landen trachten te vernietigen, van 
buiten, indien de Sovjet Unie en haar satellieten de 
gebieden dier landen trachten te veroveren. 

Wat het eerste betreft staat wel vast, dat de 
beste verdediging tegen het virus van een totalitaire 
besmetting in economische en sociale gezondheid ligt. 
Die gezondheid eist behoud en geleidelijke verbetering 
van het levenspeil der bevolkingen bij een klimmende 
bevolking. Het Europees levenspeil moet zich niet rich
ten naar het Noord-Amerikaanse. Het Noord-Amerikaanse 
levenspeil is de weerslag van de Noord-Amerikaanse 
beschaving, die de materiële equipering op een zo hoog 
mogelijk gestandaardiseerd niveau als haar kenmerk 
heeft. De Noord-Amerikaanse mensenmachine is kapitaals-
intensief; de gemiddelde Noord-Amerikaan meet dan ook 
de rijdom van zijn land af aan het bezit van auto's, 
ijskasten, televisiesets, etc. Deze ontwikkeling heeft 
een massale mechanische productie van duurzame en niet 
duurzame consumptiegoederen mogelijk gemaakt, die zich 
uitdrukt in een in dollars uitgedrukt, hoog loonpeil 
De gemiddelde Amerikaan eet veel, zonder te vragen 
naar verzorging en smaak, is goed maar uniform gekleed, 
heeft een goed huis, waarvoor hij de meubels per tele
foon kan bestellen en waarin hij geen boekenkast nodig 
heeft. Er is, ontegenzegbaar, grote en wijdverspreide 
welvaart en een ontstellende verkwisting op ieder ge
bied. Het is zeker geen aantrekkelijk ideaal, ook niet 
voor de Europese arbeiders, om te streven naar een 
levenswijze als die van de Amerikaan. Daargelaten, dat 
een vergelijking van het inkomen berekend in dollars 
per hoofd der bevolking tussen Amerika en de Europese 
landen een volkomen scheef beeld van de verhouding in 
werkelijke welvaart geeft, is het zowel onmogelijk als 
onnodig voor West Europa om Amerikaanse consumptie 
methoden en eigenaardigheden na te streven. Het in dit 
verband van Amerikaanse zijde steeds weer ons voorge
hangen superioriteitsbeeld is voor ons doel, het be
houden en verhogen van sociale, economische welvaart 
in Europese zin irrelevant. De gedachte, dat het 
Europese probleem zou moeten - an alleen zou kunnen 
worden - opgelost door een Verenigd Europa op te bouwen, 
dat economisch en sociaal werkt als de Verenigde Staten, 
berust in meer dan één opzicht op een misvatting van dat 
probleem. Bij de bespreking van het vraagstuk van de 
"marché unique" hoede Europa zich zorgvuldig voor deze 
misvatting. De oplossing van dat vraagstuk is zowel 
ingewikkelder als gemakkelijker dan het zou zijn, ware 
deze Amerikaanse conceptie juist. 

Intussen is onbetwistbaar, dat een behoud en 
- geleidelijke -
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geleidelijke verbetering van het Europese levenspeil 
niet mogelijk zal zijn, zonder voortdurende verhoging 
en verbetering van de Europese productie, een ver
hoging en verbetering, die niet bereikt kan worden in 
een door handelsbelemmeringen in te kleine markten 
verdeeld, en door monetaire onrust verstoord Europa. 
Economische, dat wil dus tevens zeggen, monetaire 
en sociale integratie van Europa is voor het behoud 
der Europese beschasing essentieel. 

De bedreiging van buiten eist militaire integratie 
van Europa, en, omdat de bedreiging zich niet uitslui
tend tegen Europa maar tegen de gehele democratische 
wereld richt, innige samenwerking van het militair 
geintegreerd Europa met de verdere Westerse democra
tische wereld. De Europese integratie is geenszins 
in de eerste plaats ene militaire integratie, nood
zakelijk gemaakt als defensief verbond tegen een ge
zamenlijke vijand. Maar het is het bestaan van een 
gezamenlijke vijand, het bewustzijn van een gezamen
lijke bedreiging door een tastbaar gevaar, dat het 
bewustzijn der Europese saamhorigheid heeft aangewakkerd 
tot een sterkte, die de offers mogelijk maakt zonder 
welke geen integratie, op welk gebied dan ook, tot 
stand zou kunnen komen. 

Militaire samenwerking zonder politieke integratie 
is zeer goed bestaanbaar, doch de bestaande dreiging 
is gezien de gevaren der moderne oorlogsvoering zodanig, 
dat slechts bij een zekere politieke integratie de 
offers kunnen worden verwacht, nodig tot het opbouwen 
van een geïntegreerde militaire macht sterk genoeg 
om de dreiging af te wenden, aet is dan ook begrijpelijk 
dat de noodzakelijkheid tot militaire integratie het 
probleem der politieke integratie op de voorgrond heeft 
gebracht. Door dexe ontwikkeling heeft de gedachte 
postgevat, dat politieke integratie zonder economische 
integratie zinvol is, ja dat het iets wezenlijk anders 
is dan economische integratie. Daarbij wordt over het 
hoofd gezien, niet alleen dat militaire integratie 
zonder een zekere economische integratie onbestaanbaar 
is, maar ook, dat economische integratie in breeden 
zin, nl. de integratie nodig voor het behoud en de 
verhoging'van het Europees levenspeil, zonder politieke 
integratie onuitvoerbaar is. Een politieke integratie, 
die geen andere inhoud zou hebbwn, dan het mogelijk 
maken van gecoördineerde militaire krachtsinspanning, 
daarnaast slechts de integratie van de productie en 
afzet van enige uiterst belangrijke grondstoffen, 
zou nooit die saamhorigheid in Europa kunnen doen ont
wikkelen, zonder welke die integratie, zelfs ook op 
dat beperkt gebied, niet goed kan functionneren. Men 
moet danook economische, militaire en politieke inte
gratie zien als drie aspecten van een en hetzelfde 
probleem, dat der Europese integratie. De offers, die 
voor die integratie in de afzonderlijke landen moeten 

- worden -
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worden gevraagd, kunnen slechts vruchtdragend zijn, 
indien het probleem in al zijn drie aspecten tegelijker
tijd wordt aangepakt. Met name woor de kleine landen 
geldt, dat zij die offers slechts kunnen aanvaarden 
indien geen dezer aspedten wordt vergeten. 

In het licht van het voorafgaande dient de houding 
van de Nederlandse Regering met betrekking tot de thans 
voor ons liggende practfeche voorstellen tot integratie 
te worden bepaald. Daarbij worde allereerst de aandacht 
gewijd aan de voorstellen tot politieke integratie. 

Het kernpunt van de politieke integratie is de 
mate van overdracht van souvereiniteit aan een supra
nationaal lichaam, of, van den anderen kant gezien, 
de mate van besluitbevoegdheid, aan dat supranationaal 
lichaam te geven. Er zijn tal van vormen van internatio
nale samenwerking, waarbij de samenwerkende staten zekere 
verplichtingen aangaan, en dus hun vrijheid van handelen 
beperken, en waarbij aan een door hen opgericht inter
nationaal lichaam zekere machts- of pressiemiddelen 
worden gegeven, zonder dat daarbij een overdracht van 
souvereiniteit plaats vindt. In die gevallen blijft 
de besluitbevoegdheid van het internationaal lichaam 
dus beperkt tot het geven van toestemming tot het af
wijken van zekere gedragsregelen of tot het opleggen 
van sancties, indien zonder toestemming van deze rege
len wordt afgeweken. Vlorbeelden van zodanige beperkte 
internationale samenwerking zijn: het Internationale 
Monetaire Eonds, de E.P.U., de G.A.T.Ï., terwijl er 
nog lossere vormen van samenwerking zijn, zoals de Bank 
voor Internationale Betalingen te Basel, de Internatio
nale Bank etc 

Bij de Kolen- en Staalgemeenschap en bij de E.D.G-. 
heeft daarentegen een zekere overdracht van souvereini
teit aan het internationale orgaan plaats. Vandaar 
een structuur, waarbij naar een zekere politieke repre
sentatie in de bestuursorganen is gestreefd. Wat op 
het ogenblik politieke integratie wordt genoemd is een 
uitbreiding van de reeds in de K.S.G. en de E.D.G. 
belichaamde souvereiniteitsoverdracht, die tweeledig 
kan zijn: een verdere souvereiniteitsoverdracht dan die, 
belichaamd in de K.S.G. en E.D.G. en, (of), een souve
reiniteitsoverdracht tot andere beleidsgebieden. Er zijn 
een aantal gronden, waaroiji deze uitbreiding, deals uit
eindelijk doel een gefedereerd of geconfedereerd Europa 
heeft, voorlopig een geschakeerd beeld zal moeten verto
nen van verschillende graden van samenwerking en souve
reiniteitsoverdracht. Het aanstonds optrekken van een 
logisch opgezet staatkundig gebouw, dat sommige voor de 
geest staat, is niet mogelijk en niet wenselijk, omdat 
het of op de bestaande groei van het saamhorigheids
bewustzijn zou vooruitlopen, in welk geval het niet 
levensvatbaar zou blijken of althans niet tegen sterke 

- stormen -
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stormen bestand zou zijn; of wel zich zou moeten 
beperken tot wat door het aanwezige saamhorigheids
bewustzijn wordt gerechtvaardigd, hetgeen zou be
tekenen, dat de sterkte van de samenwerking zou worden 
bepaald door de zwakste schakel in de keten der saam
horigheid. Men behoeft slechts te denken aan de 
Verenigde naties enerzijds en de Benelux anderzijds 
om te beseffen, wat dit betekent. Bovendien heeft het 
geen zin om engere vormen van samenwerking tussen 
enkele staten in dit vroegere stadium tot gebieden uit 
te breiden, waar lossere vormen van samenwerking tussen 
meerdere staten reeds bestaan en bevredigend werken. 
Dit laatste geldt meer special opmonetair terrein. 
Men moet zich dus tevreden stellen met nuanceringen 
van samenwerking tussen Staten en groten van Staten, 
en met nuancering van samenwerking op functionele 
gebieden. De ontwikkeling van de internationale 
samenwerking worde gezien als een groeiproces, niet 
als het optrekken van een gebouw. Het zal dus de 
onregelmatigheden van een groeiproces vertonen. 

5# De eerste vragen, die rijzen in verband met de 
plannen tot politieke integratie zijn, 
a. of deze zich moet beperken tot een uitbreiding 

van de souvereiniteitsoverdracht op het gebied 
der K.S.G. en E.D.G. 

b. of zij zich, zonder uitbreiding in de souverei
niteitsoverdracht op het gebied der K.S.G. en 
E.D.G. moet uitstrekken tot andere gebieden, en, 
zo ja, tot welke, en met welke mate van souverei
niteitsoverdracht op ieder dezer gebieden. 

c. of, dat zij moet zijn een uitbreiding van souverei-
nieteitsoverdracht, op de gebieden der K.S.G. 
en E.D.G. met een uitstrijking van deze meer 
uitgebreide aouvereini^eitsoverdracht op een 
groter alhoewel nog steeds limitatief aantal 
andere gebieden. 

De oplossing onder b. is de meest wenselijke en voor 
Nederland de enig aanvaardbare. Het zou uiterst on-
practisch zijn te trachten de moeizaam verkregen en 
ten dele nog niet eens verkregen samenwerking op K.S.G. 
en E.D.G.-gebied uit te breiden, nog voor dat deze 
vormen van samenwerking hebben aangevangen te opereren. 
Het heeft w>or Nederland, én op algemene én op zuiver 
nationale gronden geen zin een verdere souvereiniteits
overdracht te aanvaarden, tenzij deze gepaard gaat met 
een gelijktijdige verwezenlijking van de samenwerking 
en integratie op economisch en sociaal terrein. 

6. De conclusie uit het vorenstaande is oerhalve, dat 
de voor te bereiden politieke integratie tussen de 
K.S.G.staten naast - alhoewel niet los van - de 
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bestaande integratie op E.D.G. en K.S.G. moet worden 
opgebouwd. Dat is ook daarom ene noodzakelijkheid, 
omdat de integratie op andere gebieden zich eerder tot 
andere staten dan de zes K.S.G. staten kan uitstrekken, 
en omdat de souvereiniteitsoverdracht op die andere 
gebieden niet noodzakelijkerwijze aan dezelfde voor
waarden en beperkingen (daargelaten of deze beperkingen 
strenger of losser zullen zijn) onderworpen is. Het ° 
verschil met reeds bestaande vormen van samenwerking 
op andere gebieden ligt op twee vlakken: 
a, de samenwerking zal niet uitsluitend een samen

werking tussen Regeringen zijn, doch ook tussen 
de parlementen der aangesloten Staten. 

b. het te scheppen orgaan zal bevoegdheden hebben, 
die eene souvereiniteitsoverdracht betekenen. 

7« De gebieden, waarop logischerwijze deze inte
gratie in de eerüté plaats zou moeten worden tot 
stand gebracht zijn het gebied der economische en 
sociale politiek en dat der monetaire politiek. Er 
zijn uiteraard een groot aantal andere gebieden 
denkbaar (cultureel, medisch, verkeer etc.j die alle 
uiterst belangrijk zijn, ook omdat samenwerking op 
die gebieden het saamhorigheidsbewustzijn doet groeien; 
maar op deze gebieden is souvereiniteisoverdracht 
of niet nodig, of zij brengt zoals op verkeersgebied, 
niet dezelfde interne politieke moeilijkheden mede. 

De samenwerking op economisch gebied beoogt de 
verhoging van de productie in de aangesloten landen, 
teneinde tot een gestadige verbetering van het levens
peil te geraken. In zoverre als voor die verhoging het 
verlagen of doen verdwijnen van handelsbelemmeringen 
noodzakelijk is - ter verkrijging van grotere en 
meer gestandaardiseerde afzetmogelijkheden en voor 
een zo efficiënt mogelijke arbeidsverdeling - moet 
de samenwerking zich op vermindering en zo mogelijk 
opheffing der handelsbelemmeringen richten. Het heeft 
geen zijn energie en tijd te verspillen aan het opr 
heffen van handelsbelemmeringen, waar deze voor pro
ductieverhoging niet noodzakelijk is. In zoverre, 
moet men zich tegen een te .Amerikaans-ideologische 
opvatting van het ideaal van de "marché unique" ver
zetten. De mogelijkheid tot integratie van een door 
tientallen jaren gegroeid patroon van productie en 
afzet Én naast elkaar levende staten wordt bepaald 
door de mate van beweeglijkheid der menselijke en 
mechanische productiefactoren in het geintegreerd 
gebied. Deze beweeglijkheid is beperkt door politieke, 
sociale en economische factoren. Het heeft geen zin 
politieke, sociale en economische storingen te ver
wekken, tenzij zulks leidt tot verhoging van productie 
en het heeft daar, waar het tot verhoging van prodctie 
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leidt, slechts zin indien de daardoor te bereiken 
verhoging van het levenspeil niet wordt ongedaan 
gemaakt door de storingen, die worden opgewekt. 
Offers zullen onder alle omstandigheden nodig zijn, 
en de politieke bereidheid tot het brengen van die 
offers kan slechts wortelen in een politiek saam
horigheidsbewustzijn. De praktijk heeft, in lossere 
vormen van samenwerking bewezen, dat een samenerking 
van Regering"7dat saamhorigheidsbewustzijn ternauwer
nood doet ontstaan. Vandaar de betekenis van de 
samenwerking in het parlementair vlak. Dat een 
rechtstreeks gekozen parlement nog lang niet door 
het bestaande saamhorigheidsbewustzijn wordt gerecht
vaardigd en dat saamhorigheidsbewustzijn eerder 
schaden dan bevorderen zou is wel duidelijk. De 
samenwerking in het parlementaire vlak, op de wijze 
als thans in de verschillende assemblees geschiedt 
is daarentegen een zeer vruchtbaar middel het saam
horigheidsbewustzijn te bevorderen. 

De strijd tegen de handelsbelemmeringen kan 
slechts met succes worden gevoerd, als zij gepaard 
gaat met een streven naar het opvangen van de 
economische, sociale gevolgen van het opheffen of 
verminderen van die beüanmeringen. Het Benelux-
voorbeeld is te dezen leerzaam. De integratie op 
economisch terrein moet dus niet afzonderlijk, 
doch tegelijk met de samenwerking op sociaal gebied 
worden aangevat, wil zij kans van slagen hebben. 
Het economisch en soèiaal gebied moet dus als 
een geheel worden beschouwd en de bevoegdheden op 
dit gebied zouden aan een en hetzelfde supra
nationale orgaan moeten worden opgedragen. Vanzelf
sprekend is, dat op dit gebied geen politiek kan 
worden uitgestippeld los van de monetaire politiek 
die gevolgd wordt, zomin als monetaire integratie 
onmogelijk is zonder coördinatie der sociale en 
economische politiek. Dit houdt echter niet in, 
dat men reeds in dit stadium moet streven naar een 
gezamenlijke munteenheid, of naar een supra-nationaal 
centrale-banksysteem. Wat de gezamenlijke munteen
heid betreft, zij is slechts denkbaar als de coördi
natie van economische, sociale en monetaire politiek 
zo ver is gevordered, dat het scheppen van de 
gezamenlijke munteenheid niet nodig is - zij draagt 
niets bij tot het tot stand brengen, hoogstens tot 
het handhaven dier coördinatie. Convertibiliteit, 
en vrij kapitaalsverkeer worden vooralsnog beter 
in breder en reeds verkend verband nagestreefd, ook 
al zijn verdergaande stappen op ait gebied, tussen 
politiek zich integrerende groep)dan in breder 
verband bij ae bestaande techniek der centrale banken 
mogelijk en uiteraard wenselijk. 
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Ik moge voor het ogenblik met deze opmerkingen 
volstaan. Indien men zich met de daarin neergelegde 
gedachten kan verenigen zou de uitwerking en verdere 
bestudering kunnen worden opgedragen aan een kleine 
Commissie. De van iLLefi'ens-Commissie, die voor een 
zeer speciaal doel werd ingesteld, ware te ontbinden. 
Ik heb gedacht aan een kleine Commissie onder niet 
ambtelijk voorzitterschap, waarvan de leden door de 
meest geinteresseerde Departementen worden aange
wezen, die zich aanstonds, en met zoveel mogelijk 
vrijmaken der leden van andere werkzaamheden, aan 
haar taak zou kunnen wijden. Deze Commissie zou 
het contactpunt met de "betrokken afdelingen op de 
Departementen en met de Parlementsleden kunnen vonnen. 
Zij zou derhalve de uitwerking der in deze nota 
neergelegde gedachten, alsmede de bestudering van 
de vele door mij niet besproken punten, zo als de 
verhouding der verschillende organen "binnen en buiten 
de E.D.G-. staten, de integratie der buitenlandse 
politiek etc. tot haar taak moeten rekenen. 
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