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aantekening bij concept-nota aan Einisterraad inzake 
Europese Gemeenschap 

Voor wat betreft het institutionele gedeelte van 
de in de nota uiteengezette voorstellen' is de vraag gerezen, 
of het probleem van de overkoepeling der bestaande doelge-
meenschappen niet op een andere wijze zou kunnen worden 
benaderd. Daarbij is in de eerste plaats overwogen, dat in 
de conferentie te Rome door alle delegaties, met uitzondering 
van de IJederlandse, het standpunt is ingenomen, dat de 
executieve der auropese Gemeenschap beide bestaande doelge-
meensehappen zou overkoepelen, hierbij werd a priori geen 
enkel onderscheid gemaakt tussen de EK3G enerzijds en de EDG 
ande,. zi j ds . 

Ook in de beraadslagingen van de Gomraission 
Jonstitutionnelle en de Assemblee ad hoe is in beginsel geen 
verschil tussen de EKSG en de EDG gemaakt. Met name de Franse 
socialisten hebben aldaar evenzeer bezwaar gemaakt tegen, wat 
zij noemden, de "technocratie" van de H.A. als tegen de 
"militaire dictatuur" van het Commissariaat, 

Ook de gedachte, welke telkens weer te Rome in 
diverse gesprekken met de delegatieleiders naar voren kwam, 
dat het algemeen-politieke aspect van de werkzaamheden der 
doeigemeenschappen zou moeten worden toevertrouwd aan de nieuwe 
politieke gemeenscnap en met name tot de bemoeiingen van de 
nieuwe politieke' executieve zou moeten behoren, is evenzeer op 
de .DG als op de K.3G toepasselijk en door de andere delegaties 
ook in feite toegepast. 

Onder deze omstandigheden kan men de vraag stellen of 
een oplossing, welke in wezen de aDG volledig-en de KK.S6 
voorshands in het geheel niet "incorporeert" voor de andere 
delegaties voldoende aantrekkelijk is om als "concessie" van 
ilederlandse zijde de pil der Nederlandse economische desiderata 
te vergulden. Mitsdien ware te overv;egen of niet veeleer een 
ook voor uederland aanvaardbare modus is te vinden, volgens 
welke aan de nieuwe executieve, welke naar wijze van samenstel
ling en positie tegenover het nieuwe Europese parlement als 
werkelijk supranationaal kan worden beschouwd, naast de nieuwe 
economi3cne taken een zekere medezeggenschap kan worden toege
kend met betrekking tot het beleid der bestaande doelgemeen-
scnappen. 

Het lijkt in de eerste plaats op de weg der andere 
lelegatied te liggen om haar ideeën over de overkoepeling van 
ie K.SÖ en ;..DG in net executieve vlak nadere precisering te 
geven. Van Nederlandse zijde zou daarvoor reed3 thans een 
{uiteraard oritische) belangstelling kunnen worden getoond. 

Daarnaast ware zo spoedig mogelijk in Nederland te , 
erzoenen, hoever men in deze richting zou kunnen gaan zonder 

de .ieder andse en Europese belangen in gevaar te brengen. 
Het wil voorkomen, dat het systeem van overkoepeling, 

aoals dit door de assemblee ad hoe is gedacht, in wezen de H.A. 
en het Jo:^mi9sariaat; reeds van de aanvang af volledig onderge-
acaikt maakt aan de nieuwe Europese executieve. 
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.Jen zou zich, met behoud van de aan de overkoepeling 
ten grondslag liggende gedachte, een ander systeem kunnen 
denken, dat enerzijds de "checks and balances" van de K3G en 
.-DG-verdragen intact laat, anderzijds aan de nieuwe executieve 
juridisch welomschreven bevoegdheden geeft, welke deze execu
tieve in staat ste±len een algemeen-politieke rol te vervullen, 
ook ten aanzien van het beleid van de doeigemeenschappen. 

ien dergelijk systeem sluit niet noodwendig in het 
overnemen van bevoegdheden van de H.A. en van het Commissariaat. 
„r zijn allerlei andere vormen denkbaar waarbij de medewerking 
van de nieuwe executieve zou worden vereist voor de uitoefening 
door de H.A. en het Jommissariaat van bepaalde, nauwkeurig 
omschreven bevoegdheden, welke belangrijke algemeen-politieke 
aspocten hebben, ^en medezeggenschap van dien aard - welke' 
gecombineerd kan worden met een recht van initiatief van de 
nieuwe executieve - zou niets af behoeven en behoren te doen 
aan het vereiste van medewerking van de Raad van ministers, 
aismede aan de wijze van stemming in deze Raad - unanimiteit 
of meerderheid - daar waar dit door de bestaande verdragen 
wordt gesteld. Te Rome is ook door alle delegaties gesteld, 
dat de bestaande verdragen zo weinig mogelijk behoren te worden 
gewijzigd. 

Het is hier niet de plaats dit systeem in details uit 
te v/erken. Zoals gezegd ware in de eerste plaats kennis te -
nemen van precisering der opvattingen van de andere delegaties. 
3ij wijze van tentatieve suggestie met betrexking tot de be
voegdheden van de H.A, en van het Commissariaat bij de uitoefe
ning waarvan de nieuwe executieve zou kunnen worden ingeschakeld, 
moge hier genoemd worden: 

1DG-: opstelling begroting, bewapenings- etc. progra-ana, "plan de 
eonstitution"; toepassing van art.105 (maatregelen, wanneer 
bewapenings- etc. programma niet kan worden uitgevoerd); 
toepassing van artt.123, 124 en 125 (wijziging in verdrag, 
uitbreiding bevoegdneden instellingen Ï)DG, niet in verdrag 
voorzieiie gevallen); c.q., en voorzover de organen van de 
3DG überaaupt daarmede bemoeienis hebben, de "randgebieden": 
politiek, "protection civile". 

AlC: uitoefening van bevoegdheden met betrekking tot de "raiidge-
bieden"; aantasting van concurrentieverhoudingen (art.67), 
salarissen en migratie van arbeidskrachten, transport, 
handelspolitiek; rechtstreeks ingrijpen in de productie 
(crise manifeste, pénurie sérieuse); toepassing van de arfct. 
95 en 96 (wijziging in verdrag, niet in het verdrag voor
ziene gevallen); voorts de niet uitdrukkelijk in het verdrag 
geregelde terreinen, waarop de H.A. thans initiatief neemt 
met betrekking tot de algemene harmonisatietaak van de Raad 
van ministers. 

De bovenstaande opsommingen beogen bepaald niet meer dan 
een voorlopig aangeven van de terreinen waarop de nieuv/e exccu-
tieve een rol zou kunnen spelen. 3ij nadere beschouwing zullen 
wellicht deze lijsten uitbreiding of inkrimping moeten ondergaan. 
De mate en recntsvorm van de bemoeiingen der executieve beaoeft 
niet op al deze terreinen dezelfde te zijn. iiader gepreciseerd 
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zal moeten worden in welke gevallen de nieuwe executieve alleen 
een adviserende rol vervult, dan wel haar interventie een 
beslissend karakter kan dragen. 

Het wil voorkomen, dat een systeem als hierboven ge
schetst, het voordeel biedt, dat de algemene werkwijze van de 
H.A. en van het Commissariaat onaangetast blijft. Dit betekent 
dat het beginsel van de collegialiteit in deze organen, een 
beginsel waaraan van Nederlandse zijde terecht steeds de 
nadruk is gelegd, gehandhaafd wordt en ook geen wijziging 
gebracht behoeft te worden in liet systeem van beperkte taakver
deling, dat met name in het Commissariaat een bestuurlijke 
controle op het militair-ambtelijke apparaat waarborgt. 
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