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Het atuk van de

Airopeae

Coaulesie

au o.t. de instituten in de V r i j handelszone.

Ik ben flink geschrokken van het document dat
de Commissie heeft gepresteerd over de institutionele
opzet van de Vrijhandelszone.
Zeker, ook de toon was onplezierig, naar de halflarmoyante, half-agreasieve betuigingen over de "bedreigde solidariteit" van de Lid-ataten, aoge ik verder bulten
beschouwing laten. Het zijn da inhoud en de these van
het document van de Commiasle, welke mij bijsondar b e zorgd hebben gesmakt. In dit document geeft da Cornalasie de indruk, dat zij gespeend is van élke elenent-iY-politieke wijsheid, dat zij lijdt aan grove zelfoverschatting omtrent haar positie en dat haar viale op de
Baropsae samenwerking van een angstige bekrompenheid i s .
Ik heb er behoefte aan mijn ernstige beswaren
tegen de opvattingen van de Commissie in onverbloemd
prosa aan ü voor te lsggen.
1.
Be stelligheid waarmee de Commissie voor zichzelf
een positie claimt in de Vrijhandelszone om daar
te treden namens de Gemeenschap, een positie waarin
zij selfs eist nooit overstemd te kunnen worden, is
even amoltieus rils d o m . .'.<at de Commiasle in da eerstkomende jaren sal moeten doen en waarvoor zij al haar
krachten nodig zal hebben, is om zich een positie vaa
enig gezag te verwerven binnen de kring van de tam*
Baar ligt haar taak én volgens het Verdrag én volgeaa
de hele politieke opzet.
r;e greep, die de Cotamlssis nu reeds wil doem
naar dit belangrijk «tuk buitenlands beleid is zeer
prematuur.
2.
leze g r e e p , die de Commissie naar dit buitenlands
beleid d o e t , is bovendien een worgende greep. Immers,
het ggO-werdrag m a g , volgens da Commissie, niet veranderd en bij zijn uitvoering zelfs niet worden gehinderd en geen enkele bevoegdheid van de Commissie sag
worden ingeperkt. Zelfs mag de
0 in de grote groep
van Vrijhandelszone-landen nooit overstemd worden.
Be jongste, pas zelfstandig geworden WÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊ
staat, zou niet jaloerser en krachtiger op hanr soevereiniteit kunnen insisteren dan de Commissie.
Be Coïamieaie a l s h s i l t in haar hele «tuk bovendien
een van de grondslagen waarop h«t
a-verdrag berust,
namelijk de erkenning van de Lid-sta ten dat de Gemeenschappelijke aasfct siechts tot stand kan koaen en goed
kan functioneren, indien de nationale zelfstandigheid
van de Lid-etaten op bepaalde punten wordt doorbroken.
Indien men in de Vrijhandelszone werkelijk aet de afbraak vtn econoraiscne grenzen iets wil bereiken, ?*1
men ook daar da e autonomie op bepaalds punten aoeten

© NA, 2.05.118, Buitenlandse Zaken, Blok 2, 1955-1964 (Nationaal Archief, Den Haag) inv.nr. 21179
http://resources.huygens.knaw.nl/europeseintegratie/doc/S01258

•oder« linden
i €• Trljhandel
irojeet b«
O'ibooto
• in
leteelfde blijkt
rt gel ijk orgaifl
/rijhandel*
de 0
olmi tolt bij do beslissing e i s t , want dit sou sij
soar wol kunnen funderen op ovsn»s-ia/«n vaa politisa*
haalbaarheid; hat bedenkelijk la sah ter, éat aij dit
too principale voorstaat, omdat sij self goon doorbreking van do nationale autoamala namat.
3«
Do voorstellen van da Carnai«alo sijn bovendien
uit een oogpunt van eenvoudige logica neuwelijke heem
ij i * • alaam N Itami mg— in « laai vcor
de associatie, maar ia de se Itaad zitten al «oh ta 12
leden, waarvoor ê4n namens de Zee. Hierdoor creëert
zij niet alleen zeer onevenwichtige verhoudingen binnen dit orgaan, maar hierdoor ontstaat bovendien de
mogelijkheid, dat aen land als Sederi and of Duitsismi
wél wordt overstemd - ntaelljk in het kader van de
es - maar een laad als Ierland of Zwitserland nooit
overstemd kan worden.
Bet hele voorstel van de Commissie en de opset
een 12-partijen-akkoord heeft kennelijk twee
gemachten, namelijk dat bij de Commissie het
komt te liggen van de Europese handelspolitiek van de
Lid-staten en dat deze handeln:olitiek steeds restrictie*
ÏÜV? Kunnen zijn.
lat is aijn Stall Ige opinis d n t , waaneer dit de mentaliteit van de Comminale i a , wij nog heel
veis jaren de grootst mogelijke terughoudendheid moeten
betrachten met hst toevertrouwen van handalapolitieke
taksn aan de Commi aai e en dat wij krachtig zullen aaetsn
insisteren op het behoud van de nation ils vrijheid op
dit veld. Dn enige troost, welke wij wellicht op dit
ogenblik nog hebben, is dat ook Frankrijk de komends
jaren wsl sen soortgelijk standpunt zal innemen als w i j .

18-6-1950.

