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Grondslagen'- voor het Nederlandse standpunt met betrekking tot het vraagstuk der Europese integratie.
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De gedachten, die aan de Nederlandse politiek met
betrekking tot het s~reven naar een Verenigd lest -Europa
ten grondslag liggen zi~n de volgende:
Ret voortbestaan van Wes t-Euro pa staat blo lt a8n
..ê.Dls;t;J-&e bedreigin en. Deze bedreigingen hebben niet uitluitend het karakter va~~en mogelijke verovering door
militair~eweld. Het gaat in het algemeen om de bedreiging
van Europa's eeuwenoude besc aVlng, ie zich, ondanks grote
verschillen van land tot land, en ondan~s morele en economische terugslagen als g evolg van onderlinge oorlogen,
gehandhaafd en ontwikkeld heeft, en die,LPiettegenstaande
sterke economische en tecbnologische invloeden uit het
Westen;) een uitgesproken eigen karakter heeft bewaard .
Nederland heèft in de opbouw der 'vVesteuropese beschaving
een e gen en belangrijke rol gespeeld. Het is, ook na de
tijdelijke ernstige verzwa lng van zijn econ omis che kracht
als gevolg van de laatste wereldoorlo~ in staat gebleven
die rol te spelen. Als medearchitect en aIslöewoner van
h et huis derWesteuropese bes chaving heeft Nederland een
levensbelang bij de bescherming en verdere uitbouw . daarvan.
~e een poch het ander is mogelijk tenzij de Westeuropese landen zich verenigen. Aan het tot stand brengen
dier vereniging _moèt Nederland dus met zijn volle vermogen
medewerken. Een Verenigd West-Europa kan echter niet bestaan en niet bloeien zonder nauw verkeer op ieder terrein
met de democratische landen der v~rdere wereld. Ned erlands
grootheid is ontstaan door zijn banden met overzeese landen en net kan slechts hopen op een toekomstige bloe~ indie die banden worden behouden en versterkt. D i~ geldt
voor alle landen van We st-Europa, doch Ned erland behoort
door zijn historie tot de landen waar het besef de zer
noodzakelijkheid het levendig~t is. Nederland heeft geen
door een eeuwenlange ges chiedenis ingevreten vijandschap
tegenover andere democratische landen der wereld. ederland is dus bij uitstek aan~ewezen, zowel om een aqtieve
rol te spelen in de bevordering van de vereniging van
West-Europa, als om te waken tegen het on tsta an van economi sche en poli tie ke tegenstellingen tussen een Verenigd
I'J est-Europa en de rest van d e wereld.
De Westeuropese beschaving is bedreigd van binnen uit,
waar fascistiscbe of communistische ma chten het democratisch
karakter van de politieke structuur der Westeuroppse landen
trachten te vernietigen;
van ~uiten uit, indien de Sovjet Unie en haar satellieten
de getieden dfer landen trachten te verove ren .
- Wat -
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Wat het eerste betreft staat wel vas t, da t de
beste verdediging te gen het virus v an een totalitaire
besmetting in economische en sociale gezondheid ligt .
Die gezondheid eist behoud en geleidelij ke verbetering
van het levenspeil der bevolkingen bij een klimmend
zielenaantal. Zulks is slechts mogelij k bij een v ( ortdurende verhoging van de productie der Westeuropese
landen.
.
Daarbij worde er intussen op gewezen , dat het
Europees welvaartspatroon zich niet moet richten naar
het Noord-Amerikaanse. Het Noord- Amerikaanse welvaarts patroon wordt mo gelijk gemaakt door het Noord- Amerikaanse
productiepeil en is . de weerslag van de Noord-Amerikaanse
beschaving, die gestandaardiseerde materiële uitrusting
op een ~'o hoog mogelijk niveau tot kenmerk heeft . De
No ord-Amerikaanse mens enmachinB is kapita alsïntensief;
de gemiddelde Noord-Amerikaan me et de rij k dom van zijn
l and af aan het bezit van auto's, ijskasten, televi sie sets, etq. Een massale, zo sterk mo gelij k gemechaniseerde
productie van duurzame en niet duurzame consumptiegoeder~
d ie zich weersp ie gelt in een, in dollars uitgedrukt,
hoog loonniveau, is de voorwaarde voor de handha~ng
van een hoog levenspeil in deze z in de s woords, De
gemid delde Amerikaan eet veel, zonder te vragen naar
verzorging en sma ak , i s goed maar uniform gekleed,
heeft een goed huis, waarvoor hij de meubels per telefo on
kan bestellen (en wa a ri n hi j ge en boekenkast nodig he eft).
Er i s , onte genzegbaa r, grote en wijdverspreide welvaart
en een ontstellende verkwisting op iede r gebied. De
l evenswijze v a n de gemi dd elde Amerik a a n is echter, ook
voor de Eu ro pese a rbei der geen aantre kkelijk i de aal.
Daar ge l a t en, da t een vergelijking van h e t inkomen,
be rekend in d ollars p er hoofd der bevolk ing , e en volk omen
sche ef b ee l d van de ve r~o u d i ng i n werk eli jke welvaart
geeft, is het z owel onmogelij k a l s on no dig v oor WestEuro pa om Ameri kaa nse c ons ump tie-meth ode n en e i ge n a~ r
digheden na te s tre ven . ·He t in di t v erband van Ame r l kaarre
zij de ons steeds we e r vo or ge hangen superi orite it s bee ld
is voor ons doe l, het behouden en verhogen v an socia l e ,
economische welvaart én' Europese z i n , irrele v ant. De
geda chte , dat het Euro pe se p rob l eem zou moe t en ·- en a l leen
zou ku nnen worden - opgelo s t door e en Vere nigd Euro pa
op te bouwen , dat e conomi s ch e n soc iaal werkt al s de
Verenigde Ste. ten , be rust i n meer dan één opzi cht op
ee n mi s va tting . Bij de bespreki ng van het vraags t uk
v an de "ma rché unique" h oede Europa zich z orgvuldig
v oor deze misvatting. De oplo ss ing van dat v r aagstuk
i s z owel ingewikkelder a l s gemakke l ijker dan he t zou
z ijn , ware deze Amerikaanse conceptie juist.
Onbetwistbaar blijft echter , dat behou d 7n g7 1ei delij ke verbetering v an het Europese levenspelI n1et
m o :~ elij k i s , zonde r
voort durende verhoging en
ve rbe tering v an de Europe s e productie , een verho ging
en verbe te r i ng , die niet bereikt kan vorden in een
- door
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door handelsbelemmeringen in te Keine 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.

3.

De bedreiging van buiten eist militaire integratie
en tevens, omdat de 'bedreiging zich niet uitsluitend
tegen Europa maar tegen de gehele democratische wereld
richt, innige militaire samenwerking van Europa met
de verdere Westerse democratische wereld . De Europese
integratie is geenszins in de eerste plaats een militaire
integratie, een noodzakelijk defensief verbond tegen
een gezamenlijke vijand. Doch het is het bestaan van een
gezamenlijke vijand, het bewustzijn van een gezamenlijke
bedreiging-door een ~astbaar geva~r, dat het be~stzijn
der Europese saamhorigheid heeft aangewakkerd . Slechts
een' levendig saamhorigheidsbewustzijn doet de offers
aanvaarden zonder welke geen integra tie, op welk geb ied
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 zodanig, dat althans in Europa slechts bij een zekere
politieke integratie de offèrs kunnen 'vorden verwacht,
nodig tot het opbouwen van -een ge integreerde militaire
macht, s terk genoeg om de dreiging a f te wenden. Het
is dan ook begrijpelijk dat de noodzakelij kheid 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 ièts wezenlijk anders is daH
economische integratie. Daarbij wordt over het hoofd
gezien, niet alleen dat militaire integratie zonder een
zekere economische integratie onbestaanqaar is, maar ook,
dat economische integratie in brede zin, nl. de integratie
nodig voor he t behoud en- de verhog ing van het Europees
levens peil, zonder een zekere p olitieke integrati~ onuitvoerbaa r ware. Een politieke integratie, die geen andere
inhoud heeft, dan het mogelijk maken v an gecoordineerde
militaire kr a chtsins panning met daarnaast slechts de
re ge ling va n de productie en afzet v a n enige belangrijke
grondstoffen, zou slechts een zeer beperkte saamhorigheid
in Europa tot stand brengen. Wil men een werkelijk levend
saamhorigheidsbewustzijn doe n groe ien zonder welke
geen enkele integra tie levensvatbaar is, dan moet men
- economische -
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conomische, militaire en politieke integratie zien
als drie aspecten va n een en hetzelf de probleem, dat
der Europese in~~gratie. De offers, die voor die' integratie
in de afzonderllJke landen moeten worden gevraagd, kunnen
slechts vruchtdragend zijn, indien het probleem in al zijn
drie aspecten tegelijkertijd wordt aangepakt . et name
voor de kleine landen geldt, dat zij die offers s_echts
kunnen aanvaarden ,indien geen dezer aspecten wor dt
vergeten.
'

In het li ht van het voora~ga and e dient de houding
van de Nederlandse Re~~~ing met betrekking tot de thans
voor ons iggende practische voorstellen tot integratie
te worden t epaalá
'
I
.
ke rn~un~ v~n
e ~olitieke integratie is de mate
van ove arach~ van souv einiteIt aan een supra-nationaal
1.C aam, of, van de ande '
kant g ' zien, de mate van be sluitbe_vo dheid, a.~,n dat supra-nationaal lichaam te
even . Er ijn tal v an vormen van in~&rnationale samenwerking, wa arbij de samenwerkende sta ten zekere verplichtingen aap gaan , en dus hun vrijheid van handelen beperken,
en waarbij aan een door hen opgericht internationaal
lichaam ~kere machts - . of pressiemid delen worden gegeven,
doch waarbi~ slechts een beperking, geen overdracht vap
souvereinite~t plaats vindt. In die geval len verbinden
de contracte kende staten zich, zekere bij tractaat~st 
ge legde gedraksregelen' in acht te nemen. De beslui tbevoegdheid v an~et internationaal lichaam blijft beperkt
tot het geven o~ weigeren va n toestemming voor het afwijken v a n die g~dragsregelen en tot het opleggen van
sancties, indien~onder toestemming daarvan afgeweken
wordt , Voorbeelden van zodanige beperkte internationale
samenwerking zijn:' , het Internationale Monetaire Fonds,
de E .,P .U., de G.A.'r .. T., terwijl er nog lossere vormen
van samenwerking zijn, zoals de Bank voor ' Internationale
Betalingente Basel, de Internationale Bank etc.
.
Bij de Kolen- en Staalgemeenschap en bij de E.D.G.
heeft daarentegen een överdr ' cht van souvereiniteit aan
het internationale orgaan plaats. Het orga an kan zelf
gedragsregelen vaststelle~. Het is niet toevallig, dat
men bi j deze lichamen een parlementairê representa,tie
ct antreft, die bij de oudere vormen van internationale
samenwe r king ontbreekt. Bij deze laatste treden de
Referingen op als leden van het souvereine orgaan der
in ernationale tnstelling. Zij waken er in de eerste
plaats vo )r, da t het uitvoerend orgaan van een dergelij l e
instelling zich houdt binnen de grenzen der bevoegdheden , die
~
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het bJj internationaal tractaat heeft gekregen. Noch
het ultvoerend, noch het vertegenwoordigend orgaan ~an
nieuwe, incidentele of algemene, gedragsregelen vaststellen. De vertegenwoordigers der deelnemende Regeringen
gevoelen ,ich _- hetgee~ in deze constructie begri~pelijk
is - in de eerste plaats verantwoordelijk voor het belang ,
der door he~ vertegenwoordigde 5taten. Maa tre g elen in
het gezamenlijke belang, die offers medebrengen uitgaande
boven die, welke b ij het oprichtingsstatuut door de
+edenstaten zijn aanvaard, zijnzij verplicht noch bevoegd
te nemen. De band, in het oprich tingstractaat tussen de
deelnemende Staten en de internationale instelling gelegd
is bovendien als regel herroepelijk. Dit alles wil niet '
zeggen, dat dergelijke instellingen niet in sta a t zouden
zijn de internationale samenwerking te bevorderen. Doch
zij zijn daarbij aangewezen op invloed en prestige. Bij
het Internationale ~one taire Fonds is gebleken, dat zelfs
de beperkte macht, die ' aan dat lichaam bij haar statuut
was , gege ven, onaan\wendbaar was. Pogingen, tot het aanwenden van die macht hebben niet anders gedaan dan de invloed
van de i nstelling ondermijnen. Men kan het scheppen van
parlementaire verte~enwoordiging bij internationale lichamen , waarbij souverelniteitsoverdracht plaats vindt, dus
zien als uiting van ,de, bewuste of onbewuste, gedachte,
dat zodani ge overdracht niet mogelijk is, tenzij ' een
orgaan gescba~en wordt, da t voor het gez amenli jk belang
der aangesloten staten verantwoordelijk is. In zoverre
kan men K.S.G~ en E.D.G. zien als eerste stappen in ae
r1.C t1.ng ener politieke integ-ratie. Zelfs bij de beperkte
Bevoegdheden, die aan de Assemblées dezer lichamen zijn
toegekend, zijn zij politieke lichamen, waarin d~ landen
al$ gemeenschap, niet als afzonderlij~e eenheden vertegenoordi gd zijn.
:
'
Wat op het ogefiblik politieke integratie wordt genoemd ' is een verdieping en verbreding van de integratie,
zoals die reeds, in beginsel, in K.S.G. en E.D.G. belichaamd is; verdiepins. in de zin van e'en vermeerdering
van de bevo~gdheden van de Assem9lée, en even ueel een
andere verkiezing van de ' Assemblee, en, ee~erdergaande_
souvereiniteitsoverdrachti verbreding ~n
z~n van een
ujtbreiding der souvereiniteitsoverdracht tot andere
beleidsgebieden.

5.

Het moge juist zijn, dat het uiteindelijk doel der
politieke integratie een geconfedereerd of gefedereerd
West-Buropa is, men houde in het oog, dat het aanstonds
optreKken van een logisch opgezet staatkundig gebouw
(hetgeen somlIlig e voor de geest staat) niet mogelijk en
niet wenselijk is. De g roei van Europa in de richting
- van -
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van integratie zal gedurende vele jaren een geschakeerd
beeld moeten vertonen van ~sc~Jllend~ ~raden van samenwerking , en souvereiniteitsovérdracht. Zou men reeds nu
pRar uniformiteit streven, dan zou men of te veel op e
be"S"t8"E1ndp. groei van' het saamhorigheidsbewustzijn voorui tlopen - in welk geval de op papier staande integratie
niet levens'vatbaar, of althans niet tegen sterke stormen
opgewassen zou blijken - pf wel men zou zich moeten beperken tot wat door het aan ezige saamhorigheidsbewustzijn 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. Uiteindelijk
is - gelij~ gezegd - de mate van saamhorigheid beslissend
voor de mate van samenwerking, nïet de engheid van de
!
formele binding. (Benelux is formeel een zwakkere band
dan de Unie met Indonesië). Er Zijn op monetair gebied
lossere vor.men van sawenwerking, zoals E.P.U., en de
sterling area, die goed werken, omdat er, op dat gebied
een vrij sterk saamhorigheidBgevoel bestaat. Het heeft
in dit vroege stadium geen zin een- goed werkende samenwerking in losser verband tussen meerdere ~taten 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 mo~t beperken tot dat, wat op ' grond van het bestaand saamborigheidsbewustzijn direct uitvoerbaar is. Men moet de roei , van
dat bewustzijn bespoedi'gen, door vormen van samenwerking
te scheppen, die a e groei mogelijk ' maken, en bevorderen,
die er dus, tot op zekere hoogte, op vooruitlopen; gelijk
bij een goede o pvoeding de taak, die men het kind, oplegt,
ziin bestaand kunnen te boven moet gaan, maar niet zo ver
dat het vervullen ervan z~lfs bij ' aanzienlijke krachtsinspanning onu itvoerbaar is.
De ontwikkeling van d e internationale samenwerking
wo rde gezien als een groeiproces, niet als het optrekken
van een gebouw. Ret zal de onregelmatighed en van een
groeiproces vertonen.
6.

De eerste vr
, die bij het beoordelen van plannen
tot politieke integratie rijst is, of men zich voorshands
moet beperken tot de gebieden ; welke door K. G. e E.D.G.
worden bestreken, of dat ook andere bele1dsge~ieden in
de politieke integratie mo eten worden betrokken. De
twee extreme standpunten te dezen Zijn:
Enerzijds, dat men zich tot de E.D.G. en K.S.G. moet
beperken, maar dat de integratie op deze gebieden moet
worden verdie pt.
- Anderzi ,j ds -
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erzi 'ds dat de politieke integratie, V00rzover E.D.G.
en
etreft voorshands voor verdieping om practische
redenen niet in aanmerking komt en dat een diepere politieke integratie daarbuiten alleen zin heeft, indien deze
~o t aöel zou heb ben het tot stand brengen van economiscpe
en soëiale integratie ..
Grosso modo kan men zeggen dat het eerste standpunt
voor Nederland, het tweede voor Frankrijk en Italië
onaanvaardbaar is. Het Franse standpunt word iJ.nge geven
door de hoop, in een diepergaande politie ke integratie
op E.D.G. gebied e en nadere waarborg te vinden tegen
militaristisch misbruik van Duitse zijd e van het door
dat land herwonnen recht tot bewapening. Voor Ned erland
heeft,het om de boven uiteengezette redenen, én op algemene en op zuiver na tionale gronden geen zin, een verdere
souverëiniteitsoverdracht te aanvaarden, tenzij deze als
voornaamste doel heeft de ' verwezenlijking van de integratie op econ
sch en sociaal terrein. Voor Nederland ware
dus, in beginsel, een. zekere welomlijnde verdieping van
de integratie ' op K.S.G. en E.D.G. te aanvaarden, indien
deze met een uitb reiding van de integrati~ tot economisch
en sociaal gebied gepaard zou gaan. oor a e
tussenoplossing bestaat bij Frankrijk en wellic
ook bij anderen
weinig enthousiqsme, omdat. men niet
aId happig is op
de verwezenlijking der econom' ~ e in~egratie. De tegenstelling is zo scherp dat er g
kans op overeenstemrr.ing bestaat indien Nederland
ch beperkt tot het stellen van
haar positie, dat zj.,j' zonder economische integr.atie' niet
van politieke i ~ ratie weten wil. Reeds nu blijkt, dat
deze stellin
n binnen- en : buitenland wordt aangevallen
met de in
uatie,~t Nederland deze positie slechts inneemt
om zic
iet openlijk en rechtstreeks tegen politieke integratie te hoeven te verzetten. Een positief en g emotiveerd
voorstel inhaudende wat Nederland wel wil~ is dus vereist.
Dit voorstel zou moeten aanduiden hoever ~ederland
met poli tieke inte g ratie wil gaan , en voorts moeten' omlijnen,
wat het zich onde r economische integratie voorstelt. Wat het
e prste punt betreft doen z ich de volgende vraagpunten voor:
Verkiezin ~ en

voor de Assemblée.
Nederland v e r klare zich tegen directe ve rkiezingen,
niet alleen ornaat zulks aestructieve communtst1scne
____ -~ lementen i n de Assemblée zou brengen"maar ook
omda t een r e cht s treeks gekozen Assembl e e in dit
stadium veel te v e r op het bestaand s a amhorigheidsb e~ u s tzijn voo r uitloopt en daa rom, i n s tede van
1.

- het -
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het · saamhorighei~sbewustzijn te bevorderen dat integendëel zo\! verm1rrd'e-r " .
echtstreekse veTkiezingen
zouden zich n
ove~een door partij en 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 vertegenwoordiging hunner gemeenschappelijke wensen of als de
hoeder van hun geme enschappe lijk belang.

2 . Uitbreiding van de rechten in de Assemblée.

\

De K.S.G. en deE.D.G. Assemblée hebben beide de bevoegdheid
al vragen te stellen
·b .enquêtes te houden
.
c de Exécutive collectief te ontslaan naar aan' lei 'ng van het jaarrapport.
~ De E.D.G. heeft bovendien het recht:
Q) 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 . am~,nd~ren I\ Of te verwerpen met 2/3 meerderheid.
I
'
Tegen uitb r eiding van de bevoegdheden der K.S.G.
/,
Assemblée tot die der · E.D.G. bestaa t voor Nederland
geen overwegend principieel bezwaa r.
Een verdere uitbreiding van deze bevoegdheden zou
kunnen bestaan in een zekere legislatieve bevoegdheid .
Er lijkt geen bezwaar te gen, de wenselij khe id van een .
zekere legislatieve bevQgdheid in befinsel te erkennen •.
Me t name cu> het gebied der economisc e en sociale
"
integratie kan het gewens't zijn, dat de Assemblée
zekere legislatieve bevoegdheden zou ve r krijgen. Bij
____ de K. S.G. en E.D.G. zijn legislatieve bevoegdheaen
vooralsnog niet op haar plaats. Een verdere studie
zou .licht moeten spreiden o~ de mogelijkheden en
consequenties van het geven van legislatieve bevoeg dheden aan een ~ cons~itueren politieke Assemblée. Een
definitief antwoord op de vraag , of en in hoev~rre
zulke bevoegdheden aan de Assemblée moeten worden gegeven is uiteraa rd eerst mogelijk, nadat vaststaat,
welke andere beleidsgebiederi in de sector der supranationale inte gratie worden barOk~~r voldoening
van de Franse pol itieke verlang ens v
~oáblik,
lijkt ~ verlenen van legis l a t i e v e e g eden aan
de K . • G. -en E. D. G. Assemblées nie van be
g.
3. Het
in beginsel" niet te
op de economische, sociale
I

- inte gra tie • -
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inte-gratie. Het vraagstuk ligt echter moeilijk voorzover K.S.G. en E. D.G. betreft.
.
.
Voor Nederland is het ·opgeven der unanimiteit
met betrekking tot beslissingèn in E.D.G. die financiele
lasten opleggen, onaanvaardbaar, zolang niet de dekking
, dier lasten supra-nationaal geregeld is en de inning
der ,dekkingsmidde,len supranationaal zou geschieden.
, De TJ.lI9!estie van de "unanimi t~i t" hangt direct samen
met-de vraag , of een ~'enaat kan worden gecreëerd en
welke rol deze senaa , die de plaats van de Raad
van Ministers zou i~emen, zo~ moeten spelen. Verder
dan tot studie van d it onderw~rp kan men~het ogenblik moeilijk besluiten.
(44":' · ~ ~~ (~
' Conclude ~ ende kan men dus zeggen,. dat Ned rland
directe .verkièz ngen pertinent afw~js~ maar dat het
zich bereid kan ve~ laren de urt~reiding van ' de rechten
van de Assemblée (in
sief net toekennen van legislatieve bevoegdheid) en ~ t beperken van de eis van
unanimi tei t, in studie-- .. e nèmen, een en ander onder
de uitdrukkelijke v ~~k laring, da t deze bereidheid de
uitbreiding der } û egratie tot het economisch gebied
vooronderstelt. #en, wat de unanimiteitsquaestie betreft,
onder uitdrukKelijk voorbehoud met betrekking tot

-
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Aangezien Nederlan
integratie
aanvaardbaar aCht, indien deze gepaard gaat
met een aanstonds bevorderen v an de economische integratie - of; beter uitge drukt, met een aanstonds uitbreiden van de werkzaamheden van het te scheppen supranationaal or..gaan tot de economische en sociale beleidsgebieden -rijst de vraag welke bevoegdheden aa~ dat
orgaan op d it gebied waren te ge ven, en op ~ elke wijze
die bevoegdheden zouden _moeten worden oms chreven. Men
kan zich een orgaan denken met een algemeen omlijnde
be~oegdheid, dat dus zelf zou kunnen be palen, welke
terreinen van het Europee s maatschappelijk leven het
geleidelijk in zijn sfeer zou willen .betrek ken. Maar
het is wel du i de lijk, dat men zo ver nog niet is •
. Wel kan men het supranationaal orgaan zo opbouwen, dat
het, in beginsel , be voegd zal zijn op a lle ge bieden,
die er ge leidelijk, bij tractaa t, door de betrokken
Regeringen aan worden toegewezen, zonder dat reeds
bij het oprichtings~tatuut word t aangeduid, welke deze
gebieden zûlfren zijn. Er zou te gen een zodanige opzet
van lederlandse zijde geen bezwaar hoeven te bestaan,
mits ons voldoende wa a rborgen worden gegeven, dat het
op te richten orgaan zich aanstonds met de econ om ische
en sociale integratie zal bezighouden. Integratie op
andere gebieden, als verkeer, gezondheid, t nderwijs
kunnen dan geleidelij k aan ·deAssemblée worden toegewezen.
alle~n
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Integratie op e conèmisch gebied beoogt de verhO.ging en verbetering der productie in de a ngesloten
landen , teneinde te gerak~n tot de, voor het behoud
der Europese beschaving nodige, gestadige verhoging
van het levenspeil .
Het doe l is de verhoging van het levenspeil . In
'1 0verre a l s de daartoe ve re iste productieverhoging
wordt tegengehouden of onmogelijk gemaakt door
handelsbelemme 'ngen moet de integratie zich dus
' richten op vermin er ng en zo mogelijk opheffing
dezer handelsbeleID1!.eringen . Van primair belang is,
dat ~ekerheid worde geschapen;
geen nieu e handelsbelemmeringen worden ingevoerd , en dat bestaande
ie·t worden verhoogd. Slechts daardoor kan aan de
ndern~mingen de zekerheid van afz et worden gegeven
ie voor de uitbreiding der productie onontbeerli r:e
oonvaarde is . Daarnaast moet - gelijk zulks ook
de G.A.T.T. geschiedt - gestreefd word en naar
leidelijke doch oontinue v ermindering der handels lemmeringen.
·
0
-.::..-Het uiteindeli jk doel moet .een;~ Itunion aouanière ft
zijn. Men moet echter, bij het streven n~ar dat doel,
de regel "qui trop embras s e mal étreint" niet vergeten. Te strijden tegen alle handelsbelemmeringen,
oo~
waar zij productie en afz et niet noemenswaard
in ue weg staan, is vooralsno g een verspilling van
energie.
. .
De mogelijkheid tot integrat ie van een door vele
tientallen jaren Ge groei O ,atroon v a n productie en
afzet in naast elkaar le v ~ nde staten wordt bepaa.ld
door de mate van bewegelijkheid der menselij ke en
m echan1~che productiefactoren in het t e integreren
gebied . Deze bewegelijkheid is beperkt door pol itie ke ,
sociale en economisch~ factoren. Integratie betekent
het strijden tegen deze factoren en het a a nvaarden
van' de storine en van sociale en economische aard .
die daardoor word en opgewekt. Het is du i delijk , dat
deze strijd slech t s zin heeft , waa r · de verho ging van
het levenspeil, w el~e door de pro uuctieverhoging zou
~oeten wo r den b e reikt; niet anderzijds weer door de
opgewekte sociale en ec onomische storingen wordt te
niet gedaan. Men hoede zich da ' rolli voor een te
Amerikaans-ideologische opvatting van het ideaal v an
de ", .arché uni que". Men moet z ich vooralsnog concentreren op het opheffen der handelsbelemmeringen
voor die productèn, wa a rbij mee r efficiente a rbei os verdeling en de verkrijging va n grotere en me 2r ges tandaa rdise erd e afzetgebie den door di e oe lem~ e rin gen
verhinderd word t, met al s g evolg , een product1
- bepe r king
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be perking , d'ie de ve rh og ing v an "het Europees
. levenspeil in d~ weg staat. Op da t voorshands
beperkte gebied worde aan het s~pra-nati cnale
orgaan de taak eegeven tot ~et ontwe rpen van
regelen , welke de belemT!l'e ~,ingen ophe':ffen en die
t evens voorzieningen inhouden tot verzachting van
de sociale en economische çonsequenties va n de
bevrijding v an de markt . Integratie ~lannenop
speciale economische gebieden zouden door de
Nederlandse Regering aanst onds moeten worden voorgelegd . Het is duide l ijk dat de sociale en tot op
zekere hoogte o'ok de econ,o mische consequenties van
integratie op e en speciaal gebied geenszins tot
~a~ebied bep erkt zijn. Zij strekken 'zich in meerdere of mindere mate tot het hele economische leven
it . , Doch da t is geen reden om het afschaffen der
handelsbelemmeringen niet "per product of groep
van producten" aan te grij pen. Zulks heeft men
ook bij Kolen en Staal gedaan. Het is politiek
wense~ijk, de bereidheid tot het tot stand brengen
van een "union douanière " aanstonds bij tractaa t
~ vast te leggen.
Bij het in uitzic~t stellen van
een ~'union douanière tt voor het gehele gebied hoede
men er zich echter voor ",verwac h tingen te wekken
met betrekking tot een zeer~nel~é verwe zenlijking.
Voor het te bereiken doe l - de v e r h og ing d~r
productie tene inde een verho ging van het Eur opese
levenspeil te bereiken - is een a lftemene "union
douaniere" vooralsnog niet rlodig . e t te vroeg
streven naar zodanige Ifunion douanière" zou het
bereiken va n we rkelijk nuttige .r esul t a ten kunnen
bemoeilijken, en bovendien, voor de zoveelste maal ,
illus~és kunnen wekken, die niet kunnen worden
ve : :'wéze nl ij k t, waa r door het vertrouwen in het hele
st,reven word t ond erm ijnd.
.

~
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Het spreekt vanzelf, dat integratie op economisct
gn so ci aal gebied niet gezien l{an worden, los van de
mone t a ire uolitiek die gevo l gd wordt, zo mmn als
mon e taire integr3tie mogelijk is zonder coordinatie
der monetaire en sociale polit iek . Dit betekent echte!
geenszins, dat men re e ds in dit stadi um moet streven
naar een gezamenl ij ke munteenheid of naar een supranationaal centrale banksysteem .
Een gezamenlij l{ e munteenheid is slechts denkbaar,
wanneer de co ordinatie van economische, socià e en
monetair ~ pol itiek zover is gevorderd, dat het scheppen v ~ n de gezame nlijke munteenheid n~uwelijks meer
nodig is - zij draagt niets bij tot h~t tot s t and
bren~en, hObgstens bevordert zij het~ndhaven der
coor inatie . Convertibilit eit . wordt vooralsnog
beter in breder en reeds werkend verband nagestreefd,
- waurbij -
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waarbij ee'r der gedacht worde aan E.P.U. dan aan het
Monetaire Fonds. Voor een Europees "Federal Reserve
System" ontbreekt de bestaansre~en,zolang een volkomen
geintegreerde monetaire en crediapolitiek onmogelijk
is.
Tenslotte m0 3e een woord worden gewijd aan de
samenwerking tussen de groep der Zes en de andere
interna~~onale organen, met name deRaad van Europa.
Op de noodzakelijkheid, met name voor Nederland, om
te voorkomen, dat de groep der Zes een politiek en
economisch naar buiten afgesloten gebied gaan vonnen,
werd reeds gewezen. De band met Groot-Britannië is een
levensbelang. Die met de Scandinavische landen is
belangrij~. De band met de Verenigde Staten is zowel
militatr als economisch, essentieel. Toch bes~aan er,
gelijk gezegd, verschillen, étLe engere bindingen binnen
zekere landengroeperirigen 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-Britannië kan formeel
slechts een betrekkelijk losse zijn, in de eerste plaats
omdat een streng g~formuleerde politieke band tegen
--Eng&land's historisch gegroeide concepties ingaat.
, (wat niet verhindert, dat Engeland's respect voor niet •
streng geformuleerde banden niet zelden groot iS) en omdat
Groot Britannië nu 'eenmaal speciale, door nauw saamhorigheidsgevoel gesmeden banden met de Commonwealth heeft.
De monetaire banden tussen Europa en de Sterling area
zijn echter v a n nature eng. Van groot belang is daarom
het voortbestaan v an O.E.E.C. als de 9rganisatie waar
de monetaire problemen va n Europa plus Groot Britannië
enerzijds (waarvan een groot deel van de Commonwealth
door zijn band met de Ste~ling area niet afzijdig staat)
en v an de Verenigde Staten en Canada anderzijds worden

110

behand~ld.

. 1.

De belangstelling van Engelse zijde voor pol~tiek
en economisch contact met Europa is blijkens d~ verschillende door Mr. Eden , gen~mep initiatieven, veel
levendiger dan voorheen .
Ze n voorstel tot p recisering van de v erhouding tussen
de Raàd v a n Europa en de s upra-nationale Europese orga nen
is neergel egd in r vis no. 3, geacce pteerd door de
As s emblée v an de Raad va n Euro pa op 30 September jl •
I k voeg hierb ij e en nota va n mijn De partement over dit
onderwerp, met de inhoud waarvan i1 mij kan verenigen,
- met -
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met - dien versta nde, dat wat de Raad van Min isters
betreft weliswaar een regelmatig contact met de
~Iinisters der niet-leden gewenst is, maar niet ~en
aanwezig zijn dier Min isters als waarnemers bij
alle vergadering en in de Raad der Zes Ministers ••
Overigens lijkt het wenselijk de zgn. 'iiestern
Union me '_: r leven in te bken, al ware het alleen maar ,
omdat het van o elang 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 daa rin n e erg elegde
ge dachten ~an vereni gen zou de uitwerking en verdere
bestude~ing kunnen worden opgedr~gen aan een kleine
Commissie . pe van Kleff ens-Commissie, die voor een
zeer s peciaal doel w~ r d ingesteld, ware te ontbinden .
Ik heb gedacht aan een kleine Commissie onder mijn
voorzi tte,rschap, waarva n de leden door de meest
geinteresseerde Departementen worden aangewezen,
die zich aanstonds, en met zoveel mogelijk vrijmaken
der leden va n andere werkzaamheden, aan haar taak
zou kunnen wijden. Deze Commis s ie zou het contactpunt
met de betrokken ~fdelingen op de Departementen en
met de Parlementsleden kunnen vormen. Zij zou de
uitwerking der in deze Nota neerge l egd e gedachten,
zo spoedig mogel ij k ter hand moeten nemen.
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