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NOTULEN van de derde vergadering van de AdvieSCOmmdssie
voor de Europese Integratie, gehouden op 8 Januari 1953
in het Ministerie van Buit enlandse Zaken .
Aanwezigen:
Z.E . Minister Beyen
Drs . van der Beugel
Mr. Fock
Jhr. Mr . van Le"n nep
Dr. Linthorst Homan
Mr . Pellinkhof
Prof. Dr . Samkal den
NIr . Vonk
"Mr . Schokker

Mr . van Arkel

- Voorzitter
Ministerie van
Ministerie van
Ministerie van
Ministerie van
Ministerie van

Buitenlandse Zaken
Algemene Zaken
Financiën
Economische Zaken
Sociale Zaken en
Volksgezondheid
Ministerie van Landbouw , Visserij
en Volksgezondheid
Ministerie van Verkeer en ~aterstaa
Ministerie van Buitenlandse Zaken
lid-Secretaris
Ministerie van Buitenlandse Zaken
(bij afwèzigheid van Mr. v.d.B.
van Lichtenbergh, adj~t secretaris)

De Voorzitter opent de vergadering en spreekt zijn
erkentelijkheid uit voor het werk, dat door de twee subcommissies is verricht.
Vervolgens ko~ ter sprake , in welk kader de nota
over de economische integratie moet worden gezien.
De Voorzitter merkt op het wenselijk te achten, dat deze
nota als memorandum wordt overhandigd aan de vijf Ministers
van Buitenlandse Zaken.
Daarentegen zijn de opstellers van de nota de mening
toegedaan, dat hier niet zo zeer sprake is van een pasklaar memorandum, maar meer van een rapport aan de Voorzitter. Bovendien lijkt het gewenst om de Ministers eerst
het memorandum van 11 December te laten bespreken en pas
daarna met een tweede memorandum te komen, teneinde datgene, wat thans in de huidige nota is neergelegd aan te
vullen met nieuwe argumenten, welke het resultaat kunnen
zijn van de besprekingen der zes Ministers.
De Voorzitter antwoordt, dat we voor de situatie zijn
geplaatst, dat de Constitutionele Commissie een ontwerp
heeft uitgewerkt, dat niemand lijkt. Wij hebben nu de moed
een positief standpunt in te nemen. Dit echter dienen we
dan ook te adstrueren. Wel acht spreker het nuttig zich
op de hoogte "te stellen van wat Minister de Gasperi wil,
alvorens de nota te zenden. Persoonlijk blijft spreker de
mening toegedaan, de nota zoveel mogelijk voor de Ministersbijeenkomst in te dienen. Opgemerkt wordt nog, dat ook de
Minister-President gaarne ziet, dat er een nota wordt gezonden.
De Voorzitter stelt daarop de materi~le inhoud van
de nota aan de orde. De bedoeling van deze nota is het
Nederlandse standpunt, zoals dit is neergelegd in het memorandum van 11 December 1952 meer uitgewerkt naar voren
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te brengen . De Voorzitter merkt op , dat de precisering in
dit stuk nog niet sterk is .
'1J"
Ean de zijde van de opstellers der nota wordt betoogd
dat het moeilijk was om meer over de tariefgemeenschap te zeg':
gen , dan in de nota was geschied en dat zij gaar ne nog nader
kenni s zouden willen nemen van de gedachten , wel k e bi j de Voorzi t ter leven met betrekking to t dit vraagstuk . Voorts is in de
nota aangegeven , dat met name in de sector van de l andbouw de
denkbeelden , welke de Nederlandse Regering he eft t en a anzien
van de economi sche i ntegratie , vo or verwezenli jki ng vat baar zijn .
En tenslotte z i jn ook de gedacht en , welke op he t Mi n i s t e ri e van
Verkeer lev en ten aanz i en v an de transport int egrqtie, a ls het
ware gefotografeerd . Op de v raag , of het niet veel wen sel ij ker zou
zijn om zowel de lan dbouw al s he t transpo r t i n de nota onbe sproken
te l aten en in plaats daarvan de g e dachten v a n Mi niste r Zijls t ra
naar vo r en te brengen , wordt geantwoord , dat de landbouw zeer
goed als voorbee l d is t e noemen v a n e en s ector v an het econ omische
l ev en , t en aanzien waarvan de vo orberei di ngen tot int egr a tie he t
v erst gevorderd zi jn . Bovendi en zou t en aanz ien van het tran s port
i n de i n t e dienen not a vooraf kunnen wor den betoogd , dat deze
sec tor reeds op grond van h e t KS G-v e rdr ag voor inte gr a tie in aanme r k i ng k omt.
In het kort k omt ook reeds de inhoud van de t weede nota
t er s pr ake betreffen de de ontworpen constru ctie van de E. P .G.
De Voorzitter merkt op, zich geheel te kunnen verenigen
met hoof dstuk 11 van deze nota, terwijl spreker er voorts op
wijst, da t hoofdstuk I in nauw verba nd staat met wat in de economische not a is betoogd.
Anderzijds echter wordt de Voorzitter de vraag gesteld,
of het niet te ver gaat de directe verkiezingen tot elke prijs
van de ha nd te wijzen. Immers onze bezwaren tegen de institutionàle x±t re gelingen zijn min of meer het resultaat van economische overwegingen. Wellicht zouden bij uitbreiding van het
competentieveld van de E?G vele v~n onze bezwaren verdwijnen .
~e Voorzitter echter verklaart voor de eerste jaren in
elk geval directe verkiezingen van de hand te wijzeQ.
De Voorzitter concludeert op grond van de discussie, dat
er welhaast overeenstemming bestaat ten aanzien van het indienen
van één nota. In deze nota zou dan het volgende gesteld kunnen
worden:
1. Op grond van de resolutie van Luxemburg heeft de Nederlandse
Regering te allen tijde het recht zich in actieve zin bezig
te houden met de werkz a amheden van de ad hoc Assemblée. Uit
tactische overwegingen zou in dit verband misschien onderstreept kunnen worden, wat de Regering van de voorstellen
der Assemblée ac~eptab~. acht.
2. De Nederlandse Regering wijst er op, dat zij streeft naar
een tariefgemeenschap.
3. Wat de consequenties van deze stelling zijn,dient dan in concreto voor de sector va n de landbouw nader te worden toegelicht,
4. Vervolgens worden de gedachten, welke bij de Nederlandse Regering leven ten aanzien van de transportintegratie, na der
in concreto naar voren gebracht.
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Voor wat betreft de pas sages over de staatsrechtelijke
aspecten zou het volgende in de nota kunnen wor den opgenomen .
De Nederlandse Regering a cht de t i jd nog ni e t rijp
voor directe verkiezingen, a angezien de saamhorigheid in
~uropa daarvoor momenteel niet groot gen o e ~ i s . De Regering stelt zich echter niet op het s t andpunt , dat er
nooit sprake va n directe vertkiezingen zal di enen te zij
In dit verband is het wellicht gewenst onzerzijds een ~~~
tijd s chema voor te stel lem met escape- clause s , doch iedere re geling , die een bepaalde ove r gangstijd z ou fixeren ,
moet v an de hand worden gewezen .
6 . De Nederlandse ~egering s t elt zi ch op het standpunt , dat
besluiten , welke verband h ouden met de u itwerki ng van
het principe van economische integratie, niet me t unanimiteit maar met meerde rhei d van stemmen zu llen moe ten
worden genomen . Met name ge ldt dit voor het orgaan , aan
hetwelk het i niti ati ef om to t i n te gratie i n de ver sch i l lende economische sectoren ove r te gaan , is opge dr agen.
Ten aanz ien van di t laatst e punt echter werden ve r schill ende bezwaren na a r voren gebra cht. Dat een besluit om
t ot economi sche i n te grati e over te gaan met meerderheid van
s temmen gen omen za l worden, werd niet mogelijk ge a cht. Daa rvoor zi j n de conse quenties te groot. Een dergelijk besluit
to ch za l fina n ciële l a sten met zich mede brengen voor de
ve rs chille n de landen. Het is zeer de vraa g, of de nationale
~e ge ri nge n er in zullen t~temmen op grond van een meerderheidsbesluit a fst a nd te~áoen van hun recht te interveniëren,
wanne er de Hoge Autoriteit dergelijke lasten zou opleggen
z onde r de n odige mi ddelen te verschaffen. Concluderend kan
men stellen, da t de exe cutieve supra-nationaal zal dienen
te zij n , doch da t de a f weging van voor- en nadelen niet aan
de na tional e Rege r ingen mag worden ontnomen.
Voorts werd ten aanzien va n deze kwestie betoogd,
da t , z olang er geen sprake zal zijn van een volledige economische integratie, het unanimiteitsbeginsel is vereist,
terwijl a l l een bij re g elingen van zeer ondergeschikt belang
met een mee~erh ei d sbesluit kan worden volstaan.
Daarte genover werd opgemerkt, dat, wanneer de zes
landen in principe er in toegestemd hebben om hun economieen te integreren, zij verantwoordelijk kunnen worden gexXIl. a cht voor de daaruit voortvloeiende repercussies.
Bovendien werd betoogd, dat het besluit om tot inte gr a tie over te gaan op be paalde wijze zal dienen te worden
voorbereid, en dat in deze voorbereiding al een zekere waarborg ligt opgesloten voor een bevredigend resultaat. Met name
zou bij deze voorbereiding tot uitdrukking kunnen worden gebracht, dat de nieuwe integra ti evorm aan verschillende voorwaarden moet voldoen.
De Voorzitter zegt zich geheel met dit laatste te
kunnen verenigen. Bovendien wil spr. er op wijzen, dat de
integratie niet gebaseerd is op de idee van vrijhandel tot
elke prijs. Zo zal bijv. een besluit, da t ten doel heeft een
vitaal bedrijf op te heffen .xx niet met meerderheid van
stemmen genomen mogen worden.
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Voort s is nog als bezwaar aangevoerd, dat, indien
het unanimiteitsprincipe opgegeven zou worden , de mogelijkheid zou bestaan , dat uitsluitend sectoren zouden worden geintegreerd , welke voor Nederland van geen belang zijn .
De Voorzitter acht di t echter niet mogelijk, aangezien iedere maatre gel~ welke in strijd zal zijn met het
principe van de march~ unique , objecti~f door het Hof aangeta st zaili kunnen worden .
Tensl otte wordt nog vo orgeste l d een overgangsregleT
mentering te treffen . Praeal abe l di ent te wo r den geste l d ,
dat de zes leden t ot e c on omi sche i nte gratie wi ll en over gaan.
Gedurende de overgangstijd be h ou den de Regering hun na tional e
bevoegdhe den , ech ter me t di en ver s tande, dat ze tot overeenstemming moet en geraken ove r een nog na der te preci seren aan
punten .
De Voorzitter concludeert na ar aanleiding van het
deba t omt r ent het vraagstuk der unani miteit, dat nog geen
eenst emmighei d bestaat ten aanzien van dit punt. Daarom acht
sprek er het gewenst, da t deze gehele kwestie nog eens nader
door de l eden der Commissie wordt bestudeerd .
Vervolgens stelt de Voorzitter aan de verga dering
de vraag , of er nog opmerkingen zijn naar aanleiding van de
staat s rech telijke nota . Persoonlijk is spreker van mening,
dat op de wijze, zoals in de nota is geschied, de rechtstreekse verkiezi ngen mo e ten worden afgewezen • • Op de vraag,
of het wel op de weg van de Nederlandse Regering ligt zo fel
te ageren tegen rechtstreekse verkiezingen, antwoordt de
Voorzitter, dat niet alleen de Regering, maar ook alle partijen hier te lande~ uitgezonderd de KVP , gekant zijn tegen
directe verkiezingen.
Van de zijde van de opstellers der nota wordt betoogd, dat eventuele Europese partijen alleen punten de KSG
en de EDG betreffende in hun programma zouden kunnen opnemen .
Zouden meer programmapunten worden geformuleerd , dan zou dit
betekenen, dat men zich uitsprak omtrent zaken, waarvoor men
nog niet verantwoordelijk was . Bovendien dient men niet al
te veel waarde te hechten aan de zojuist opgerichte Liberale
Unie, want in feite komt het er op neer, dat alleen de communistische partijen in de zes landen een partij zouden kunnen
vormen, welke als eenheid naar buiten zou optreden .
Na de discussie over de tweede nota gesloten te hebben merkt de Voorzitter op, dat geen beslissing genomen kan
worden met betrekking tot de uiteindelijke vorm en inhoud
van de te overhandigen politiek- economische nota, .oordat
het in de vergadering besproken principtële vraagstuk der
unanimiteit is opgelost. De Voorzitter stelt derhalve voor
de resultaten van de bespreking der commissieleden af te
wachten, alvorens opnieuw in vergadering bijeen te komen.
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