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MEMORANDUM
(Doors lag)

D S
Van :

- ---

Aan :

olltieke

Betr. a

1

tiek

Het initia tief genomen door de Nederlandse Regerina in
het voorjaar 1955 tot een "relanoe de l 'intégratioD uropéenne " , met name ten aanzi n van de vOrming van een gemeenschappelijk
rkt. as ge1nsp1reerd door twee otievenl
a. hetconomisohe aotief , dat de verwezenlijking van eall
gemeensohäppel13ke aarkt noodzakelijk 1s voor het schap'"
pen van engezonde basi s teneinde de
ropese econo a
een eigen plaats te verze eren naast de uitgestrekte
markten van de
erikaanse en Sovjet yolkshuishoudin en;
he' politieke mo~ieft dat in de huidiS. ereldpol1tieka
verhoudingen EUropa \i . o. West- ropa) alleen een rol van
enige betek nis kan sp 1 n indien het zich nauw aaneaDsluit I dat een dergelijke aaneensluiting alleen een permanente en heohte basis kan vind n in een belangengam.aDschap en dat deze belangengemeensohap gerealiseerd moet
worden door de vorming van een ge eenschapp.lijke arkt.
Bovendien speelde hierbij den rol de ene 0 de Duitse
Bondsrepub1.1ek zo nau
ogelijk biJ het esten te integreren alvorens, na h t verdwijnen van Adenauer. even-w.eel
de neiging tot het innemen van een tussenpositie tussen
008t en est in Duit land de overhand zou krijgen.

2.
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et de verwezenlijking van de ge eensohappelijke markt 1a
derhalve eoogd , en zij bren
d1t ook noodzakelijkerwijs
t
zich .ede , de vorming van e 1'1 belangenge eensohap.
Het vrije verkeer van person 1'1 , goeder en, diensten 1'1 k
pitaal veroorzaakt eohter e n dergelijke onderling vervlecbti1'1g der nationale economieän en beinvloedt in ie at. ook d.
politieke verhoudingen . dat de geme ensoh ppe11jke
rkt na een
aantal j ren niet eer verbroken kan worden zonder z er zware
Bch de toe te brengen aan de economische en 01i1ieke positie
der deelne ende landen.
Indien de ge eenschappelijke
rkt derhalve practisch, zo
niet juridisch, onverbreekbaar is bete,k ent i t, dat bij een
oonflict tUBa 1'1 het ge eensohapsbelang en het nationale bel
zoals 11'1 iedere e een80hap het
eenschapsbelang in beginsel
zal aoeten prevaleren, al zal uiteraard de gemeenschap in be1.8Il4
rijk. mata aet de nationale belangen rekening moeten hou en
• • a . w., de gemeenschap zal een bovennationaal karakter
aoeten hebben ZO el uit hoofde van haar praktisohe onY rbr.8kbaarheid alsook op grond van het fei t dat zij haar taak all.ell
kan yer.ullen indien baar bevoegdhaden ,
nodig , di. dar
nationale .taten ta boven gaaa .
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3.

oor het behartigen van deze gemeenachapabelangen eD
voor het fwegen van het
eenschapsbelang teg nov r de n
tion le belangen , heeft de ge eenschap derhalve bovermat1onal. bevoegdheden en organen nodig, welke die
.n zull..
o t n verricht n , die door de national
atonte1' n 1n he,
kader van de gemeensoh ppelijke
kt ni t IR er zull.n kunn
worden v rvuld .

4.

]lij bet cr.ir
van deze organen en bij het OBlschriJTetl
van hun bevoegdheden zal uiteraard , naast de theoretisohe
ense11jkheid . in belan6rlJ e
te een ra spelen de Tra8.C
t
nder
gegeven nationale en international. politieke
verhoudingen realiseerbaar ia.
t prino1p1"l u1 tgan spunt zal hier ij echt roet
blijven, dat het bovennationale ge eenschapskarakter in de
truotuur
evoe dhe eder org
n tot uitdrukking ko t .

5.

:Bij de nadere preoisering van deze structuur en bevoegdheden z.e .l tev na 1n aamaerkln& oet norden enoen het bes aan van de
r pe e Ge eenscha ~oor ol n en St
• die
op een gegeven oment in de al e ene .ameenschappel1Jke
.ark' zal moeten orden opgenom n .
H t lijkt dan ook ense11jk. dat bij het ont erpen v
de
institutionele structuu~ van d
e eensohappel1 jke
rk1 althans 1n grote lijnen de 0 z.e t v
de EG S ordt geToli4 .
Wiet alleen 1maers heeft deze in de praktijk in het alg een
bevredigend gewerkt en 1s in ha9.r or
en en erkrijze de
juiste verhouding tussen h t emeensohapsbelang en de nati ...
nale belangen 0 zorgvuldige
jze verzekerd. maar ook worden
door een analoge struotuur v
de alge ene ge een ehap . l ijke
arkt de probl en veen lat.ere fusi zoveel ogel1jk · ge~
duceerd .

tI
6.

In T rb d met de vormg v1ng van de ge e nach ppeli jke
aar.
doen zi ch twee belangrijke vragen voort
a . 1n hoeverre oeten de ver lioht in en er deelne e de t
ten to t 1n bij zond r heden in het 0 riohtingsv rdrag worden
Taatgelegd . dan el slechts in algemene beginselen orden
gefPorauleerd. waarvan de toepassing
de g IR en8chap..
organen wordt oTergelaten?
b.
elke beYoegdheden oe ten aan e ge eensohapsorganell orden OT r e ra n t ne inde een doeltreffend funct10nerea
TaD de
. ensoha s li jke ~kt mogel1 jk te maken en aar
o t derb ve de sren. word n getrokken tussen de nationale
en e bovennat 1onale bevoegdheden en ver.ant oordeliJkh

den'
7.
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In bijzonderhed.n zal op de.e vragen , naar d ••• • mening
be~ eiftdrappor'
het Int rgouvernementel. Oaalté t e Bru88 lover de probl
aat1.k der g ••••n.ohapp.11Jk. aarkt ger .ed 1 a .
pa. .e. antwoord kunnen worden g.geven , wanneer
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Intussen kunnen allicht el e . ele alg mene cri t ria orden geformuleerd , welke bij de beant oording dezer Yragen zoud n kunnen ford n toe e ast .
a t betre~t d eerste vraag kan 0 . 1. orden gesteld , dat d.
dir cte verplichtingen, e e de eger1ng n op zich ne en tot
het ijzige van hun best a de w t gev1ng en es~ursprakt1jk
tot in biJzond rheden in het verdrag zullen mo ten orden Y&atgelegd .
Het etre~t hi rb1j b~jvoorbeeld de afbraak v
de onderlin8e tariev
n quantitatieve *estrioties; alsmede de noodzakel1j geacht afsohaffing van andere re!l. ettelijke bel
eringen en di8cri natoire praktijken t . a .. . e
everkeer
van goed ren . diensten, person n en kapitaal.
vens zullen in h t v rdrag
i
lijk en g d tall1 rd 0
ten worden gefonD.ule rde bey egdheden , a e d nationale staten opdragen aan de ge enschapsorgan D en de rocedur e , vo~gen.
welke deze l aatsten van hun bevoegdheden gebruik zullen kunne.
maken.
rj
In meer alge ene zin zouden kunnen wo en gfo ul erd e
/ verpli chtingen op 1e e i en , waarvan de concrete problematiek
_ zi ch in de
est gevallen e. r s t zal voordoen bi j de praktis he
verwezenlijking van de g
enschap lijk. markt.
He~ be'reft hier b .v . de concrete verwezen~1Jking van een
/\
gemeenschappe~ljke politiek o~ het gebied van tranort en en r( \ g1e , het praotisch beheer van he t adap ati - c . q . inv ster1ngsfonds alsook de e1ta1ner1ng van bepaalde aatr gelen op het gebied van da onderlinge handel . aarvan pas in de praktijk zal
~
blijken ot zij e n 0 ncurrentie-vervalsend uit rking h bben
Op d ze geb1e en , aar het derhal v in r1nc1pe ga t
het
praotisch beleid in he. t kader van een .ge eenschaj) elij e ar t ,
~ou aan de gemeenschapsorganen een belangrijke regle enterende
~
en uitvoerende t aak kunnen word n 0 gedragen •

8.

1

r

I

l)
9.

• b . t . de sub 6 b geformuleerde vra ag zouden , in het licht
het bovenstaande , d volgende algem ne cri t ria kunnen worden toegepast ,
&. aan d ge eenschapsorganen moeten die taken orden opgedra gen I
die in het kader van een gemeenschap elijke markt ni teer
door de nat10nale organen kunnen worden vérvuld,
b . de ge.eenschap ao t kunnen beschikken over de noodzakelijke
bevoegdheden
h et essentiële ge eenschapabelans waar nodig
t e doen prevaler en boven de nationale be1angen;
o . er moeten voldoende waarborgen zijn, dat de gemeensohap h
bevoegdheden n i et overschrijdt en dai zove 1 .0 elijk .eD
confl1ci 1Usa.n be t g ••eenachapsbe1anc en bepaalde e •• entil1e
national e belangen word t Toorko.en,

Yan

~
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d.de 8truc~ur en bevoegdheden dergemeenschapaorganen
dienen in grote lijn aan te sluiten bij de struotuur
d r EG Steneinde öUA s ena elting t . z . t . zo eenvoudig
ogelijk te aken .
10

Bij de praktische toepassing van het bovenata. de zullen
zoals reeds gezegd de actuele politi.e e ogeli jkheden ••11
1 grlj k rol spelen . Derh lve zou het wellicht aanbeveling v rdlenen de 0 elijkheid te ov regen van een verg S periode , waarbij reeds el van de a.anvang at de DOOdzak lijk. geeenschapsorg en or en ingesteld , doch waarbij volgens een in het verdra g vastgel gde ontwikkeling,
zij eerst ge l eidelijk hun vol~edi8e bevoe,dheden ZQllen ga&D
uitoefenen .

11 .

In h t bovenstaande la getracht in 1gemene zin vooral
het pollt1 ka aspeot van de ins'tltutionele structuur der
ge aenseha elijke markt te benader n , zonder dat op de
ulter ate eODlplexe conom1sche, sociale e moneta ire probl.mat!e is ingegaan .
Het t e eS81na geno en esluit tot ve ezenll jking der
geme nsohappelijke ar t ls eohter ongetwijfeld in zeer
belangri Ok. mat e een politieke bealissi ns ge est , zodat dw
ui t vo ring van dit beslui t ook op politiek gezonde en re
l18t1sche rondslagen z loeten berust en wil en zo el de
o11tieke al. deeeGno lache do 1 tellingen van .en
rop_
a. ge e enschap eli.jke markt ve ezenl1jken.

' 5 Septe ber 1955.
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