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Advies inzake enkele fundameutele aspecten in verband r;:.et
het memorandum van de~uropese Commissie over het -Terlq:,rogramma van de Gemeenschap gedurende de t"Heede etappe
I. Inleiding
De Commissie I.S.E.A. heeft kennis genomen Ván het
memorandum van de Europese Commissie over het 1Terkprograrr:ma van de Gemeenschap gec1_urende de tweede etappe d.d. 24
oktober 1962. Zij is van mening dat het hier gaat om een
belangrijk document, hetwelk mede bepalend zal zlJn voor
de ontwikkeling van de Suropese Gemeenschap in de naaste
toekomst. De Commissie I.S.E.A. stelt zich dan ook voor
op korte termijn over de voornaamste onderdelen van het
werkprogramma een advies uit te brengen. Vooruitlopend
hierop meent zij reeds thans ten aanzien van enige fundamentele aspecten, welke nauw met het werkprogramma pamenhangen, te moeten adviseren.
Sedert de publikatie van het werkprograrnDa is immers een situatie ontstaan die van ingrijpende betekenis
voor de verdere gang van zaken binnen de GemeeLschap is.
Hiermede doelt de Commissie I.S.D.A. op de gebeurtenissen
welke hebben plaats gevonden op 14 en 28 januari 1963,
welke gebeurtenissen hebben geleid tot een vertrouwenscrisis binnen de

ï.l

""JI

. J . ·..Jo

G "lHI de Europese Gemeenschap ver0

dere vooruitgang maken, en dit laat zich in het onderhavlge kader nader als volgt concretiseren: wil het opgestelde werkprogramma een reële basls vormen voor de komende activiteiten in communautair verband, dan dient zo
spcedig mogelijk de ontstane vertroUilenscrisis ongedaan
te worden gemaakt. Daartoe dient met het oog op de uitvoering van het werkprogramma zekerheid te worden verkregen over de principiële bereidheid binnen de Europese Gemeenschap om mede te werken aan het scheppen van een aantal basisvoorwaarden. Als zodanig zou de Commissie I.S.E.A.
willen noemen:
Aan Hunne Sxcellenties de Ministers
van Buitenlandse Zaken en
van

~conomische
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Zaken.
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een verdere J.emocra tiserin.c v'an de insti tutione

9

opzet

van de ::::;.!).G.;
handhaving van de mogelijkheid van

toet~edir.g ~ot

de

~u

ropese GE"neenschap van democratische -:;urop9se staten;
handhaving van het open economische karakter van de Jem€enschap ten opzichte van derde landen.
De Commissie l.S.E.A. is er zich van be1fUst dat zij
met het naar voren brengen van genoemde punten treedt buiten het strikt sociaal-economische vlak en zich ten dele
begeeft op politiek terrein. Zij acht dit onvermijdelijk,
daar ook de vertrouwenscrisis, waarvan hierboven sp.['ake nas,
ln wezen politiek is bepaald. Daarbij komt dat het in het
kader van de Europese

Gemeensc~ap

als economische unie vrij-

'\orel ondoenlijk lS een scherpe scheiding te maken tussen het
economische en het politieke. Wel

s~elt

de Commissie I.S.E.A.

zich voor wanneer het gaat om de meer spe8ifiek politieke
aspecten zich bij haar beschouwingen te beperken tot enkele
hoofdlijnen, die door de daarvoor geëigende instanties nader dienen te worden uitgewerkt.
Ilo

1.

Democra_tis~ring

van de institutionele opzet

In de inleiding op haar werkprogramma geeft de 3uro-

pese Commissie een analyse van de

~etekenis

van de Europese

Economische Gemeenschap als economische unie. Er wordt op
gewezen dat het E.E.Go-verdrag niet alleen heeft willen
volstaan met het creëren van een vrije interne markt (douane-unie). Het doel is mede gel.v eest het samensmelten van
de zes nationale economieën en het tot ontwikkeling

bre~1-

gen van een verenigde economie der Gemeenschap (economische unie). De Europese Commissie merkt in dit verband op
dat het voor een goed begrip van de taak, waarvoor de Gemeenschap zich ziet geplaatst bij het ui t1verken van de
economische unie van belang is te bedenken dat de moderne
vrije economische orde niet kan bestaan zonder een voortdurende bemoeienis van de overheid met het economische
leven. Daarbij gaat het om twee aspecten, t.wo enerzijds
het ontwerpen van een juridisch kader voor alle sectoren
van het economische lever. en anderzi;ds
het voeren van
v

- 3 een economisch beleid.
Toegepast op de Europese Gemeenschap

s~elt

de Eurc-

pese Commissie, dat het er om gaat het economisch politieke

beleid van de zes lidstaten zodanig te coördineren, dat een
nieuwe economische ruimtelijke eenheid wordt gevormd met
een gemeenschappelijke economische orde en een gemeenschappelijk beleid. Dit laatste betekent dan in concreto een geleidelijke samensmelting van het nationale economische beleid der lidstaten tot een gemeenschappelijk beleid op korte
en lange termijn.
De Europese Commissie brengt echter nog een ander
aspect naar voren. Zij wijst er op, dat ook met het totstandbrengen van een economische unie nog geen einddoel
is bereikt. De integratie van de economische en sociale
aspecten van de door de staten gevoerde politiek is door
het Verdrag voorgeschreven

~ls

een middel om de pclitieke

eenheid van Europa tot stand te brengen. De Europese Economische Gemeenschap - zo stel+ de Europese Commissie is geenszins een louter economische onderneming, waarnaast
thans een politieke onderneming tot stand moet komen. Zij
is van mening dat met de Gemeenschap de politieke integratie op een aantal essentiële terreinen is begonnen - daarbij wordt dan speciaal gedacht aan een groot deel van de
binnenlandse politiek der lidstaten, nl. die, liggend op
algemeen economisch terrein, alsmede aan een deel van de
buitenlandse politiek, nl. de handelspolitiek - terwijl
andere terreinen - het culturele beleid, het resterende
deel van het buitenlandse beleid, de defensiepolitiek vooralsnog in handen van de afzonderlijke lidstaten blijven.
2.

De Commissie l.S.E.A. acht deze door de Europese

Commissie gegeven analyse in hoofdzaak juist. Men dient
er zich terdege van bevrust te zijn dat met het afsluiten
van het E.E.G.-verdrag een eerste stap is gezet in de door
de Europese Commissie aangeduide richting. Da betekenis
van de communautaire bevoegdheden en van het communautaire
beleid zal op vele terreinen toenemen tegenover een ver-

- 4 mindering van de betek:mis

v~n

de natiemale

0 _ ~

'dh

en

en van het nationale beleid.
Als een eerste consequentie van deze gang van
ziet de Commissie

1.S.~.A.

Z~~_.

de no01zaak van een 'erst rkln

van het gemeenschaps81ement bij het iietg"'veThle en ui tvoerende gezag binnen de :;.E.G. De Europese Comrris::ie -liJst
er 1.n de inleiding van het werkprogramma op dat b':',j het
totstandbrengen van een economisc:le unie v00rnamelijk op
haar de verantvlOordelijkheid rust voor het bepal€:l"i var
het tijdstip, waarop initiatieven {Torden genomen eY. voor
de inhoud van de in te dienen voorstè:llen. De ;:;\lrop8se
Commissie zal evenwel hiermede niet kunnen volstaan.

~~aa!'

mate het communautaire beleid in betekenis toeneemt, zal
zij bij het inhoud geven aan dit beleid een grotere rol
gaan spelen, waarbij

onvermijdelij~

is dat de positie van

de Raad van Ministers aar. betekenis inboet.
In dit

ver~and

merkt de Commissie I.S.E.A. nog op

dat ter versterking van het gemeenschapselement op bepaalde onderdelen van het beleid het vrer.selijk moet iwrden geacht dat tot samenvoeging van de bestaande gemeenschappen
word t overg8gaan, met daaraan gepaard een fusie van de
executieven tot één Europees gezagsorgaan.

3.

Met het vergroten van de mogelijkheden voor de Eu-

ropese Commissie om een communautair beleid te voeren dient
naar het oordeel van de Commissie I.S.E.A. tevens een
doeltreffende regeling tot stand te komen voor het controleren van het beleid en de handelingen van net gezagsorgaan. De Commissie loS.E.À. acht het van groot belang
dat de rechtsorde 1 welke in het kader van de Europese
Gemeenschap wordt opgetrokken, wordt gebaseerd op demo,

cratische grondslagen, waarbij de

diverse betrokken

groepen hun belangen op gerechtvaardigde wijze tot gelding kunnen brengen. De noodzaak hiervan is onderstreept
door de recente gebeurtenissen met betrekking tot de toetreding van Engeland tot de E.E.G.
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De Commissie
bevredigende situatie welke thans

best~

at met -oe"trekl:ir.g

tot de controle, uitgeoefend door de vol--:S"'I erte

.::n"oord::g-.l.r..~

op Europees niveau. Voor de totstandkoDing -ran co:mrunau-;:;s.ire
verordeningen bijv. op het terrein van de landbouw of van
de mededinging9 draagt het huidige Europese ?arlensnt geeL
verant~loordelijkheid.

Ook de mogelijkheid om op de ui t-'osr:'ng

van de gemeenschapsverordeningen controle uit te
is uiterst beperkt. Hetzelfde geldt

i~

oe~eLen

feite voor de naü:'o-

nale parlementen der lidstaten.
In dit verband dient naar de mening

7éill

de

Cor:uuissie

1. S.E.A. te 'Vlorden nagegaan op ' relke wijze de huidige,

slechts adviserende positie van het Europese Parlement
worden versterkt. Daarbij denkt de Commissie I.S.E.A. aan
de mogelijkheid dat aan het Europese Parlement bepaalde
verordeningen ter goedkeuring "Torden

voorgelegd~

waarbij

het parlement recht van amendement krijgt. Ook verdient
overweging aan het

Euro~ese

Parlement een budgetrecht op

daarvoor in aanmerking komende gebieden toe te kennen.
Bij het streven naar een versterking van de positie
van het Europese Parlement binnen de gemeenschap dient
ook aandacht te worden geschonken aan de mogelijkheid over
te gaan tot rechtstreekse verkiezingen van de leden of een
gedeelte van de leden van het Europese Parlement. In dit verband
wordt verwezen naar het door het Europese Parlement in oktober 1960 uitgebrachte rapport.

4.

Bij de verdere ontwikkeling van het gemeenschappe-

lijke E.E.G.-beleid op sociaal-economisch. terrein is het
van groot belang dat dit beleid wordt gedragen door de
maatschappelijke groeperingen binnen de gemeenschap. Daartoe zal een ruime inschakeling van het Economisch en
Sociaal Comité bij de beleidsbepaling in de E.E.G. kunnen
bijdragen. Een versterking van de positie van het L.S,C.
kan worden bereikt door dit comité niet alleen als adviesorgaan in te schakelen wanneer dit in het verdrag is voorgeschreven, maar ook bij andere onderwerpen die van wezenlijke betekenis zlJn voor het te voeren sociaal-economische
beleid welke de bel'l ngen van het bedrijfsleven raken. In
sommige gevallen gebeurt

dit reeds. Overwogen dient voorts
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te worden de mogelijl::heid

O~,1

het Z. S. 'J. de 1evoeg::Leiè..

te geven ooJ..: ongevraagd adviezen uit te brE:n:;e::;.. fok diente worden nagegaan op well::e wijze de opE:nbaarheid

-V-fm

de

adviserende taak van het E. S.C. J..:an viorden vergroot,
Hiet uit het oog mag worden verloren dat bet E.:J. ".
een adviesorgaan is; opzet en

ol~ganisatie

van zijn H€'::,r:-

zaamheden dienen z od anig te zijn cl.at de adviserend€'

~~aa.k

naar behoren kan worden uitgeoefend z0nder dat de inscrakeling van het Comité een vertragende

facto~

oij r-et tot-

stand brengen van het gemeenschappelijLe beleid

g~at vo~en,

lIl , Nieuwe toetreding tot de E.E.G.
In het \'Terlcprogra.'7lma vlij st de Europese Co;nmissie
er op dat het de wens van de auteurs van het verdrag vlas
dat de gemeenschap niet beperkt zou blijven tot de zes
lidstaten die haar hebben opgericht en ZlJ hebben reeds
dade li jk de overige Europese volkeren? à.ie hun idealen
delen? op geroepen zich bij hun streven aan te sluiten. De
Europese Commissie stelt daarbiJ dat zij van de aanvang
af heeft willen medewerken aan het succes van de onderhande lingen t o t toetreding. Zij heeft daartoe een nuttige
bijdrage geleverd en zal dat b l ijven doen door de studies
die zij heeft verri cht, de oplossingen die zij heeft

VOCfr -

geste l d en haar deelneming aan de discussies (§ 143).
])oor het verloop

var~

de onderhandelingen over de

toetreding van Enge l and tot de E. E. G. is in deze situatie
een fundamentele ioTij ziging gekomen , ])e Commissie 1. S, E. A.
betreurt deze gang van zaken ten zeerste . Zij acht het
noodzalcelijk dat, ondanks de gebeurtenissen die hebben
plaatsgevonden, de moge lij kheid van toetreding van andere
vIest-Europese landen reëel b li jft bestaan; ook dient het
nodige te worden gedaan dat tot verwezenlijking van deze
mogeli jkheid op z o kort mogelij ke termijn k an l eiden.
naarbij dient b ij de

~

nemen maatregel en ter verdere uit-

werking van de Europ ese Gemeenschap als douane-unie en als
e conomis che unie rekening te worden gehouden met de lnvloed. we l ke hiervan uitgaat op de moge li jkheid van toetreding
van andere vIest - Europese l anden t ot de E, E . G.

- 7 'Vlanneer de Commissie :. S •• E. A.
~lest-Europese

landen tot de =."S.G. b8:p"_ei-t don zij d.l-

ten behoeve van die 1 andcln , iTaarvan do:: d6IDocrati 3c!".e gezindheid bovdn alle twijfel verhe7en is, Hi';rbo
gespro~~n

~eL

-;erè.

over de noodzaak van oen versterkin: var! ne

democratische grondslagen van de gemeenschap, zull:s om d& in d.;
gcmeensc~apsele-

toekomst te verwac hten toeneming van het

ment in het be l eid binnen de E.E,G. een hechtore cas:s
te geven. De Commissie I.S.E.A. is van mening dat de

~oe

bijdrp~eL,

treding van bedoe l de landen hiertoe zal kunnen

Overigens onderschrijft de Commissie I.S.E.A, de
uitspraak van de Europese Commissie in het

"lerkprogr~ma

dat de uitbreiding van de gemeenschap tevens tot haar versterking dient te leiden (§ 144).

IV. Het open economische karructer van de E,E.G .
Afgezien van de mogelijkheid van toetreding tot de
E.E.G. door democratische Ènden van

gelij~

e c onomische

ontwikkeling en structuur - waarover hiervoor werd ge handeld - is de Commissie I.S.E.A. van mening

d~t

de

Europese Gemeenschap een open economisch karructer ..... . . a. v . derde
l anden di ent te handhaven . In dit verband s l uit de Commi ssie
I.S . E. A. z ich gaarne aan bij de uitspraak i n het werkprogramma : de gemeens chap is niet een organisatie van we lvarende landen, die s l echts aan hun eigen bel angen denken,
d och zij is zi r:::h diep bewust van haar plichten tegenJver
de derde landen in Europa en in de '\vereld An zij wordt ge dreven door de wens om een po l itiek van

samenwerkin~

en

vooruitgang voor al len te voeren (§ 140) ,
Het werkprogramma noemt i n § 141 - naast de uitbreiding
van de gemeenschap - een dri etal gebieden, waarop het hier
aangegeven beleid kan "lvorden t oegepast . Dit zijng
economische samenwerkinG -me t de Ve r eni.gde Staten;
steun aan

ontwi~ce l ings l and en ;

l iberaal karakter van de hrulde l spolitiek der gemeenschap .

- 8 Economi sche

G2r.e~V1e r~::inr:

met de 7 e reY'.:'f"'d.G

::a ~ -ten

In het kader van de betrekl:insen tucsen de =c1ropese
Gemeenschap en de Verenigde Staten 'lan J:me!'i ·a

1:€.- u

no,-,,~t

w"erkprogramma de aanvaa:rding door de Yerenigde Stat6r.
een nieuw programma inzake h:mdelsbeleid l bel:end

-r5.n

onder

de naam "Trade Expansion Act", een grote gebeurtenis. :De
Europese Commissie is van oo:::-él.eel dat dit een

erl:eYilli~€

inhoudt van hetgeen de gemeenschap in haar vierjarig bestaan tot stand heeft gebrac4tJ de regering van de f:::renigie
Staten is tot het inzicht gekomen dat de Europese GSffieenschap als een gelijkwaardige partner moet worden bescl:ou·rd,
waarmede zij op voet van gelijkheid kan onderhandelen over
hun w"ederzijdse betrekJ;:ingen en over de taken die gemeen-r
schappelijk in de 1-rereld dienen te "Horden onderno::1en.
De Commissie I.S.E.A. acht met de Europese Commissie
het totstandkomen van de Trade Expansion Act in de Verenigde Staten van grote betekenis. Zij is dan ook van
mening dat van de zijde van de Europese Gemeenschap

POSl-

tief moet worden gereageerd op de mogelijkheden tot tariefsverlaging en andere mogelijkheden tot verruiming van het
wereldhandelsverkeer die zich in dit verband voordoen.
Steun aan de

ontwild~e lin gs landen

Aan dit onde rdeel heeft de Commissie IoS.EA. reeds
aanà.acht geschonken in haar brief van 25 februari jol.
Daarbij werd gesteld, dat, nu in verband met het afbreken
van de onderhande lingen met Engeland, het pra.ktisch ui tgesloten lij kt de bestaande associatier egeling uit te breiden
tot in ontlvikl:eling zijnde oommonweal thlanden - met name
in Afrika - de Europese Commissie met nieuwe aan de huidige
situatie aangepaste voorstellen moet komen, die voor bedoelde
landen adequaat kunnen worden geacht, zonder dat daardoor
de belangen van de reeds geassocie erde gebieden zouden mogen
worden geschaad.
De Commissie I.SoE.A. acht het voorts wenselijk dat
de Eo E.G. ten aanzien van de ontwD;:l<:e lingsland en in het algemeen een zo open mogelijke handelspolitiek voert door verlaging resp. afsc haffing van invoerrechten en eventuele binnenlandse heffingen op exportprodukten van deze l anden, in

"

het bijzonder tropiscLc

pro1u~tcn.

rrcnslotte acht de Corr,missie I.S.=.A. h'J"t --an g-:eoc""
belang dat de afsprO-3.k vlaaromtr.:nt in h r" t ka.d.c.r
dorhandelingen met ::Jng'ol'3.n1 r3cds

-~-..n d~

over90nst~mmir~

reikt, t ow. het a,:mknopGn van onderh3.ndelir

') .•-

was b_-

gOD V001

!lJt

afslui ten van landbouwoverocnkomstcl1 op vT(;rcldr:iveo.u, doorgang vindt.
Liborale handelspolitiek
Aan dit ondordeel - dat voor het open economische
karakter van de Europese Gemeenschap van essenti ële bete.::zal de Commissie I.S.E.A. nader

nis is

aa~dRcht

besteicn

in het advies, dat zij met betrekking tot de afzonderlijk3
onderdelen van het werkprogramma hoopt uit te brengen.
V. Slotopmerking
De

COIT~issie

I.S.E.A. spreekt de

wenselij~leid

uit

dat de r egering bereid zal zijn om initiatieven te nemen
en zjch upen te stellen voor initiatieven van andere lidstaten en van de instellingen der Gemeenschap, zoals het
Europese Parlement en de Europese Commissie, welke tot de
verwezenlijking van de in dit advies vermelde fundamentele
aspecten bij de verdere ontwihlceling van de 3uropese Economische Gemeenschap zullen kunnen bijdragen. Daarbij
treedt de Commissie I.S.E.A. uiteraard niet ln de beoordeling v.an de opportuniteit van het moment on de wijze waarop
dergelijke initiatieven dienen te worden genomen.

G.M. Verrijn Stuart
Voorzitter

P.G. Ridder
secretaris
26 maart 1963
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