SOCIAAL-ECONOMISCHE

RAAD
corOOSSIE VOOR IlJTERnATIO.cIALE SOCIAALECOnOMISCHE AAlWELEGENREDEN

1.

Op 26 maart j.l. heeft de Commissie I.S.E.A.

advies uitgebracht inzake enkele fundamentele aspecten me
betrekking tot de Europese economische integratie. Eoeflel
de eerste aanleiding was het memorandum van de

B~ropese

Comlliissie over het werkprogramma van de gemeenschap gedurende de tweede etappe werd naar de mening van de Commissie
1. S. E. A. de urgentie van het uitbrengen van bedoeld advies

vergroot door de situatie welke is ontstaan als gevolg "an het
mislukken van de onderhandelingen over de toetreding van het
Verenigd Koninkrijk tot de Europese gemeenschap op 28 januari

1963. De wijze waarop deze onderhandelingen zijn afgebroken
heeft nl. geleid tot een vertrouwenscrisis binnen de E.E.G.
welke naar het oordeel van de Commissie I.S.E.A. een gezonde
ontwikkeling van de

in~egratiegeda~hte

in Europa in de weg

staat en welke dientengevolge zowel in het belang van de
E.E.G. als van de rest van de Westelijke wereld zo spoedig
mogelijk dient te worden opgeheven.
In het advies van 26 maart werd gepleit voor een
zo positief mogelijke benadering van de ontstane crisissituatie door tegenover de met name in januari j.l. zo
sterk naar voren gekomen negatieve tendenties een Europese
conceptie te stellen gebaseerd op duidelijke democratische
grondslagen. In dit verband sprak de Commissie I.S.E.A. de
wenselijkheid uit dat de regering bereid zal zijn om initiatieven te nemen en zich open te stellen voor initiatieven
van andere lidstaten en van de instellingen der gemeenschap,
zoals het Europese Parlement en de Europese

Commissie~

welke

initiatieven tot de verwezenlijking van de in bedoeld advies
vermelde fundamentele aspecten bij de verdere ontwihlceling
van de Europese Economische Gemeenschap zullen kunnen bijdragen.
AAN: Hunne Excellenties de Minister-President
en de Ministers van
Buitenlandse Zaken
Economische Zaken
Financiën
Landbouw en Visserij
Sociale Zaleen en Volksgezondheid en
Verkeer en 1iaterstaat
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De feitelijk8 gang van zaken sedert h8t uitbrenger,
2.
van bovengenoemd advies heeft de bezorgdheid v~n de Co~i sie I.S.E.A. op dit punt niet weggenomen

~aar

zo Dogelijk

nog versterkt. Want h08wel er wel een enkel lichtpuut -alt
te vermelden, zoals bijv. de red8 van l1inister SchrO'3der
1.n de vergadering van de Raad van r:inisters van 2 april j. .
Z1.Jn er onvoldoende aanwijzingen dat in de E.E.G. op korte
termijn een vastomlijnd programma tot stand zal

~omen

voor

een verdere uitbouw van de Europese integratie - zowel in de
breedte als in de diepte

op basis van democratische be-

ginselen, een programma 9 dat zich niet verliest in details
maar vooral is gericht op de grondlijnen die bij de integratie van

~~ropa

aan de orde zijn. De Commissie I.S.E.A. wil

niet verhelen dat zij over het ontbreken van een dergelijke
conceptie met

3.

~org

en teleurstelling is vervuld.

In verband met het voorafgaande wil de Commissie

I . S.E . A. nogmaals samenvatten de conclusies waartoe zij in
haar advies van 26 maart j.l. op dit punt is gekomen. Zij
wijst er daarbij op dat deze conclusies als één geheel
dienen te worden gezien, hetgeen wil

ze~g8n

dat omtrent

de realisat iemogelijkheid ervan een redelijke zekerheid
verkregen dient te worden alvorens nieuwe verplichtingen
op het gebied van de integratie in de sociaal econocische
sector worden aangegaan. Met name zou zekerheid dienen te
(.;orden verkregen over de principiële bereidheid in de E. E. G.
mede te werken aan:
a. een verderö democratisering van de institutionele opzet
van de E.E.G.;
b. handhaving van de mogelijkhe id van toetreding tot de
EV.ropese gemeenschap van democ r a t ische ELlropese staten;
c. handhaving van het open economische karakter van de
-----~~------------

Europese gemeenschap ten opz i chte van derde landen.
De Commissie I . S. E,A

4

heeft daarbij aangetekend

dat Z1.J er zich van bewust is dat zij met het naar voren
brengen van genoemde punten t reedt buiten het strikt

socia~l

economische vlak en zich ten de l e begeeft op politiek terrein.
Zij achtte dit onvermijdelijk , waar ook de vertrouwenscrisis,
waarvan hierboven sprake was, in wezen politiek is bepaald.

- 3 TTat hot sub a verr.-Jelde punt "b:.t:::-€.i'"'; h "'eft .:.Commissie 1. S. E. li . gewezen op de nocdz"iak do b:t "'k-:T1; s
V~~

de communautaire bevoegdheden en

b8leid op vele terrcinen te doen

Y~n

het

toen~men,

~c~Olln=~~~ir

Q6t ~ls ~04~€ 

qu enties:
een versterking van het gel7leenschapseleoent bij het

";e+ -

geve nde en uitvoerende gezag binnen de S . E. G.
i~ho~d

ee n groter e rol voor de EV.ropese Commissie bij het
geven aan dit beleid
een samenvoeging van de bestaande gemeenschappen,

(r::~e..rtoe

in dit stadium een fusie van de executieven tot één
Europess ge zag soré)·o.an noodzakelijk 'lordt ge3.cht .
Met het vergroten van de mogelijkheden voor de
Europese Commissie om een communautair beleid te voeren
di e nt naar het oord ee l van de Commissie 1.S.E.A . tevens
een doeltr e ffende r egeling t ot stand te komen voor het
control eren van het beleid en de handel ingen van het gezagsorgaan. De Co mmissi e I.S.E.A. ach t het van groo t belang dat de r e chtsorde? welke in het kader van de Europese
Gemeenschap wordt op ge trokken? wordt gebas ee rd op democratische grondsl age n, waarbij de diverse betroyJcen groep e n
hun bel ange n op ge rechtvaardigde wijze tot ge lding kunne n
brengen .
In dit v erband heeft de Commissie I . S . E. A, gewezen op de onbevredi ge nde situ a tie 1'1'81ke thans bestaat
met betrekking tot d e controle 9 uitge oefend door de volksvertegenwoordiging op Europee s nive au. Voor de t otstandkoming v an communautaire verord eningen bijv. op he t terr ein
van de l a ndbouw of van d e me d edi nging 9 draagt het huidige
Europese Parlement gee n verantl'loord e lijkheid . Ook de mogelijkheid om op de uitvo ering van de gemeenschap s verordeningen
controle uit t e oefenen is uiterst beperkt . Hetze lfde ge ldt
in f eite voor de nationa l e parlementen d er lidst a ten. Nagegaan
di e nt t e worden op welke "\vijze d e hu idi ge sl e chts adviserende
posi ti e van het Europese Pa rl eme nt k a n ·\Torden v e rst erkt.
Daarbij d enkt de Commissi e I.S.E.A. aan Qe mogelijkheid
dat é1o.n h et Europese Parlement bepaalde verordening'en t er
goedk euring worden voorgelogd, waa rbij het parlement r e cht
v a n amendement krijgt . Ook verd.ient ovC:trweging ao.n h e t

- 4 Europese Parlement een

budgGtrec~t

op

d~arv00r

in

aan~er~ing

komende gebieden toe te kennen.
Bij het streven naar een

verzter~in~ VQn

ds positie

ven het Europese :Parlement binnen de ._el'leenschap dient

OOK

aandacht te 1wrden geschonken aan de mogelijkheid c.-er te
J:'aan tet rechtstreekse verkiezingen vnn de leden of een

o

gedeelte van de leden van het Europese Parlement. Bovendier:.
is gewezen op het grote belang dat het beleid v,crdt gedraé;en
door de maatschappelijke groeperingen binnen ele gemeenschap.
Daartoe is een ruime inschakeling van het Sconorüisch en
Sociaal Comité bij ele beleidsbepaling in de E.E.G. bepleit 9
alsmede eon versterking van zijn positie.
Het onverkort handhaven van de mogelijkheid van
toetreding van nieuwe lidstaten tot de E.E.G. (sub b) acht
de Comrllissie I. S . E. A. niet alleen noodzakelijk omdat zulks
uitdrukkelijk is voorzien in het Verdrag vnn Rome, maar
vooral ook omdat de uitbreiding van de Europese Gemeenschap
met landen, waarvan de democratische gezindhe id boven alle
twijfe l is verheven, een versterking zal be t ekenen vo.n de
democratische grondslagen waarop de gemeenschap naar de
mening

v~n

de Commissie I.S.E.A. dient te rusten. Daarbij

wijst de Commissie I.S.E.A. er op dat de uitbreiding van
de Gemeenschap t evens tot haar versterking dient te leiden.
Handhaving van het open kn.rakter van de E.E.G.
(sub c) is nodig oilldo.t de gemeenschap niet is een organisatie van welvarende landen, die slechts aan hun eigen belangen denken, doch zich diep bevmst dient te zijn van
haar plichten tegenover de derde land en in Europa en in
de wereld en gedreven dient te worden door de wens om
een politiek van samenwerking en vooruitgang voor a ll en
te voeren.
De Commissie I.S.E.A. meent goed te doen er
de aandacht

op

te vestigen dat

wa~~~eer

het gaat om de

verwezenliJ"king van a.'e door haar aangegeven b eglnse
.
I en,
het zal blijken dat Nederland ln dit opzicht niet alleen
staat . Zij wijst in dit kader

op

de ervaringen opgedaan

door die l eden van de Commissie I.S.E.A., die tevens
zitting hebben in het Economisch en Sociaal Comité t8

- 5Brussel. Bij de voorbereidende werkzaarnh~den voo~ een
over het werkprogramma van de 3uropese COIDffiissie uit te
brengen advies is gebleken dat de grondbeginselen, zoals
deze hiervoor werden aangegeven, bij vrijwel alle leder;,
behorende tot alle E.E.G.-landen, een grote ~at8 van
weerklank hebben gevonden.

4·

Wat de feitelijke ontwikkeling in de

~.~.G.

ln de laatste tijd betreft meent de Commissie I.S.=.A.
het volgende te moeten opmerken. Naar zij heeft vernomen
hebben de lid-staten met name op het gebied van het gemeenschappelijke beleid in de landbouwsector opnieuw bepaalde verplichtingen op zich genomen - t.w. met betrekking tot de vaststelling en de inwerkingtreding van verordening9n voor zuivel, rundvlees en rijst - zonder dat
een redelijke zekerheid is verkregen wat betreft de realisatiemogelijkheden van de grondslagen, hiervoor onder
a - c vermeld. Hierbij stelt de Commissie I.S.E.A. voorop
dat zij de betekenis van een verdere uitbouw van de integratie in de landbouwsector - ook voor ons land - onderschrijft. Zij is echter van mening dat het uitgesproken
belang van een der partnerlanden om op dit terrein voortgang te maken, had moeten worden aangegrepen om de hierboven bedoelde redelijke zekerheid te verkrijgen. Thans
blijkt opnieuw te zijn gegaan in de richting van een
verdere integratie

i~

de sociaal-economische sector:

- zonder dat met betrekking tot de democratisering van
de gemeenschappen een positief besluit lS genomen
zonder dat een akkoord is bereikt over een zelfs maar
vage consultatieprocedure met het Verenigd Koninkrijk
- terwijl ook de koppeling aan het welslagen van de
Kennedy-onderhandelingen niet voldoende tot zijn recht
lS gekomen.
Naar aanleiding van dit laatste punt wenst de
Commissie I.S.E.A. nog enkele aanvullende opmerkingen te
maken. Er kan moeilijk verschil van mening over bestaan
dat deze in G.A.T.T.-verband te voeren onderhandelingen
met het oog op de hierboven onder c behandelde externe
betrekkingen van de E.E.G. van uitermate groot gewicht

- 6 zijn. In dit verband acht de Commissie
lang dat bij de algemeen politieke

I.3.~.A.

~espreking~n

van beover deze

aangelegenheid Nederland zich op het hoogst Dogelijke
niveau laat vertegenwoordigen. Voorts acht de Commissie
I.S.E.A. het gewenst dat het initiatief wordt genomen
om, op grond van artikel 111 van het E .E.G.-verdrag,
aan de Europese Commissie in ruime mate de bevoegdheid
te verlenen om namens de E.E.G. als

onderh~~delings

partner op te treden.
Daar bij de Kennedy-onderhandelingen landbouwvraagstukken een grote rol zullen gaan spelen,
dient naar de mening van de Commissie I.S.E.A. in de
E.E.G. op korte termijn aandacht te worden

geschor~en

aan de coördinatie van het structuurbeleid in de agrarische sector. Van de zijde van de

~ede rlandse

regering

zouden stappen dienen te worden ondernomen om dit punt
te plaatsen op het voor 1963 op te stellen vrerkprogramma.
Daarbij moge worden verwezen naar het dezer dagen door
de Commissie I.S.E.A. uit te brengen advies inzake het
beleid ten aanzien van de landbouwstructuur in de E.E.G.

5·

Tenslotte meent de Commissie I.SoE.A. vanwege

van het belang dat hiermede

lS

gemoeid een opmerking te

moeten maken omtrent de wijze waarop het door de overheid. t e voeren E.E.G.-beleid 1.J"ordt georganiseerd.
De Commissie I.S.BoAo kan zich niet aan de
indruk onttrekken dat
op het gebied van de stimulering van positieve Nederlandse bijdragen voor het in de E.E.G. te voeren beleid
terzake van de coördinatie van de diverse beleidsonderdelen van het overheidsapparaat hier te lande
en wat betreft de continuïteit in de vertegenwoordiging
van Nederland op het hoqgste politieke niveau in de
Gemeenschap,
tekortkomingen bestaan. De Commissie I.S.E.A. vestigt de
aandacht op deze aangelegenheid nu uit hoofde van de fOrmatie van een nieuw kabillet. hier aandacht aan zul kunnen
en moeten worden geschonken.

- 7 In het belang van de effectiviteit van het te voeren beleid dringt de Commi ssie

1.S.~.A.

aan op een zo groot mo-

gelijke mate van coördinatie bij de behandeling van de
integratievraagstukken hier te lande.

~en

dergelijke coör-

dinatie is niet slechts belangrijk met het oog op de onderlinge afstemming van de diverse

~nderdelen

van de integra_

tieproblematiek op elkaar, maar tevens uit hoofde van de
onderlinge relatie van het integratiebeleid met de correspon_
derende delen van het nationale beleid ln de sociaal-economische sector. De Commissie l.S.E.A. lS van mening dat
behalve aan een versterking van de coördinatie van het
interne integratiebeleid ook aan de continuïteit van de
verdediging van dit beleid naar buiten - zulks vooral
met het oog
gen in de

~p

de invloed van de Nederlandse opvattin-

E.~.G.

- aandacht dient te worden geschonken.

G.M. Verrijn Stuart
voorzitter

P.G. Ridder
secretaris

's-Gravenhage, 22 mel 1963

7160

