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Hierbij moge ik U.E. ten vervolge op dezz. memorandum 327 
van 10 dezer enige eerste gedachten aanbieden over de institu
tionele aspecten van de "marché commun", zoals deze thans bezig 
is zich te ontwikkelen in de Brusselse Studie Groep. 

Ik heb met de Heer Linthorst Roman afgesproken, dat deze 
aantekening nog niet interdepartementaal zal worden verspre id, 
omdat het de bedoeling is eerst in kleine kring intern een 
concreetgedachtenschema terzake uit te werken. 

Vervolgens zou dit in een later stadium in de Commissie 
Beyen aan de orde worden gesteld als basis voor een Nederlands 
initiatief in Brussel wanneer de vorderingen aldaar hiertoe aan
leiding geven . 

13 August s 1955. 
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FOTo-BtZ. 126059 a MEMORANOOM 

Betr.: Enkele opmerkingen over het institutionele aspect 
van het vraagstuk der Europese integratie i.v.m. 
de besprekingen te Brussel. 

Te Brussel is overeengekomen, dat de institutionele 
vraagstukken eerst in het laatste stadium aan de orde 
zullen komen, nadat in grote lijnen overeenstemming zal 
zijn bereikt met betrekking tot de economische proble
matiek. Dit geldt zowel voor de gemeenscha~~elijke 
markt als voor de, door de Messina-resolutie genoemde, 
technische vraagstukken op het gebied van transport, 
klassieke energie en atoomenergie. 
Hierbij is uitgegaan van de overweging, dat de eventueel 
te treffen instituti onele voorzieningen in de eerste 
plaats zouden moeten worden gezien als middelen ter ver
wezenlijking van de gestelde doelen, zodat logischer
wijze eerst overeenstemming over de doelstellingen zou 
moeten worden bereikt alvorens naar de mi d.:lelen zou 
worden gezocht . 
Tevens heeft hierbi j een rol gespeeld de ervaring van 
de E.G.-conferenti e te Parijs, waar de institutionele 
problematiek naar he t oordeel van vel en een remmende 
invloed uitoefende o~ de behandeling der economische 
problemen. 

Bovenstaande overwegingen nemen i n tussen niet weg, 
dat het van b el ang kan zijn reeds in dit stadium, althans 
intern, te tra chten een dui delijker i nzicht te krijgen 
in de wijze waarop het instituti onele probleem het beste 
kan worden benaderd . 
De onderstaande opmerkingen kunnen hi ertoe well.icht een 
bijdrage vormen. 

1. In de eerste pl aa ts doet zi ch he t probleem voor van 
het dualistisch karakter der Me ssina-resolutie, waarin 
de opdracht is gegeven tot bestudering enerzijds van de 
vorming van e en gemeenscha ppelijke ma r kt, anderzijds van 
een nauwere same nwerking op een aantal deelgebieden. 
In de afgelopen peri ode is men te Brussel echter hoe 
langer h oe meer t ot het inzicht gek omen , dat het betrek
keli jk weinig zin he eft te zoeken naar mogelijkheden van 
nauwere intergouvernementele samenwerking tussen de Zes 
of Zeven op bepaalde afzonderlijke technische gebieden, 
daar zu l k s dan beter vi a "groupe s restreints« in het 
ka der van de reeds bestaand e te chnische organisaties 
zou kunnen geschieden en ook r e eds ge 8chie dto 
Daarnaast is men ech t er tevens tot de concl u sie gekomen 
dat, in ii en een gemeenscha ppeli jke ma r k t wor dt verwe
zenli jkt, zi ch nieuwe uiterst belangri j ke vraagstukken 
zullen vo or do en met betrekking t ot de real iseri ng van 
~en gemeenschaPP elijke energie- en tran sportpoliti ek 
~n het ka der van di e mar kt . 
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2. Uit het bovenstaande volgt, dat t.a.v. de in Messina 
genoemde deelgebieden het institutionele probleem niet 
als een afzonderlijk vraagstuk moet worden bezien, doch 
in nauwe samenhang met de vraag, welke instellingen voor 
de verwezenlijking van de gemeenschappelijke markt nood
zakelijk zullen zijn. 
Daarnaast zullen bepaalde afzonderlijke technische pr o
blemen waarschijnlijk grotendeels naar best3Qnde organi
saties kunnen worden verwezen, zonder dat hiervoor nieuwe 
organen in het leven behoeven te worden geroepen. 

Met betrekking tot de atoomenergie kan o.i. op dit 
moment nog weinig concreets worden gezegd, ja ~ r deze 
kwestie, vooral ook in verband met ha~r strategische en 
security-aspecten? een geheel eigen karakter vertoont. 
Er zal echter wel VRn moeten worden uitgegaan, dat de 
organen die eventueel te zijner tijd bepaalde bevoegd
heden zullen hebben met betrekking to~ de gemeenschappe
lijke energiepolitiek, deze alleen doeltreffend zullen 
kunnen uitoefenen wanne er zij eveneens een zekere zeggen
schap zullen hebben t.a.v. het vreedzaam gebruik der 
atoomenergie . 

3. Wat betreft de gemeenschappelijke markt hebben je 
Nederlandse woordvoerders, en lqatstelijk Minister Beyen 
te Mes sina, zi.ch alt i j d op het standpunt gesteld, dat 
deze uite indelijk alleen zou kunnen worden verwezenlijkt 
door overdracht van bepaalde bevoegdheden door de natio
nale Staten aan supranationale organen, zoals ook t.a.v. 
de gemeenschappelijk e markt voor kolen en stagl is ge
schied. 
Alleen op deze wijze i mmers kan een doeltreffende en 
objectieve be s luitvorming worden verzekerd t.a.v. oontro
versiele vraagstukken, terwij l ook alleen een supranatio
na le structuur kan vp;rhinderen, dat bij een eventuele 
terugslag i n de conjunctuur de nationale regeringen 
zullen terugvallen in hun oude protectionistische poli-
tiek. . 

4. Voor een dergelijke supranationale structuur zijn 
intussen verschi l lende varianten mogelijk, waarbij met 
name de verhouding to t de E.G.K. S. een belangrijke rol 
speelt. 
De volgende mogel i jkheden zouden in di t verband b.v. 
onder ogen kunnen worden gezien : 

s. Door een wij ziging van het S . G . ~ .S.-verdrag 
worden de bevoegdheden en verantwoo~delijkheden 
der E.G .K • • - organen,eventueel in esn aantal 
opeenvolgende pha sen , uitgebreid, zodat zij 
tenslotte het gehele terrein van de gemeen
scha ppeli jke mar kt om.vatten . 

Commentaar: Ho ewel dit op het eerste gezicht 
wellicht de meest eenvoudige oplossing lijkt, 
kunnen door deze methode in de praktijk toch 
uiterst gecompli ceerde verhoudingen ontstaan. 
Verwacht moet immers worden, dat de deelnemende 
staten aanvankelijk niet bereid zullen zijn aan 
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de Hoge Autoriteit t.a.v. de vraagstukken , die 
opgeworpen worden door de verwezenlijking van 
een algemene gemeenschappelijke markt dezelfde 
uitgebreide bevoegdheden te verlenen, lelke deze 
thans met betrekking tot kolen en staal uitoefent. 
Dit zou derhalve betekenen, dat de supranationale 
organen t.a.v. de algemene gemeenschappelijke 
markt andere bevoegdheden en verant~oordelijkheden 
zouden krijgen dan met betrekking tot de markt 
voor kolen en staal. Hierdoor dreigt een einde
loze bron van verwarring en onenigheid te ontstaan, 
temeer waar beide terreinen elkaar op vele punten 
raken. 

~. Tot verwezenlijking van de doelstellingen der ge
meenschappelijke markt worden nieuwe organen inge
steld, die op het ogenblik dat de algemene gemeen
schappelijke markt zich heeft ontwikkeld tot het 
peil van de E.G.K.S., met de organen der E.G.K.S. 
worden samengevoegd. 

Commentaar: Door deze oplossing zouden de sub a 
vermelde bezwaren tot op zekers hoogte kunnen -
worden voorkomen, al zal hier het probleem ener
zijds van de coördinatie met de E.G.K.S. en ander
zijds. van de afbakening der wederzijdse competenties 
in de eerste periode ongetwijfeld moeilijkheden 
kunnen opleveren . Een prealabel besluit o. na ver
loop van tijd de organen te doen samensmelten 
kan hierbij evenwel stimulerend werken op de 
bereidheid om reeds in de eerste phase zov •• l 
mogelijk samen te we rken. . 
In dit opzi cht zouden de bevoe gdheden der organen 
eventueel in de aanvang beperkt kunnen zi3n en 
een geleidelijke uitbreiding ondergaan naar mate 
de verwezenlijking van de gemeenschappelijke markt 
voortschrij dt . Een dergelijke voortschrijdende 
supranationalisering kan zowel uit practisch. 
als uit politieke overwegingen aanbevelins ver
dieneno Hierbij zou echter een zeker automatisme 
in de ontwikkeling van het begin af moeten wor
den vastgelegd, teneinde te voorkomen , dat be
paalde rege r ingen deze ontwikkeling zouden af
remmen of zelfs geh-eel verhinderen·. 

c. Aanvankeli jk worden geen suprana tionale organen 
ingesteld, doch worden de besli s.aingen , :n·odig 
voor het voorberei den en verwezen·lijken van de 
gemeenschappelijke markt, genomen door een, op 
gezette tijden vergaderende Ministersconferentie 
naar analogie van de Benelux-procedur e . 
Op grond van de in de praktijk opgedane ervaringen, 
zou dan later beslist kunnen worden of en in hoe
verre een overdracht van bevoegdheden aan supra
nationale organen practisch noodzakelijk en poli
tiek mogelijk zou zijn. 

-4-



-4-

Commentaar: Het is mogelijk, da.t het door politieke 
oorzaken voorlopig niet mogelijk zal blijken tot 
de instelling van supranationale organen over te 
gaan. Indien men niettemin wil trachten de gemeen
schappelijke markt zoveel mogelijk te verwezenlijken, 
blijft er geen andere keuze dan de intergouvernemen
tele procedure van periodieke ministersconferentie8, 
permanente vergaderingen van pla~tsvervanger9 en 
eventueel een technisch Secret~riaat-Generaal. 
Naar NederlRndse opvatting ie it esn ondeugdelijk 
middel ter bereiking van het gestelde doel, doch 
wellicht is het onder bepaalde omstandigheden de 
enige mogelijkheid dit middel in de praktijk toe 
te passen, teneinde zijn ondeugdelijkheid te be
wijzen en aldus de geesten rij p te maken voor de 
supranationale procedure. 
Uiteraard loopt men hierbij het risico, dat sommige 
regeringen zullen weige ren te erkennen, dat op een 
gegeven ogenblik het bewijs van ondeugdelijkheid 
is geleverd, zodat men nooit meer uit het 1n~er
gouvernementele slop geraakt. 
Deze methode zou dan ook alleen als uiterste op
lossing kunnen worden aanvaard, wanneer iedere 
procedure met een supranationaal karakter voor 
bepaalde regeringen onaanvaardbaar zou zijn. 

5. Uit het bovenstaande moge blijken, dat dezerzijds 
de voorkeur zou worden gegeven aan de sub 4b gaschetste 
methode, waarbij uiteraard ook vele variantën mogelijk zijn. 
Indien in het algemeen deze gedachtengang aanvaardbaar 
lijkt; zouden de verschillende mogelijkheden in dit kader 
nader dienen te worden uitgewerkt. 

Resumerende kan worden gesteld, da t bij dit alles 
het doel moet blijven om de beoogde gemeenschappelijke 
markt zo goed mogelijk te doen werken, z odat een juiste 
verhouding moet worden bereikt tussen het economisch 
meest doelmatige en het politiek wenseli jke (c . q . moge
lijke). 

De na de vacanti e te Brussel te hervatten studies 
zullen ongetwijfeld de contouren van de gemeenschappe
lijke markt duidelijker aangeven. 

Wellicht zouden intuss'en de economische experts 
in de delegatie nader kunnen aangeven wat h . i . in de 
gegeven omstandigheden economisch het meest doelm,atige 
lijkt, waarna de institutionele aspecten me.:t te meer 
vrucht nader kunnen worden bestudeerd. -

EZ - DWS/IE. 's-Gravenhage, 15 Augustus 1955 


