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Forord 

 

Den 29. november 2000 højtideligholdt Europa-Parlamentet 100-års dagen for Gaetano Martinos 

fødsel. Han var en af de mest markante personligheder i denne institution, som han var formand for 

to gange i begyndelsen af 60’erne. De taler, han holdt i Parlamentet i Strasbourg mellem 1958 og 

1967, bar præg af en uomgængelig etisk sans og en meget skarp politisk bevidsthed. 

 

Gaetano Martino, der var internationalt anerkendt professor i human fysiologi og dekan ved 

Universitetet i Rom, brugte en stor del af sit europæiske virke til problemerne med 

universitetsundervisningen. Han førte navnlig en modig kamp for oprettelsen af Det Europæiske 

Universitet i Firenze, som han forestillede sig skulle være et instrument til uddannelse og 

udbredelse af en europæisk bevidsthed. For denne Unionens pioner var kulturen en uerstattelig 

drivkraft til fremme og udvikling af enhedsprocessen.  
 

Udviklingen i den europæiske videnskabelige forskning udgjorde et andet væsentligt område af 

hans parlamentariske aktivitet. Det var på en vis måde forløberen for rammeprogrammet for 

forskning og teknologisk udvikling, for han opfordrede kraftigt regeringerne til at give de 

nødvendige midler til forskning med henblik på at forhindre den hjerneflugt, som vores kontinent 

har været udsat for siden 60’erne. 
 

Hans hovedværk var absolut organisationen af Messina-konferencen fra 1.-2. juni 1955, som var 

grunden til, at den europæiske motor startede, og årsagen til, at Fællesmarkedet blev en realitet. 

Det skal bemærkes, at Europas genopståen i Messina fandt sted mindre end et år efter fiaskoen med 

Det Europæiske Forsvarsfællesskab. Uden denne genopståen ville Unionen ikke havde haft de 

fremskridt, som vi ser i dag: Fra det europæiske rum uden grænser til charteret om grundlæggende 

rettigheder, fra valg ved almindelige direkte valg til Europa-Parlamentet til skabelsen af euroen. 
 

Gaetano Martinos taler viser en dobbelt respekt: respekt for den enkeltes traditioner og respekt for 

principperne i en fælles civilisation. Fællesmarkedet må ikke dannes som en akkumulering af 

interesser, men som et middel til at nå et højere mål: En enhed af frie folk. I denne store europæers 

vision er de politiske, økonomiske og forsvarsmæssige aftaler bestemt vigtige, men de skal indgå i 

en generel kontekst, der giver mulighed for fri udfoldelse af de enkelte mennesker, demokratiet, 

retsstaten og det civile samfund. 
 

Hans klarsyn gav ham mulighed for at komme til erkendelse af, at den oprindelige kerne i 

Fællesskabets Europa lidt efter lidt skulle brede sig ud over sine grænser og omfatte hele det store 

Europas territorium. Det samme klarsyn må opmuntre os, som er beslutningstagere med hensyn til 

den forestående udvidelse af Den Europæiske Union, til at gennemføre denne historiske opgave og 

samtidig sikre dens institutioner midlerne til, at den kan fungere og træffe effektive beslutninger. 
 

 

Nicole Fontaine 

Formand for Europa-Parlamentet 
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Det forenede Europa 

 
Tale holdt den 19. marts 1958 

 
Folkene i landene i det lille Europa går netop nu ind i en ny fase i deres liv. For første gang i vores 
kontinents historie, der indtil for få år siden mere var præget af krig end fred, ser vi en generel 
økonomisk forening af Europa.  Fremtiden er således sikret, og der tegner sig perspektiver af et stort 
fællesskab, som vil omfatte mennesker med forskellige sprog, sædvaner og trosretninger, og hvor 
denne Forsamling vil være et af de forfatningsmæssige organer.  
 
Tillad mig ganske kort at minde om den modstand, vantro og skepsis, vi skulle overvinde, før vi 
kunne give os i kast med, fortsætte og fuldføre dette værk, der kaldes for "Europas genopståen", og 
som blev vedtaget i Messina i begyndelsen af juni 1955, og som heldigvis efter ca. to år førte til 
oprettelsen af Det Europæiske Økonomiske Fællesskab og af Det Europæiske 
Atomenergifællesskab. Dette viser os tydeligt, hvilke store fremskridt vi har gjort på vejen mod et 
forenet Europa, men advarer os samtidig om de farer og vanskeligheder, vi vil støde på i vores 
bestræbelser på at fuldføre den aktion, som vi i dag indleder. 
 
Fællesskabsinstitutionerne forbereder sig på at blive sat på en prøve. I dette vanskelige øjeblik, hvor 
de går fra det teoretiske plan til praktisk virkelighed, er det op til os - Forsamlingen, ministrene, de 
eksekutive Kommissioner - at gå i gang med at løse alle de problemer, der opstår i forbindelse med 
deres funktion og ligevægten mellem dem. 
 
Det Europæiske Kul- og Stålfællesskab, Det Europæiske Økonomiske Fællesskab og Det 
Europæiske Atomenergifællesskab har målsætninger og grænser, der er klart defineret i traktaterne, 
men oprettelsen af disse skal ses inden for rammerne af en mere generel proces, nemlig selve 
processen med en politisk integration på det europæiske kontinent. Jeg mener således, at vi 
anvender og fortolker reglerne i traktaterne korrekt, hvis vi hele tiden retter øjet mod den politiske 
integration i Europa. Hvis vi ikke handler således, hvis vi måske beslutter at begrænse vores 
beføjelser og muligheder ved at se tilbage i stedet for at se fremad, vil vi forråde ånden bag 
traktaterne og give Det Europæiske Fællesskab dødsstødet allerede fra begyndelsen. 
 
Moderniseringen af livet i Europa, som de diplomatiske instrumenter af 25. marts kræver, kan kun 
gennemføres ved en intens og fortsat aktion gennem udvikling og fremskridt. 
 
Vi kan kun opfylde forventningerne hos alle dem, der som repræsentanter for de europæiske eliters 
ideal har bidraget til oprettelsen af de tre Fællesskaber med deres idéer og handlinger, hvis vi aldrig 
glemmer den endelige målsætning, der netop er et fuldstændigt forenet Europa. 
 
Den tid, vi lever i, som er meget følelsesladet, får mig til at tænke på en anden tid i historien, der 
var indledningen til det første vellykkede forsøg med et politisk fællesskab af folk, som gerne ville 
forenes for i enighed at samarbejde om fremgang for borgerne. 
 
Dette forsøg blev udført på den frie jord i Amerika, og det fortjener, at vi i dag mindes det, ikke 
alene fordi det var begyndelsen til en af de bedste og mest fuldendte politiske konstruktioner 
gennem tiderne, men også fordi det var første gang, at det lykkedes Europa at forenes, selv om det 
var på et fjerntliggende territorium. 
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Ligesom vi gør det i dag, vekslede grundlæggerne af det forenede Amerika også mellem frygt og 
håb, men frygten blev i sidste ende overvundet af disse fremsynede og gavmilde menneskers 
"livskraftige indstilling", og deres håb blev hurtigt til sikkerhed. Det er i den ånd, at Madison taler i 
sit essay nr. 14 "The Federalist" på en måde, som jeg mener, det er relevant at minde om i anledning 
af dette højtidelige møde: "Det er denne handlekraftige ånd, skriver han, der har lagt spiren til de 
mange fremskridt i vores eftertid, som det amerikanske samfund har gennemført for at beskytte 
individets rettigheder og alles lykke og derved givet hele verden et eksempel. Hvis menneskene, der 
stod i spidsen for revolutionen, kun havde handlet som tidligere, hvis der ikke var dannet en 
regering, som der ikke fandtes nogen nøjagtig model for, kunne De Forenede Staters befolkning på 
det tidspunkt have været betragtet som et af de kedelige ofre for kortsynede forsamlinger … De 
fulgte heldigvis en ny og mere ædel vej, de dannede regeringer, der ikke kendte deres lige på jord, 
de tegnede omridset af en stor føderation, som deres efterfølgere skulle forbedre og videreføre". 
 
Til forskel fra de amerikanske forfatningsgivende forsamlinger har vi i dag præcise modeller, som 
vi kan referere til, fra den amerikanske model til den schweiziske, der ligger os meget nær, og som 
netop er blevet kaldt "det europæiske mikrokosmos i det amerikanske makrokosmos". 
 
De største mænd i Europa, fra De Gasperi til Schuman, fra Adenauer til Churchill, fra Sforza til 
Spaak har åndeligt og politisk troet på idealet med et forenet Europa på et tidspunkt, hvor det gamle 
kontinents tilbagegang forekom dem at være den uundgåelige følge af den alvorlige krise, som 
Anden Verdenskrig medførte. Denne tro blev understøttet af en grundig overvejelse, en meget 
realistisk erkendelse af situationen og forholdene i den aktuelle historiske cyklus, hvor den 
materielle magt i sine mange udfoldelser har nået en sådan udviklingsgrad, at den ikke længere kan 
sikres med de beskedne midler, som de forskellige europæiske stater råder over. Det er klart, at 
vores stater her, hvis størrelser netop nu forekommer beskedne ved siden af de enorme kræfter, der 
er organiseret på andre kontinenter, som er indgået i verdenshistorien, ikke længere kan løse deres 
problemer uden at forenes og indgå et permanent samarbejde. Alle europæiske lande uden 
undtagelse har behov for denne interne enhed, hvis de stadig vil deltage i den europæiske 
civilisations udvikling. 
 
Men hvis deres samling kun var dikteret af praktiske nødvendigheder, ville den være dømt til at 
være kortvarig og skrøbelig. De politiske, økonomiske og militære aftaler er nødvendige, vigtige og 
presserende, men de er ikke tilstrækkelige. Det egentlige grundlag for et forenet Europa er af 
åndelig karakter. 
 
Europa er allerede forenet i kultur og civilisation. Vi tøver ikke med at kalde Dante eller Goethe, 
Shakespeare eller Pascal for europæere, og vi betragter den individuelle frihed, det politiske 
demokrati og retsstaten som vores fælles arv. Det er alt sammen noget, som Europa har erhvervet 
igennem flere århundreder på sin historiske vej mod et forenet Europa.  
 
Men det er ikke tilstrækkeligt at være bevidst om denne forening af kultur og civilisation, de 
europæiske folk må også bekræfte det ved positive handlinger. 
 
Den langvarige og vanskelige krise, som Europa har gennemlevet i mere end 50 år, skyldes først og 
fremmest folkenes manglende eller utilstrækkelige "aktive" tro på civilisationen og dens idealer, 
principper og værdier. Mange europæere har troet og tror stadig, at deres åndelige, uerstattelige og 
uvurderlige arv er noget, der kan bevares passivt, mens det i virkeligheden er et gode, der hele tiden 



   

 

regelmæssigt og vedholdende skal genopfriskes. Hver gang et menneskes værdighed et eller andet 
sted i Europa blev krænket, den politiske frihed knægtet, eller der blev trampet på en rettighed, var 
det ikke kun en "privatperson", for at tale som Machiavelli, men hele civilisationen i Vesteuropa, 
der mærkede krænkelsen.  
 
Det er fremover absolut nødvendigt for alles ve og vel, at vi får Europa op af det hjulspor, det er 
kørt fast i, fordi vi ikke effektivt har forstået at forsvare den åndelige substans. Når vi gør det, har vi 
netop brug for denne "stærke ånd", som Madison talte om. Vi har behov for den for at udelukke 
frygt, egoisme og de sidste rester af vores erobringstrang fra vores tanker. 
 
Det er rigtigt, at det forsøg, der er gjort med at integrere Europa, hovedsageligt er et forsøg på at nå 
videre end den nationalistiske fase, men det betyder på ingen måde, at den særlige karakter hos 
folkene i Europa undertrykkes. 
 
Historien lærer os, at i denne pragtfulde have, som Europa udgør, har de mest ædle og forfinede 
udtryk for kunst og idé altid været frugten af to former for respekt: respekt for den enkeltes 
traditioner og respekt for principperne i en fælles civilisation. Når Europas nationer virkelig viser 
originalitet og kreativitet, er de altid europæere i alles øjne, men når de beslutter at isolere sig og 
mener, at de ikke er på højde med opgaven, dømmer de uopretteligt sig selv til åndsfattigdom og 
forfald. 
 
Vi ønsker at gå videre end nationalismens historiske fase, men der er på ingen måde brug for at 
ødelægge begrebet om en nation i os for at indtræde i en ny fase. Det er tilstrækkeligt, at hver enkelt 
gør en større indsats for at give dette begreb dets oprindelige klare betydning og befri det for de 
ødelæggende elementer, der har gjort denne velgørende og aktive kraft i samfundet til en destruktiv 
og dæmonisk kraft. På den globale scene har nationalisme hidtil forekommet som et udtryk for 
folkenes frihed og værdighed. Nu må den gøres levende af en ny ånd, der fører den hen imod mere 
ophøjede former for frihed og værdighed, mod en mere komplet menneskelig integration. 
 
In pluribus unum: Et forenet politisk Europa bør baseres på mangfoldighed og forskellighed. Det er 
kun ved at tilskynde og stimulere den kreative og konstruktive begejstring hos vores folk, at det vil 
være et instrument til åndelige og samfundsmæssige fremskridt. 
 
For os handler det om at starte en organisk proces, der skal følge interne frem for eksterne veje. Det 
er den store vanskelighed, som vi skal overvinde. Men den kan kun overvindes, hvis vores værk 
hele tiden ledes af denne tro, om hvilken Goethe sagde: "Fra nu af må vi ikke alene gå fremad med 
mod, men også vente med tålmodighed på, at formuen vokser, bliver virksom og bærer frugt". 
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Det Europæiske Universitet 

 

Tale holdt den 12. maj 1959 
 
Den Liberale Gruppe har bedt mig tale på dens vegne og give Forsamlingen sin enstemmige 
tilslutning til princippet om at oprette et europæisk universitet, som det er bestemt i den 
fremragende betænkning af Geiger, som jeg gerne vil lykønske hermed. 
 
Men inden jeg går i gang med selve emnet om oprettelse af et europæisk universitet - som jeg for 
øvrigt vil gøre ganske kort - og definerer Den Liberale Gruppes indstilling hertil, vil jeg gerne 
personligt komme med nogle betragtninger af juridisk karakter. Jeg sagde "personligt" af to grunde: 
Den første grund er, at jeg, da jeg hverken er jurist eller advokat, men læge, ikke vil forpligte Den 
Liberale Gruppe med udtalelser, som jeg kommer med, og som måske ikke er helt nøjagtige ud fra 
et videnskabeligt synspunkt. Den anden grund er, at Den Liberale Gruppe ikke er nået til 
enstemmighed, for så vidt angår den juridiske fortolkning af de tekster, der ligger til grund for de 
seks landes forpligtelse til at oprette et universitet, som Alain Peyrefittes interessante indlæg for 
øvrigt viste. 
 
I EURATOM-traktatens artikel 9, stk. 2, står der ordret: "Der oprettes et institut på 
universitetsniveau, hvis virksomhed fastlægges af Rådet, der træffer bestemmelse med kvalificeret 
flertal på forslag af Kommissionen". 
 
Det er blevet diskuteret meget, og det ser ud til, at man fortsat vil diskutere, om EURATOM-
traktatens artikel 9, stk. 2, har en bindende karakter, eller om den blot er en illustration af et 
program. Efter min mening må der dog ikke længere herske nogen tvivl herom, når man tænker på 
den afgørelse, som Ministerrådet i Fællesskabet har truffet den 20. maj 1958, og som begynder med 
disse ord: "Det påtænkes at oprette et europæisk universitet, der skal være en uafhængig og 
permanent institution ...". 
 
Det er således klart, at de seks regeringer, der underskrev Traktaten om oprettelse af Det 
Europæiske Atomenergifællesskab, mener, at artikel 9, stk. 2, er en bindende bestemmelse, og den 
udgør ikke kun et punkt i det program, der skal gennemføres på dette område. Vi har pligt til at 
oprette dette institut på universitetsniveau. Nu skal vi bare finde ud af, hvad dette institut egentlig 
skal bestå af. 
 
Det siges, at det skal være - og det ser ud til, at nogle repræsentanter her er enige i dette synspunkt - 
et center for specialiserede studier inden for det nukleare område. Men et sådant center - jeg 
beklager at måtte komme med denne oplysning, som er banal for den, der beskæftiger sig med 
universitetsspørgsmål - ville strengt taget ikke være et institut på universitetsniveau. Hvad forstår 
man egentlig ved et institut på universitetsniveau? Hvorfor taler traktaten om et institut på 
universitetsniveau i stedet for et universitet? Det er et andet spørgsmål, der er blevet diskuteret i 
vidt omfang, og som stadig vil blive det. 
 
Et institut på universitetsniveau er en organisme, der på linje med universiteterne udsteder 
eksamensbeviser til de studerende, som gør dem i stand til at udøve et erhverv. Det er ikke noget 
institut på universitetsniveau, hvis det ikke har denne grundlæggende institutionelle pligt. Men det 
kunne være, at et center for specialiserede studier efter omstændighederne var et institut til 



   

 

videreuddannelse af personer med en universitetsuddannelse eller et forskningscenter uden at være 
et institut på universitetsniveau. 
 
Men hvorfor siger traktaten "institut på universitetsniveau" og ikke "universitet"? 
 
I nogle af vores lande, navnlig i Frankrig og Italien, er undervisningen organiseret sådan, at den dels 
omfatter de klassiske universiteter, der er inddelt i et vist antal fakulteter, og dels institutter, der, 
samtidig med at de har de samme grundlæggende opgaver som universiteterne, og selv om de 
udsteder diplomer til de studerende, der gør dem i stand til at udøve et erhverv, ikke er en del af 
universiteterne, men af forskellige årsager har selvstændige vedtægter: Den franske "Ecole 
normale", som lige er omtalt, og et antal italienske institutter, som jeg vil nævne for at vise, hvor 
udbredt dette system er i Italien. 
 
Her følger de institutter på universitetsniveau i Italien, som ikke er tilknyttet et nationalt eller frit 
universitet, men som har samme juridiske status som universiteterne: I Milano, "Politecnico", der 
ikke er en del af universitetet i Milano, "Politecnico" i Torino, "Istituto di economia e commercio" i 
Milano, "Istituto di economia e commercio di lingue e letteratura straniere" i Venedig (det er 
interessant, fordi det består af to fakulteter og ikke kun et, og fordi dets struktur ligner mere et 
klassisk universitet), "Istituto superiore di architettura" i Venedig, "Istituto superiore orientale" i 
Napoli, "Istituto superiore navale" i Napoli, seminariet i Pisa, "Istituto di alta matematica" i Rom, 
"Istituto superiore di magistero" i Catania, "Istituto superiore di magistero" i Genova, "Istituto 
superiore di magistero" i Aquila, "Istituto superiore di magistero femminile" i Napoli, "Istituto 
superiore di magistero femminile" i Rom og "Istituto superiore di magistero" i Salerno. 
 
Der er omkring 15 universitetsinstitutter, som udsteder diplomer ligesom universiteterne, uden dog 
at være medregnet i de 22 universiteter, der findes i Italien. Når man har brugt udtrykket "institut på 
universitetsniveau", er det fordi, man har villet lade spørgsmålet om, hvilken struktur man skulle 
give dette institut og en eventuel inddeling i flere fakulteter, stå åbent. Et spørgsmål, som skulle 
løses af de kompetente organer efter undertegnelsen og ratificeringen af traktaten. Men det betyder 
på ingen måde, at det ikke skal dreje sig om et klassisk universitet, men udelukkende et 
uddannelsescenter for nuklear videnskab eller et institut på universitetsniveau bestående af et enkelt 
fakultet, f.eks. et matematisk-fysisk fakultet. 
 
EURATOM-traktatens artikel 9 er delt i 2 stykker. Det første lyder således: "Efter at have indhentet 
udtalelse fra Det Økonomiske og Sociale Udvalg kan Kommissionen inden for rammerne af Det 
fælles Atomforskningscenter oprette skoler til uddannelse af specialister, navnlig inden for 
områderne prospektering, fremstilling af nukleare materialer af stor renhedsgrad, behandling af 
bestrålet atombrændsel, nuklear teknologi, sundhedsbeskyttelse samt fremstilling og anvendelse af 
radioaktive isotoper". Hvis man havde villet oprette et kulturcenter af denne art, ville man ikke have 
adskilt stk. 2 - som man har gjort det - fra stk. 1, og frem for alt ville man ikke have anvendt denne 
mere bindende formulering: "Der oprettes et institut på universitetsniveau, hvis virksomhed 
fastlægges af Rådet, der træffer bestemmelse med kvalificeret flertal på forslag af Kommissionen". 
 
De to stykker har ingen forbindelse med hinanden. Det drejer sig om to forskellige ting: I stk. 1 får 
EURATOM's eksekutive Kommission mulighed for at oprette specialistskoler inden for rammerne 
af Det Fælles Atomforskningscenter. Stk. 2 behandler spørgsmålet om et institut på 
universitetsniveau eller, om De vil, Det Europæiske Universitet. 
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Må jeg i den forbindelse erindre om, hvordan tingene er foregået. Uden at være jurist ved jeg 
udmærket, at lovene giver udtryk for det, de indeholder, men fortilfældene er også vigtige, og når 
der opstår tvivl om værdien af en lovbestemmelse, er det kutyme at undersøge fortilfældene. Disse 
fortilfælde har jeg oplevet. Jeg er en af de seks udenrigsministre, der fik muligheden for at følge den 
lange, vanskelige og træge vej til udformningen af traktaterne om oprettelse af Fællesmarkedet og 
Det Europæiske Atomenergifællesskab lige fra begyndelsen, det vil sige fra Messina til Rom. Jeg 
husker udmærket de ord, som Walter Hallstein brugte. Vi har det privilegium på dette tidspunkt at 
have ham i vores midte som formand for Kommissionen i Det Europæiske Økonomiske Fællesskab 
for på Forbundsrepublikken Tysklands regerings vegne at anbefale oprettelsen af et europæisk 
universitet. 
 
Walter Hallstein har ønsket et fuldstændigt universitet, og han har givet sine grunde hertil. 
Udtrykket "fuldstændigt universitet" betød ifølge ham et universitet, der ikke alene er 
naturvidenskabeligt, men også humanistisk orienteret. Og han har navnlig, hvis jeg ikke tager meget 
fejl, hentydet til den videnskab, som han selv er en fremragende specialist i: juraen. 
 
Det ser ikke ud til, at Alain Peyrefitte er rigtigt informeret, når han siger, at de seks regeringer har 
svigtet Walter Hallsteins forslag og kun givet deres principielle samtykke af "diplomatisk 
høflighed". 
 
Jeg mener derimod at huske, at netop på dette punkt var aftalen enstemmig, og når der ikke var 
nogen diskussion, var det, fordi alle straks erkendte, at Walter Hallstein havde ret i at hævde, at det 
er umuligt for os at nå frem til et økonomisk og politisk integreret Europa, hvis vi ikke får en 
egentlig europæisk bevidsthed. Det er op til os, hvis vi ønsker at nå den politiske integration i 
Europa, at sørge for, at denne europæiske bevidsthed formes og breder sig. 
 
Jeg mener, at det er relevant at erindre om følgende kendsgerning. Da vi samledes i Messina den 1. 
og 2. juni 1955 for at udføre det, man har kaldt "Europas genopståen" - et udtryk, der virkelig ikke 
er særlig elegant - var det formål, vi satte os for, ikke af streng økonomisk karakter, men 
hovedsageligt af politisk karakter. Vi samledes i Messina, fordi Det Europæiske 
Forsvarsfællesskabs traktat var blevet forkastet af den Franske Nationalforsamling, og dermed 
forsvandt muligheden for den direkte politiske integration i Europa, som denne traktat så ud til at 
give. Fællesmarkedet og EURATOM var efter vores mening kun midler og instrumenter til at opnå 
politisk integration. Vi mente, at det var rigtigt at gå ind på den længste, mest snoede og 
vanskeligste vej for den økonomiske integration for at nå til den politiske integration, der var det 
endelige mål med Det Europæiske Forsvarsfællesskab, fordi systemet med den direkte politiske 
integration ikke længere kunne anvendes efter afstemningen i den Franske Nationalforsamling. 
Vores endelige mål var ikke Fællesmarkedet, vores endelige mål var et forenet politisk Europa, det 
vil sige Europas Forenede Stater. 
 
Det er godt at huske på disse kendsgerninger, hvis man vil fortolke ånden og bogstavet korrekt i de 
traktater, som vi har foran os. 
 
Men hvorfor er denne artikel om Det Europæiske Universitet indsat i traktaten om oprettelse af Det 
Europæiske Atomenergifællesskab og ikke i traktaten om oprettelse af Fællesmarkedet? Det er 
nogle betragtninger, som jeg ikke kender ophavsmanden til, nogle betragtninger, der må betegnes 
som banale. Jer er enig med Pierre-Henri De Smet i, at disse betragtninger er banale, men der er 



   

 

andre, som ikke er det, tværtimod, og som meget let får os til at forstå, hvorfor man har valgt 
EURATOM-traktaten og ikke fællesmarkedstraktaten. 
 
Der er ingen tvivl om, at EURATOM-traktaten på det forskningsmæssige, naturvidenskabelige og 
kulturelle område er meget vigtigere end fællesmarkedstraktaten. Men hvad ville man have sagt i 
dag, hvis artikel 9, stk. 2, i stedet for at stå i traktaten om oprettelse af Det Europæiske 
Atomenergifællesskab havde stået i traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesmarked? 
Måske ville man sige, at ophavsmændene til traktaten kun havde til hensigt at oprette et fakultet for 
handel og økonomi og ikke for fysik og nuklear videnskab. 
 
Men hvorfor, kan man spørge, er denne regel ikke omtalt i begge traktater? Der er ganske vist nogle 
bestemmelser, der gentages i begge traktater, først og fremmest bestemmelser af institutionel 
karakter. Der er til gengæld andre, der ikke gentages, men som står lige godt i den ene eller den 
anden traktat, samtidig med at de har en generel betydning. Jeg vil f.eks. nævne bestemmelsen om 
gensidig anerkendelse af eksamensbeviser, som ikke findes i EURATOM-traktaten, og som kun 
findes i fællesmarkedstraktatens artikel 57. Ville De gå ind for, at denne bestemmelse ikke skulle 
gælde for diplomer og beviser i forbindelse med fysik og nuklear videnskab? Ville De gå ind for, at 
ligestillingen kun skal gælde kandidater fra fakulteterne for handel og økonomi? Selvfølgelig ikke. 
Det drejer sig om bestemmelser, der har en værdi i sig selv og ikke på grund af den plads, de 
indtager, og heller ikke i betragtning af, i hvilken traktat de står. Det første mål, som et europæisk 
universitet (eller et institut på universitetsniveau) har, er det, som Walter Hallstein tydeligt anførte i 
Messina, og som ingen nogensinde har bestridt under alle de lange forhandlinger, der førte til 
fællesmarkeds- og EURATOM-traktaterne. Det første mål er udformningen af en europæisk 
bevidsthed, der er absolut nødvendig for at nå til det endelige mål for ophavsmændene til 
traktaterne, det må vi ikke glemme: Den politiske integration i Europa. 
 
Denne politiske integration gør det nødvendigt, at den folkelige bevidsthed deltager aktivt. Hvis 
denne folkelige bevidsthed ikke deltager i den utvivlsomt vanskelige vej mod den politiske 
forening, vil det endelige mål aldrig blive nået: Det vil aldrig være muligt at nå til føderationen af 
Europas Forenede Stater. Derfor er formålet med artikel 9, stk. 2, ikke at garantere samordningen af 
de forskellige medlemslandes kulturer, som Alain Peyrefitte alt for beskedent forestiller sig, en 
samordning, der uden tvivl også er meget hensigtsmæssig. Det egentlige mål, den højeste 
målsætning, er at fremme skabelsen og udbredelsen af en egentlig europæisk bevidsthed. 
 
Det er netop derfor, at universitetet skal være et klassisk universitet inddelt i fakulteter, og det skal 
ikke udelukkende være teknisk og naturvidenskabeligt. Det er netop derfor, at det er nødvendigt, at 
man også tager humaniora i betragtning navnlig inden for visse områder i organisationen af Det 
Europæiske Universitet. 
 
At anerkende det princip, som Alain Peyrefitte ønsker (han går også ind for, ser det ud til, idéen om 
oprettelse af et europæisk universitet) om, at der skal forhandles en ny traktat, som skal ratificeres i 
de seks pågældende lande, er det samme som at sige, at man ikke vil oprette universitetet. Alain 
Peyrefitte er en fremragende diplomat, og det er derfor, han har smag for traktater og ratificeringer. 
Men alle vi, der ikke deler denne smag, fordi vi ikke har haft den samme karriere, må tænke på, at 
det slet ikke er nødvendigt at indgå en ny traktat og underlægge den en ny ratificering i de seks 
lande. Der findes faktisk allerede (og det forekommer mig, at man for let glemmer det) en autentisk 
fortolkning af EURATOM-traktatens artikel 9, stk. 2. 
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Den 20. maj 1958 mødtes de seks landes udenrigsministre og formulerede følgende i forbindelse 
med artikel 9, stk. 2: "Det påtænkes at oprette et europæisk universitet som et uafhængigt og 
permanent institut til undervisning og forskning med lærere og studerende, der hovedsageligt 
kommer fra Fællesskabets lande". 
 
De seks regeringer, der underskrev traktaten, har således fortolket artikel 9, stk. 2, på denne måde. 
Kan man forestille sig, at dette ikke er en autentisk fortolkning? Kan man virkelig tro, at man skal 
anmode dem af os, der er mere inde i juraen, om at fortolke dette afsnit for at få at vide, hvordan de 
seks regeringer forstod teksten, da de skrev under på artikel 9, stk. 2? 
 
Det er således ikke rigtigt at sige, som Alain Peyrefitte gør det, at de seks regeringer ikke har villet 
acceptere det forslag, som Walter Hallstein forelagde for dem i Messina. De har ladet denne 
bestemmelse fortolke, sådan som jeg har anført det, det vil sige meget eksplicit og meget klart. 
 
Jeg vil lade betragtningerne af personlig art ligge og nu komme tilbage til den stilling, som Den 
Liberale Gruppe, som jeg tilhører, har indtaget i den henseende. 
 
Den Liberale Gruppe anerkender enstemmigt, at idéen om oprettelse af et universitet som et 
instrument til udformning og udbredelse af en europæisk bevidsthed skal modtages med den største 
bevågenhed af Forsamlingen. 
 
Det åndelige grundlag for idéen om et forenet Europa har rødder langt tilbage i tiden. Søgningen af 
disse rødder gav for nylig anledning til mange meget interessante historiske studier, men allerede i 
forrige århundrede vakte den berømte videnskabsmænds opmærksomhed. Det er tilstrækkeligt bare 
at nævne den store Léopold Ranke. Men alle videnskabsmændene har på den anden side betragtet 
idéen om et forenet Europa og dets kulturelle udvikling som et grundlæggende element. Man skal 
således se kulturen som et effektivt instrument for fremdrift af bevægelsen for et forenet Europa. Vi 
bliver nødt til at anvende kulturen, for at bevidstheden om et forenet Europa udvikles og breder sig. 
 
Det er dog rigtigt, at de europæiske videnskabsmænd hidtil har arbejdet mere for deling end for 
samling, de har udmærket sig ved en tendens til opdeling frem for forening, de er gået ind for 
dyrkelse af det specielle frem for det generelle. Det skyldes, at de lokale traditioner, som står de 
europæiske videnskabsmænd meget nær, efter deres opfattelse i de seneste to århundreder har 
repræsenteret det grundlæggende element i den lokale kulturs udvikling. 
 
De europæiske videnskabsmænd har altid frygtet, at udviklingen mod et forenet Europa medførte 
tab af de lokale politiske traditioner og institutioner. Det forklarer måske en vis modstand, der 
stadig er hos nogle af dem. Den foregående taler har spurgt nogle rektorer på universiteter i 
Nederlandene, Belgien og Tyskland, og de har været meget negative over for oprettelsen af et 
europæisk universitet. 
 
Jeg har været i universitetsmiljøet i over 30 år. Jeg har i 14 år været rektor for universitetet i 
Messina. For øjeblikket er jeg professor ved universitetet i Rom, og i den egenskab har jeg meget 
ofte haft lejlighed til at møde folk fra universitetsmiljøet. Jeg må sige, at de, der modsætter sig 
oprettelsen af et europæisk universitet, absolut ikke udgør flertallet af videnskabsmænd i de 
europæiske lande: De repræsenterer allerhøjst en meget lille minoritet. Jeg har selvfølgelig ikke 
lavet en opinionsundersøgelse, men jeg har indtryk af, at det kun er et lille antal videnskabsmænd, 



   

 

der frygter oprettelsen af et europæisk universitet, lidt af de grunde, jeg har anført - frygten for at 
Det Europæiske Universitet på en eller anden måde kan skade de lokale traditioner - lidt af frygt for 
konkurrencen, som en ny organisation for undervisning på højere niveau kan give de institutioner 
for højere undervisning, som de allerede er knyttet til. Men det gælder ikke for det store flertal af 
dem, for de ved først og fremmest, at de lokale traditioner intet har at frygte, at de tværtimod bliver 
mere værdifulde i et forenet Europa. De ved også, at oprettelsen af en ny institution for 
undervisning på højere niveau aldrig vil kunne skade udviklingen af de andre europæiske kulturelle 
institutioner og de nationale universiteter. Det vil tværtimod være til gavn for dem, ligesom 
oprettelsen af nye kulturinstitutioner i de foregående århundreder altid har været til gavn for 
udviklingen af dem, der allerede fandtes, og aldrig har været skadelige for dem. 
 
Det ved de europæiske videnskabsmænd meget vel. Det er derfor, at jeg hævder, at vi kan være 
rolige. Det er helt sikkert, at oprettelsen af et europæisk universitet langt fra vil vække modstand, 
den vil snarere finde bred støtte i universitetsmiljøet. Og for øvrigt er jeg overbevist om, at det ville 
være absurd at tænke på at oprette et europæisk universitet, der uden nogen som helst forbindelse 
med den nuværende kulturverden i Europa ville være totalt udelukket herfra. 
 
Det er nødvendigt, at de eksisterende nationale universiteter samarbejder om oprettelsen og 
udviklingen af Det Europæiske Universitet. Dette samarbejde vil netop være hovedfaktoren i 
udviklingen af Det Europæiske Universitet, det vil også lette udformningen og udviklingen af en 
europæisk bevidsthed. Takket være dette samarbejde kan Det Europæiske Universitet blive en slags 
model, som de nationale universiteter kan inspireres af, en slags pilotinstitut, der kan være en 
vejleder for de nationale universiteter med hensyn til dette storslåede fælles arbejde: Udformning og 
udbredelse af en europæisk bevidsthed. 
 
Jeg har sagt, at det første forslag til dette europæiske universitet blev fremsat i Messina, men faktisk 
opstod denne idé allerede tidligere. Hvis jeg ikke tager fejl, opstod den i januar 1949 i London. 
 
I London foreslog Den europæiske Bevægelses kongres netop at oprette et europæisk universitet. 
Derefter fremsatte Den føderalistiske Union i april 1949 igen dette forslag, og der blev successivt 
stillet andre konkrete forslag af Europarådet, Det Europæiske Kul- og Stålfællesskab og Den 
Europæiske Organisation for Økonomisk Samarbejde. Det er sandsynligvis af disse, at Walter 
Hallstein er blevet inspireret i Messina, da han med den autoritet, som han har fået som 
repræsentant for et stort land, der er et strålende eksempel på kultur, og også takket være de 
fortilfælde, som jeg lige har nævnt, med så stor iver og kraft støttede idéen om oprettelse af et 
europæisk universitet. Disse fortilfælde forklarer også, hvorfor ingen fra Messina til Rom 
nogensinde har bekæmpet denne idé. 
 
Men dette viser også, at problemet med Det Europæiske Universitet går videre end det lille Europa, 
det går videre end vores Fællesskab og ud over grænserne for de seks lande fra konferencen i 
Messina. 
 
Det Europæiske Universitet interesserer alle lande i Vesteuropa, alle de lande, der tilhører den 
samme civilisation og er arnesteder for den samme kultur. Jeg ville endda sige, at universitetet har 
den fordel, at alle landene med fælles kultur og fælles civilisation og ikke kun de seks lande, der 
udgør vores Fællesskab, kan forene deres kræfter. 
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I Messina og siden da har vi hele tiden ladet døren stå åben for nye medlemmer til vores 
Fællesskab, og traktaterne, der blev underskrevet i Rom den 25. marts 1957, har gjort det samme. 
Vores håb er gået og går navnlig i retning af England, men også mod de skandinaviske lande og de 
andre europæiske lande med fælles kultur og civilisation. 
 
Dette spørgsmål står stadig åbent. 
 
Den 12. februar i år behandlede det Engelske Underhus det liberale forslag om Storbritanniens 
umiddelbare tiltrædelse af Det Europæiske Fællesmarked, som ville medføre opgivelse af projektet 
med et frihandelsområde. I den anledning kom Reginald Maudling med nogle interessante 
erklæringer. Han anførte de tre hovedårsager til, at den britiske regering i det mindste ikke for 
øjeblikket mener at kunne tiltræde Det Europæiske Fællesmarked. 
 
Her er disse årsager: 
 
1) En tiltrædelse af Fællesmarkedet ville betyde, at man tilsluttede sig en fælles handelspolitik. 
2) Dette ville betyde, at man opgav politikken med "free entry" i Commonwealth. 
3) Som Reginald Maudling sagde, er det egentlige formål, de seks landes formål, ikke den 
økonomiske integration, men den politiske integration, derfor ville en tiltrædelse af Fællesmarkedet 
betyde, at man tilsluttede sig føderationen af Europas Forenede Stater. 
 
Men til trods herfor har den 12. februar 1959 ikke afklaret spørgsmålet om Englands eventuelle 
tiltrædelse af Fællesmarkedet. Nogle uger senere bragte den liberale seriøse avis "The Economist" 
et uddrag af nogle diskussioner, der stadig fandt sted i Det Forenede Kongerige netop om det 
strengt politiske område, om England skal tiltræde Det Europæiske Fællesmarked eller ej, det vil 
sige, om det under hensyntagen til Reginald Maudlings politiske betragtninger skal acceptere at 
forblive uden for et system til forening af Europa, der vil få ikke bare økonomiske, men også 
politiske virkninger. 
 
Det siges, at man ikke kan forestille sig England uden Europa. Jeg vil tilføje, at man ikke kan 
forestille sig Europa uden England. Det er netop vores store ambition, vi bestræber os alle på et 
egentligt forenet Europa. Måtte England deltage i vores bestræbelser, måtte England tilslutte sig 
vores skæbne. Men ikke alene England, ikke alene de skandinaviske lande, ikke alene de 
europæiske lande, der er med i Atlantpagten, og som således har de samme grundlæggende politiske 
årsager som os til at gennemføre et politisk forenet Europa - sikkerhedshensyn og derfor vores 
landes uafhængighed - men alle de europæiske lande, der deler den vestlige kultur og civilisation 
med os, vi stræber efter, at alle en dag kan tiltræde vores fælles institution. 
 
Vores Europa, der i dag er forenet på det økonomiske plan, i morgen på det politiske plan, kan og 
skal være det første skridt på vejen til en større sammenslutning, der reelt vil omfatte alle lande med 
fælles kultur og civilisation. 
 
Det må efter Den Liberale Gruppes mening give stof til eftertanke for alle her i dag. 
 
Når Den Liberale Gruppe mener, at oprettelsen af et europæisk universitet er særlig vigtig, er det, 
fordi Det Europæiske Universitet ikke skal eller vil kunne være en institution for de seks lande i det 



   

 

lille Europa. Det vil og må nødvendigvis være modeluniversitetet, den åndelige vejleder for alle de 
europæiske lande med samme civilisation og fælles kultur. 
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Valg til Europa-Parlamentet ved almindelige direkte valg 

 

Tale holdt den 17. maj 1960 
 
Inden debatten om ændringsforslagene begynder, mener Den Liberale Gruppe, at det er 
hensigtsmæssigt at præcisere sin generelle holdning til udvalgets betænkning, for det er denne 
generelle holdning, der vil være afgørende for, hvordan de fleste medlemmer i Den Liberale Gruppe 
stemmer med hensyn til de fremsatte ændringsforslag. 
 
Den Liberale Gruppe, der er repræsenteret af flere af sine mest betydningsfulde medlemmer, har 
deltaget i arbejdsgruppens arbejde. Desuden har dens repræsentanter i Udvalget om Politiske 
Anliggender over for dette forsvaret temmelig mange ændringsforslag, der generelt blev vedtaget. 
Den Liberale Gruppe mener, at udvalgets betænkning er resultatet af et særdeles grundigt arbejde, 
der på glædelig vis har kunnet forene den ånd, som brændende går ind for udviklingen af de 
europæiske institutioner med de psykologisk og politisk realistiske muligheder. 
 
Derfor går Den Liberale Gruppe næsten enstemmigt ind for udvalgets betænkning, mens den kun er 
lidt tilbøjelig til at vedtage yderligere ændringsforslag, som ville risikere at ødelægge den fine 
balance, der er i udvalgets betænkning. 
 
Vi vil gerne gøre vores kolleger og navnlig dem, der har fremsat ændringsforslagene, 
opmærksomme på, at det diskuterede udkast er udsat for mange risici. 
 
Allerførst risikoen for, at det forkastes af ministrene. De kan - og det er måske ikke blevet 
tilstrækkeligt præciseret - forkaste det af to grunde: Enten fordi de ikke godkender bestemmelserne 
herfor, eller fordi de mener, at tidspunktet ikke er hensigtsmæssigt. 
 
Der er også en risiko for, at udkastet, når det er accepteret af Ministerrådet, ikke ratificeres af et af 
de seks landes parlamenter. 
 
Endelig er der risikoen for, hvilket er endnu alvorligere, at udkastet, selv om det godkendes af 
Ministerrådet, og selv om det ratificeres af parlamenterne, ikke får en folkelig tilslutning, det vil 
sige, at valget til Forsamlingen udsættes for ligegyldighed fra befolkningen. 
 
Den Liberale Gruppe er selv parat til at acceptere hver af disse risici og benytte enhver indflydelse, 
som den har i hvert af vores seks lande, til at fjerne dem. Men den mener, at risiciene ville være 
større, hvis nogle ændringsforslag - eller beslutningsforslag, f.eks. dem, der vedrører det fremtidige 
Parlaments beføjelser og kompetencer - vedtoges. Vi er ikke imod den forhåbning, der er udtrykt i 
ændringsforslagene, vi mener bare, at de på nuværende tidspunkt er for tidlige. Og da vi har 
vurderet risikoen, ønsker vi, at formanden eller en af ordførerne i udvalget præciserer betingelserne, 
hvorunder udkastet skal forelægges Ministerrådet. 
 
Bliver udkastet ledsaget af et brev fra udvalgets formand eller formanden for Parlamentet? Vil der i 
dette brev være en form for redegørelse for begrundelsen til udkastet? Vil formanden og ordførerne 
i arbejdsgruppen ikke anmode om at blive hørt af Ministerrådet for med kommentarer at klarlægge 
den forsigtige tankegang, der har karakteriseret udvalgets arbejde?  
 



   

 

Der er et andet punkt, der fortjener at blive præciseret. I tilfælde af at Ministerrådet påtænker at 
komme med afgørende ændringer til aftaleudkastet, vil arbejdsgruppen eller udvalget så anmode 
Ministerrådet om at se disse ændringer, inden de vedtages af Rådet? Dette skal ske, for at de af 
vores kolleger, der har brugt næsten to år på dette arbejde, kan fremkomme med deres mening, 
inden der bliver lavet fuldstændigt om på den tekst, der vil være kommet ud af vores overvejelser. 
 
Vi ved, at teksten i aftalen på adskillige punkter, f.eks. uforenelighed og antallet af 
parlamentsmedlemmer, er en kompromistekst. Det er for os en grund til at forsvare den, for når 
udkastet skal forsvares i de nationale parlamenter, vil dette kompromis have en større chance for at 
blive ratificeret end noget andet. Vi beder Dem om hele tiden at tænke på, at dette udkast skal 
gennem mange forhindringer, inden det når målet. 
 
Arbejdsgruppen og Udvalget om Politiske Anliggender har længe omhyggeligt overvejet for og 
imod de beslutninger, som foreslås. Den Liberale Gruppe anmoder sine medlemmer om at vogte sig 
for sindsbevægelser og improvisationer på møderne og udelukkende holde sig til udvalgets tekst. 
 
Vi er mange, der har bemærket, at der findes en vis forbindelse mellem Fællesmarkedets øgede 
fremdrift og valg til Parlamentet ved almindelige direkte valg. Der findes endnu nogle ubekendte 
faktorer, f.eks. afholdelse fra at stemme, der er fuldstændig uforudsigeligt for øjeblikket. Men 
afhænger denne ubekendte faktor i den folkelige tilslutning til Europa ikke af vores egen aktuelle 
fornuft og af vores aktive klarsyn? 
 
Problemet er den folkelige tilslutning. Det er den store risiko, som Maurice Faure har sagt det. 
 
Der er også det meget store problem med de oversøiske repræsentanter med alle dets 
følgevirkninger, ikke alene for Europa-Afrika, men for hele verden. 
 
Andre konjunkturmæssige og også strukturelle problemer vil opstå i de kommende måneder. Så lad 
os ikke komplicere opgaven med spidsfindige petitesser. 
 
Lad os være fornuftige, lad os frem for alt tænke på den bydende nødvendige europæiske 
konstruktion og ikke på vores personlige præferencer en dag. Lad os huske på, at direkte valg vil 
være det sidste tema i en udvikling, som vi ikke har ret til at forsinke. 
 
Vi har været Den Fælles Forsamling. Denne har tjent Europa godt. Hvis vi stadig ønsker, at denne 
Forsamling skal tjene Europa, har vi pligt til forsigtigt at fremskynde udviklingen af Europa i en 
tidsalder, hvor historien overalt går hurtigt. 
 
Lad os handle, så man ikke senere kan bebrejde Den nuværende parlamentariske Forsamling, at den 
har forsinket Den egentlige europæiske Forsamling, der er resultatet af et rigtigt almindeligt direkte 
valg i Europa. 
 
Efter det, som Fernand Dehousse har sagt, kunne jeg afholde mig fra at tage ordet. Jeg vil dog gerne 
til de argumenter, han har fremsat, tilføje endnu et argument, et argument af forfatningsmæssig 
karakter, som forekommer mig vigtigt, i det håb at Jacques Vendroux i betragtning af de objektive 
vanskeligheder, som gennemførelsen af hans forslag giver anledning til, vil trække det tilbage. Jeg 
vil først sige, at jeg har stor sympati for formålet med hans initiativ, det vil sige en folkeafstemning 
om Europa, selv om han foreløbig begrænser sig til problemet med det europæiske valg. Det ville 



) 

   

  

være en måde at give den folkelige bevidsthed mulighed for at deltage direkte i den skabende 
proces i Europa, og det er det, vi især har brug for, hvis vi hurtigere skal kunne komme videre ad 
den meget vanskelige vej. 
 
Jeg må dog sige, at hvis man gør en folkeafstemning til en forudsætning for vedtagelse af 
konventionen om de europæiske valg, vil det kun forsinke den nødvendige procedure, så disse valg 
kan finde sted, betydeligt. 
 
Frem for alt ville folkeafstemningen ikke kunne fritage os fra proceduren med de seks parlamenters 
ratificering af konventionerne. Den ville i grunden ikke tilføje meget til den folkelige godkendelse, 
der under alle omstændigheder skal ske ved den ratificeringshandling, som repræsentanterne for 
befolkningerne i vores seks lande foretager. Der er desuden forhindringer af forfatningsmæssig 
karakter i Belgien, og ligesom der er meget alvorlige forhindringer i Italien også. Forfatningen i 
Den Italienske Republik giver kun hjemmel for to former for folkeafstemninger om statens love: En 
folkeafstemning om ophævelse af allerede eksisterende love og en folkeafstemning om godkendelse 
af love om ændring af forfatningen, der ikke i parlamentets to kamre har opnået et bestemt 
beslutningsdygtigt antal. Det er således ikke muligt at forelægge en lov som den, vi nu beskæftiger 
os med, til folkeafstemning, da dette tilfælde ikke er omfattet af forfatningen. Men der er noget 
mere. Den italienske forfatning går direkte imod, at love om ratificering af internationale aftaler 
sendes ud til folkeafstemning. Artikel 75 går udtrykkeligt imod med følgende ordlyd: 
"Folkeafstemninger er ikke tilladt ved love om skatter og afgifter og budgettet, om amnesti og 
strafnedsættelse eller om tilladelse til at ratificere internationale traktater". 
 
For at kunne afholde den folkeafstemning, som Jacques Vendroux ønsker, må man altså ændre 
forfatningen i Den Italienske Republik. Men vores forfatning er meget streng, og proceduren for 
ændringer af den er meget lang og vanskelig. Denne fremgangsmåde ville praktisk talt betyde, at de 
direkte valg blev saboteret, og det er naturligvis ikke det, der er Jacques Vendroux’ mening. Han 
ønsker tværtimod, ligesom jeg, at den folkelige bevidsthed direkte og gyldigt godkender vores idé. 
 
Derfor tillader jeg mig indtrængende at anmode Jacques Vendroux om, at han trækker sit forslag 
tilbage. At han sender det tilbage til Udvalget om Politiske Anliggender, så de kan behandle det og 
derefter rapportere til Parlamentet, er det bedste middel til at skyde den procedure i sænk, som 
Jacques Vendroux ville starte. Og det tror jeg ikke, at han ville for nogen pris. Hvis det middel, han 
anbefalede, til gengæld virkelig skulle bruges til at fremme det forslag om folkeafstemning, som 
han har forelagt for Parlamentet, ville det betyde en måske fatal forsinkelse af de almindelige 
direkte europæiske valg. 
 



   

 

Valg af formanden for Europa-Parlamentet 

 
Tale holdt den 27. marts 1962 

 
Frem for alt føler jeg behov for at udtrykke min taknemmelighed for Deres beslutning om at vælge 
mig til formand for Europa-Parlamentet. Samtidig vil jeg gerne på egne og Parlamentets vegne 
takke vores alderspræsident Fritz Burgbacher, der er delegeret fra Berlin, for den fremragende tale, 
som han ved at foregribe mine ord åbnede Parlamentets arbejde med. 
 
Jeg har altid betragtet det som en chance i udførelsen af mine offentlige pligter at kunne komme 
med et beskedent bidrag til fremme af det forenede Europa. Derfor er Deres valg for mig både en 
stor ære og en dybfølt glæde. 
 
Rom-traktaterne, hvis underskrivelse i Capitolium vil blive højtideligholdt her i anledning af 
femårsdagen i overmorgen, blev udfærdiget i Messina, min fødeby, på en konference, hvor jeg 
deltog som mit lands udenrigsminister. Fra Messina til Rom med næsten to års vanskelige 
forhandlinger havde jeg det privilegium at medvirke til gennemførelsen af aftalerne, som førte til 
oprettelsen af traktaterne, sammen med fremragende kolleger, som også nu har sæde i Europa-
Parlamentet: Walter Hallstein, formand for Fællesmarkedets eksekutive organ, og Maurice Faure, et 
meget kompetent medlem af Parlamentet og af min egen politiske gruppe, samt Mario Scelba, 
formand for Ministerrådet i Italien på det tidspunkt, hvor Messina-konferencen blev afholdt. 
 
Det er derfor, at Deres valg har en helt særlig betydning for mig, som gør mig meget stolt og glad. 
 
Tillad mig desuden at udtrykke min taknemmelighed over for mine fremragende kolleger i Den 
Liberale Gruppe og beslægtede grupper, der gentagne gange har vist mig tillid ved at foreslå min 
kandidatur og stædigt og ivrigt fastholdt den. Den anseelse, som de således har udvist over for min 
person, der ikke fortjener en sådan ære, fylder mig med bekymring og forvirring. 
 
Jeg kan hverken over for mig selv eller over for Dem skjule, at jeg er forvirret og urolig ved tanken 
om mine forgængeres kvalifikationer, der er så meget bedre end mine. Navnene Robert Schuman og 
Hans Furler er allerede indskrevet i historiens annaler ved siden af de dygtigste folk blandt dem, der 
er grundlæggere af det europæiske fædreland, fordi de har forestillet sig eller begyndt 
gennemførelsen af opbygningen af et nyt Europa som en enestående politisk og økonomisk 
organisation, der skal beskytte de europæiske borgeres frihed og sikre deres åndelige og civile 
udvikling. 
 
Jeg er overbevist om, at jeg udtrykker Parlamentets enstemmige opfattelse ved at give udtryk for 
vores dybe taknemmelighed og vores store anerkendelse af det fremragende arbejde, de har været i 
stand til at udføre såvel her i Parlamentet som udenfor for at gennemføre og udvikle idealet om det 
forenede Europa. 
 
Jeg er klar over mine begrænsede kræfter samt vanskelighederne ved den opgave, der venter mig, 
og jeg vil gerne appellere til Deres forståelse og samarbejde, så jeg kan påtage mig det mandat, som 
De har betroet mig. 
 
Der er gået fire år, siden Rom-traktaterne trådte i kraft. En objektiv observatør kan ikke 
undervurdere de bemærkelsesværdige resultater, der er nået på så kort tid på vejen mod det forenede 
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Europa. Disse resultater skyldes først og fremmest skarpsindighed, dygtighed og entusiasme hos 
medlemmerne af Kommissionerne i Det Økonomiske Fællesskab og Atomenergifællesskabet samt 
Den Høje Myndighed i Det Europæiske Kul- og Stålfællesskab. Fællesskaberne, der er dannet af 
traktaterne, har meget hurtigt gjort en ende på den kritik og skepsis, som udarbejdelsen og 
oprettelsen af dem var omgivet af. De har vist, at de var meget levende og endda fulde af vitalitet og 
ofte mere igangsættende og dristige, end ophavsmændene til dem havde turde drømme om. 
 
Medlemslandene har opfyldt de forpligtelser, der blev pålagt dem, og har endda afkortet nogle af de 
tidsfrister, der blev fastlagt. Den britiske premierministers beslutning i juli sidste år om at henvende 
sig til de seks lande i det lille Europa med henblik på Storbritanniens fulde tiltrædelse af De 
Europæiske Fællesskaber samt de forhandlinger, der fulgte efter i november måned, er i lige så høj 
grad led i udviklingen på vejen til Europa, der har åbnet op for nye perspektiver ved overgangen fra 
det lille Europa til det store Europa, der hele tiden har været ønsket. Danmark og Irland har fulgt 
den britiske regerings eksempel, mens det nu efter Grækenland er Østrig, Schweiz, Sverige og 
andre lande, der har sendt en ansøgning om optagelse. 
 
Overgangen til anden etape af Fællesmarkedets overgangsperiode udgør en anden stimulerende 
styrke i bevægelsen mod det forenede Europa. Den beslutning, der blev truffet den 14. januar i år af 
Ministerrådet i Fællesskabet, blev vedtaget ikke uden vanskeligheder, men i sidste ende sejrede 
viljen til at gå videre over betænkeligheder og forbehold.  
 
Nogle dage inden den 14. januar fandt en begivenhed sted, som absolut må betegnes som yderst 
vigtig for Europas forenede liv: Jeg taler om de erklæringer, som præsident Kennedy fremsatte i sin 
tale til nationen i 1962. Præsidenten for Amerikas Forenede Stater erklærede, at Fællesmarkedets 
udvikling var "den største udfordring" på nuværende tidspunkt, og han tilføjede: "Fællesmarkedet 
gør fremskridt ...", og "hvis vi antager, at Storbritannien tilslutter sig, vil vi på den anden side af 
Atlanten have en handelspartner med en enhedstarif, der ligner vores, og med en økonomi, der er 
næsten lige som vores.  Vil vi amerikanere tilpasse os idéen om disse nye perspektiver og disse nye 
planer, eller vil vi vente, til disse begivenheder har overhalet os?" 
 
Derfor har Fællesmarkedet ikke kun haft og fortsætter ikke kun med at have en magnetisk 
tiltrækningskraft for hele det europæiske område, men dets succes, dets voksende konsolidering og 
perspektiverne for videre udvikling har allerede voldt problemer med at fastsætte regler for 
forholdet mellem denne enhedszone og det økonomiske område i Nordamerika. Det er et 
presserende problem, vil jeg vove at påstå. Desuden vil der også blive foreslået udkast til 
fællesmarkeder i Mellemamerika og Sydamerika. Derfor er der ved at blive knyttet nye forbindelser 
mellem de to sider af Atlanterhavet, forbindelser, som nødvendigvis effektivt må medvirke til at 
styrke solidaritetsbåndet i hele den frie verden. 
 
Og det er ikke alt. Inden for det økonomisk integrerede område har et fintmasket net af aftaler på 
privat plan forstærket grundlaget for Fællesmarkedet. I industrisektoren har samarbejde mellem 
virksomhederne, udveksling af patenter og gensidige finansielle indskud skabt bånd, som det vil 
være vanskeligt at bryde fremover. Vi glæder os naturligvis over alt det. De resultater, som 
Fællesmarkedet har opnået på lidt over 40 år, har givet anledning til forventninger og håb hos 
ophavsmændene til Messina-konferencen og Rom-traktaterne. Vi glæder os over det, men vi er ikke 
tilfredse, for de mange og ubestridelige fremskridt, der er registreret på vejen til en økonomisk 



   

 

enhed, har ikke været tilsvarende på vejen til en politisk enhed. På dette område har man ikke 
konstateret noget nævneværdigt fremskridt. 
 
Personligt mener jeg ikke, at man skal undervurdere virkningerne af politisk karakter, der er et 
resultat af selve færdiggørelsen af processen med den økonomiske union. Overgangen til anden fase 
af Fællesmarkedet, hvor reglen om kvalificeret flertal skal anvendes på mange områder, 
gennemførelsen af fælles direktiver i de seks landes økonomiske politik ved hjælp af periodiske 
forespørgsler og meningsudvekslinger samt Storbritanniens og andre europæiske landes forestående 
deltagelse i Det Økonomiske Fællesskabs liv er begivenheder, der nødvendigvis har følgevirkninger 
af politisk karakter. Det kan ikke bestrides, at kun effektive og klare beslutninger af specifik politisk 
karakter kan føre den europæiske enhed i retning af dens endelige mål. 
 
Det er perspektiverne om politisk enhed, der lå til grund for arbejdet med at forme det nye ansigt på 
det Europa, der kom ud af ruinerne og krigens kampe. Det Europæiske Forsvarsfællesskab og Det 
Europæiske Politiske Fællesskab blev de to dristige og ædle projekter med henblik på at skabe en 
højere fælles europæisk myndighed for alle medlemmerne, som i sidste instans skulle træffe 
beslutninger for dem. At det ikke lykkedes, fratog ikke lyst og vilje hos dem, der arbejdede for den 
egentlige forening af Europa. De historiske omstændigheder gjorde det nødvendigt at søge andre 
veje, der også kunne nå frem til et forenet Europa. 
 
Den vej, der blev valgt i Messina i begyndelsen af juni 1955, var den økonomiske enheds vej, den 
eneste, der kunne give den nødvendige åbning i de nationalistiske forter for senere gennemførelse af 
den politiske enhed.  Det er således ikke rigtigt at påstå, at processen i Messina baserede 
enhedsprocessen på et grundlag, der udelukkende var økonomisk, de økonomiske perspektiver var 
kun et middel til at nå den politiske integration. Idealet om den europæiske union forblev uændret. 
Det forslag, der blev udarbejdet i Messina, forudså den samme udformning, som Monnet, Schuman, 
Sforza, De Gasperi og Adenauer havde ønsket, det vil sige et egentligt politisk forenet Europa. Der 
blev således i Rom-traktaterne bestemt en række hensigtsmæssige midler med henblik på at oprette 
en fælles politisk magt. Hvis man analyserer de historiske, juridiske og politiske kendsgerninger, 
kan man konkludere, at de giver mulighed for at finde kimen til en organisme af føderal art, der kan 
udvikles og færdiggøres uafhængigt på grund af det institutionelle apparats funktion. 
 
Men der, hvor man er gået fejl af sit mål, det er denne uafhængige indsats for fremskridt og 
udvikling i Fællesskabet. De grundlæggende problemer, der er blevet rejst i løbet af fire år, er endnu 
ikke løst. Der er ikke gjort noget konkret for at forene Fællesskabernes eksekutive organer, for at 
vedtage proceduren for valg af medlemmerne til Parlamentet ved almindelige direkte valg, for at 
oprette Det Europæiske Universitet eller for at give Fællesskabernes institutioner et fælles hjemsted. 
Man har udarbejdet det ene forslag efter det andet uden andet resultat end en mangedobling af sager 
i arkiverne.  
 
Det er rigtigt, at der er ingen, der har hævdet eller stadig hævder, at det ville være bedre at afholde 
sig fra at trykke på den politiske speeder for ikke at løbe risikoen for at miste alt ved at kræve for 
meget. Da de hele tiden havde fiaskoen med Det Europæiske Forsvarsfællesskab i tankerne, ville de 
i stedet ønske at støtte sig til en solid økonomisk enhed, som de betragtede som det element, der 
naturligt kunne give anledning til de nødvendige betingelser for den politiske enhed. Med andre ord 
ønskede de at høste den modne frugt af den politiske enhed på den økonomiske enheds træ. Men det 
forekommer mig umuligt at være enig i denne opfattelse: Man har faktisk glemt, at den nuværende 
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nationale situation med sine gamle og nye kriser og sine endnu åbne sår først og fremmest kræver et 
styrket politisk grundlag for den europæiske enhed. 
 
Så længe vi ikke er nået til en politisk enhed, vil vi ikke alene være ude af stand til effektivt at 
fjerne de farer, der truer freden i Europa og i verden, men vi vil konstant løbe en risiko for på bare 
et øjeblik at miste alle de sejre, der møjsommeligt er opnået ved to års hårdt arbejde. 
 
De diskussioner og den polemik, som Fællesmarkedets overgang til anden etape i 
overgangsperioden har givet anledning til, er en advarsel. Kun perspektivet om en egentlig enhed, 
der er opnået inden for en relativ kort tidsfrist, kan skærme os mod ubehagelige overraskelser. Vi 
glemmer for øvrigt ikke, at vores standsning på den politiske enheds vej har givet ny kraft og nyt 
mod til modstanderne af enheden.  Borgersamfundets guder har vist sig igen med glans på den 
europæiske histories scene for at forbyde overgangen til fælles guder. Det ser desværre ud til, at det, 
som Luigi Einaudi kaldte "suverænitetsmyten" vil blusse op igen. Og som den store statsmand, der i 
dag er væk, plejede at forudsige: Så længe denne myte holder, vil Europa ikke være i stand til at 
blive forenet. 
 
Blandt Parlamentets åbenbare fortjenester vil vi nævne, at dets hovedmål altid har været den 
politiske enhed. I det omfang, de begrænsede beføjelser, som Den Europæiske Parlamentariske 
Forsamling har, gjorde det muligt, er den altid gået foran for at fremme indgreb med henblik på at 
gennemføre denne enhed. Gentagne gange har den udtalt sig for at advare mod farerne ved 
immobilitet og rutine og for at opmuntre til at give mere liv til enhedsprocessens politiske og 
åndelige faktorer. Ved mange lejligheder har Parlamentet energisk understreget, at slaget om den 
europæiske enhed ikke kun vindes på det økonomiske plan, men også på det politiske og åndelige 
plan. Den europæiske enhed vil først kunne slå rod efter at have rodfæstet sig i de enkelte 
menneskers bevidsthed. Hvis Det Europæiske Fællesskab ikke giver den folkelige vilje midlet til at 
deltage direkte i regeringen af det nye Europa, hvis det ikke genoplives i ånden og ikke fremmer 
idéen om enhed, har det ikke nogen sikker fremtid. 
 
De forslag og beslutninger, der er udarbejdet i Parlamentet til valg af fremtidige medlemmer af 
Parlamentet ved almindelige direkte valg eller for at tilgodese oprettelsen af Det Europæiske 
Universitet eller for at fremme forbindelserne og det frugtbare samarbejde med folkene i de 
tidligere kolonier, er et bevis på den handling, der vil sætte nyt liv i enhedsprocessens politiske og 
åndelige faktorer. Jeg mener, at vi forstår at intensivere denne handling, der er så meget desto mere 
nødvendig, da andre former for politisk samarbejde baseret på planer og indrømmelser, som vi 
troede var overstået, ser ud til igen at dukke op og få indhold. 
 
Den tid, vi lever i, tillader ingen tvivl: Det er beslutningernes tid, den vækker erindring om en anden 
tid i historien, der gik forud for det første forsøg med politisk fællesskab af folk, der ønskede at 
forene sig for i enighed at samarbejde om folkenes fremskridt. Forsøget foregik på den meget store 
og frie jord i Amerika og fortjener at blive husket af os, ikke alene fordi det har medført en af de 
mest perfekte og mest konkrete konstruktioner igennem tiden, men fordi det var første gang, at det 
lykkedes Europa at blive forenet, selv om det var på et andet territorium langt fra dets eget. 
 
Ligesom vi er det i dag, var grundlæggerne af den amerikanske enhed dengang delt mellem frygt og 
håb. Men senere blev denne frygt overvundet af disse fremsynede og gavmilde menneskers 
"handlekraftige ånd", og deres håb blev hurtigt ændret til en strålende sikkerhed. Det er denne 



   

 

"handlekraftige ånd", som Madison taler om i essay nr. 14, The Federalist, med følgende ordlyd, 
som efter min mening bør huskes: 
 
"Denne handlekraftige ånd", skrev Madison, "har givet eftertiden og verden et eksempel på de 
mange fornyelser, som det amerikanske samfund har kunnet gennemføre med hensyn til individets 
rettigheder og til alles bedste. Hvis de, der stod i spidsen for Revolutionen, ikke havde gennemført 
handlinger uden fortilfælde i historien, og hvis der ikke var dannet en regering, som der ikke fandtes 
noget eksempel på før, kunne befolkningen i De Forenede Stater på det tidspunkt være betragtet 
som et af de uheldige ofre for en forsamling, der handler uden omtanke. Heldigvis fulgte de en ny 
og mere ædel vej. De oprettede regeringsinstitutioner, der ikke har deres lige på hele jorden, de 
lavede omridset til en stor føderation og overlod det til deres efterfølgere at forbedre dem og 
videreføre dem". 
 
Når det kommer til os, må vi vælge mellem de gamle tider og den nye epoke. De gamle tider 
tiltrækker os ved traditionernes, sædvanernes og fordommenes kraft og ved de kompromiser, de 
tillader. Den nye epoke kræver mod, ofre og besvær, som vores børn og børnebørn vil være de 
første til at få glæde af. 
 
Hvad vælger Europa? Skal vi forestille os, at Europa efter i 1.000 år at have været menneskehedens 
åndelige vugge og "verdens hukommelse" skal afstå fra at vælge den nye epoke? Skal vi forestille 
os, at det livskloge Europa skal lukke øjnene for den nuværende virkelighed i den politiske verden, 
hvor det kun er de store kontinentale systemer, der har livs- og udviklingsperspektiver? 
 
Vi tror på Europas svar. Men netop fordi vi har troen, må vi intensivere vores indsats for at indgyde 
europæerne denne handlekraftige ånd og til stadighed udvikle den mere. Denne ånd, som Madison 
talte om, og som det forenede Europas fremtid i sidste instans er afhængig af. Det er grunden til, at 
Parlamentet med stor fasthed har ført og vil fortsætte med at føre - det er jeg sikker på - det slag, 
som skal føre til oprettelsen af Det Europæiske Universitet, som det med rette ser som et af de 
væsentligste instrumenter, der vil medvirke til at berige Europas åndelige arv. 
 
Den idé, der inspirerer værket, som vi har ventet på i mange år. Det er Europa som fælles åndelig 
arv, et ideal for det åndelige liv snarere end en idé med en fællesskabsorganisme, der kan øge 
mulighederne for fysisk forsvar og overlevelse og øge summen af materielle goder for alle 
europæiske borgere. At bevare og forbedre den europæiske ånds mest markante og ædle værdier for 
os og vores efterkommere, det er en absolut nødvendig forudsætning for at opstille nye milepæle på 
vejen mod den politiske og økonomiske enhed på vores kontinent. 
 
Fastholdelse af den europæiske ånd, det er i sidste ende grundlaget for enhver handling, der skal 
skabe den nye europæiske enhedsorganisme. Det er en vanskelig opgave, når man tænker på, at de 
værdier, der er mere specielle for Europa, forkastes mere af os selv end af andre. Det er sket så 
mange gange før i tiden og har åbnet nogle triste parenteser med formørkelse og vildfarelse i vores 
historie. Denne trussel, der stadig er latent og overhængende i Europas liv, kræver af denne særligt 
listige grund en konstant aktiv vilje af os. Der findes ikke noget naturretligt Europa, ligesom der 
heller ikke findes en naturretlig nation: Man bliver europæer, ligesom man bliver tysk eller fransk 
eller italiensk, med sin bevidsthed. 
 
Med Ernest Renans berømte udtalelse kunne man sige, at Europa som nation er hverdagens 
folkeafstemning. Det er en folkeafstemning, som man gennemfører ved at genopdage kilderne til 
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den europæiske ånd. Disse kilder, der har gjort Europa til anima et ratio mundi, den græske 
tankegang, der i mennesket har anerkendt "måling af alt", den latinske tankegang, der foreskrev de 
grundlæggende regler for det menneskelige samfund i disse korte sætninger honeste vivere, 
neminem laedere, suum cuique tribuere, og den kristne tankegang, som har opdraget mennesket til 
guddommelig værdighed ved at kalde det "Guds søn". Ud fra disse tankegange er den moderne 
tidsalder, trosretningernes tolerance, den politiske frihed og den demokratiske regering opstået: Det 
er tre ypperlige værdier, der repræsenterer vores civilisations store erobring. 
 
Jeg sagde "europæiske ånd", men det er klart, at denne ånd i virkeligheden ikke kun er europæisk, 
den er også universel. Den skal opfylde en universel mission, udbrede sine vinger overalt, hvor der 
på jorden findes mennesker, der indretter deres liv efter arven af de idealer, principper og værdier, 
som Europa har akkumuleret i løbet af sin 3.000-årige historie.  Den europæiske ånd er selve ånden 
i den frie verden, selv om den stadig har hjemsted i Europa. Europas centrale karakter på det 
åndelige område er endnu tydeligere og mere lysende i vores tid, da det gamle kontinent ikke 
længere spiller den gigantiske rolle, som det tidligere havde på verdens politiske scene. "Europas 
tusindårige eksistens", skrev Karl Jaspers, "giver i den nuværende situation i verden mulighed for at 
forlænge dets udvikling mod nye frembringelser … Den ånd, der har skabt videnskab og teknik har 
helt sikkert det, der vil genskabe verdensorden, i sig". 
 
Disse ædle ord giver det mest brændende udtryk for vores ønske. Måtte europæerne i deres 1.000-
årige kultur finde den kraft og tro, der er nødvendig for hurtigere og mere modigt at gå fremad mod 
enheden: det endelige mål, det ypperste mål på deres plagsomme vej. 
 



   

 

 
Håbets Europa 

 
Tale holdt den 17. september 1962 på det fælles møde mellem Europa-Parlamentet og Den 

Rådgivende Forsamling i Europarådet 
 
Jeg skylder Europarådets ansete formand, Per Federspiel, den store ære at lede første del af dette 
fælles møde for vores to Forsamlinger. Jeg har fået muligheden, men vil benytte mig af den med 
måde for at indlede den politiske debat på grundlag af den fremragende betænkning, som Eduardo 
Martino har forelagt på vegne af Europa-Parlamentet. 
 
Vi har flere gange tidligere under lignende omstændigheder, og jeg har selv gjort det, da jeg var 
ordfører i 1959, understreget vigtigheden af debattens store betydning som udtryk for den åbne og 
liberale ånd, som Det Europæiske Fællesskab er præget af. Denne debat giver os i dag lejlighed til 
at tænke over de bemærkelsesværdige fremskridt, der er sket i Fællesskabet, og over de nye 
perspektiver, der ser ud til at åbne sig for Fællesskabet både i en nær og lidt fjernere fremtid. Der er 
gjort betydelige fremskridt med hensyn til den økonomiske solidaritet, og der er indtruffet nye 
begivenheder, der bekræfter, at processen med at forene Europa kan udvikle sig på andre måder. 
Derfor kræver Eduardo Martinos betænkning mere end nogensinde en meget bevidst overvejelse 
både af os og af alle dem, der bestræber sig på tålmodigt at opbygge det nye Europa. 
 
Fællesskabets aktion har ved progressivt at få fodfæste ikke alene styrket fundamentet for den 
konstruktion, som Rom-traktaterne var begyndelsen til, men den har udgjort et væsentligt element i 
den generelle balance, der i dag giver os mulighed for at bevare freden, om det så bare er vores tids 
usikre fred, og skimte en mere stabil orden og større sikkerhed i fremtiden. 
 
Men vores tilfredshed med den voksende succes, vi har opnået på området med økonomisk 
integration, må ikke få os til at standse op på den lange og vanskelige vej, vi er gået ind på. Vi må 
tværtimod her hente ny kraft til andre erobringer. Det ville være en alvorlig fejl at standse ved den 
opnåede position eller neddæmpe vores engagement til fordel for det igangsatte værk og glemme, at 
det skal skabe en mere omfattende og komplet sammenslutning af europæiske lande. 
 
Det ideal, der konstant har stimuleret og inspireret Europarådets Rådgivende Forsamlings og 
Europa-Parlamentets aktion, vil aldrig kunne komme til udtryk i virkelige begivenheder, hvis Det 
Europæiske Fællesskab i dag ikke lidt efter lidt udvider sine grænser, så det kommer til at omfatte 
hele det store Europa. Fællesmarkedet er ikke tænkt som et mål i sig selv, men som et middel til at 
nå et højere mål: En politisk enhed af frie folk i Europa. Det blev udtænkt i Messina og skabt af 
Rom-traktaterne som et åbent og ikke lukket Fællesskab, der er i stand til at vokse hele tiden og 
mangedoble sine opgaver. Hvis man spørger sig selv, hvorfor det så hurtigt er blevet et eksempel på 
en sådan rækkevidde og en tiltrækningspol i Europa og uden for Europa, hvilket overstiger vores 
mest optimistiske håb, kan man ikke finde andre forklaringer end den indre dynamik og den evne til 
udvidelse, der er indbygget i Det Europæiske Fællesmarkeds karakter. Ønsket om at fastholde det 
inden for dets nuværende grænser ville være at stække vingerne på det, ødelægge de allerede 
opnåede resultater og dømme det til en fatal hensygnen. 
 
Vi lever i en verden, der ændrer sig meget hurtigt, og vi ved, at udvikling er selve livet. Derfor kan 
vi ikke stræbe efter immobilitet. Det, vi må ønske, og det, vi vil, er, at enhver ændring markerer et 
fremskridt og ikke en stilstand eller et tilbageskridt på den vej, der fører til det forenede Europa. 
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De, der med fasthed og passion har vedligeholdt idealet om en forening af Europa, har alle med håb 
iblandet bekymring fulgt de forhandlinger, der stadig foregår med henblik på Storbritanniens 
tiltrædelse af Fællesmarkedet. De har med glæde modtaget meddelelsen om de første kontakter med 
henblik på andre europæiske landes tilslutning. Naturligvis er der ingen, der undervurderer de 
alvorlige og komplekse problemer, der skal løses, for at overgangen fra det lille til det store Europa 
kan gennemføres. Det er f.eks. ikke let at forene Det Forenede Kongeriges særlige krav med det 
altovervejende krav om ikke at svække Fællesskabets institutionelle apparat, hvor man kan 
konstatere den første kim til en europæisk føderation. Man må finde et passende middel til at 
tilpasse Fællesskabets maskineri til den nye situation og samtidig absolut uden vaklen fastholde 
trofasthed over for de principper og idéer, der har inspireret Rom-traktaterne. Det ville faktisk ikke 
være gavnligt for nogen, og det ville være uheldigt for alle, hvis man for processens skyld måtte 
ødelægge eller opgive de væsentligste egenskaber, der giver Fællesskabet dets særpræg. 
 
Fællesmarkedet er et foretagende, der har givet de lande, som har skabt det, nogle store fordele, for 
det har været begyndelsen til en meget hurtig vækst i dem, og det har, hvad der tæller endnu mere, 
kanaliseret dem i retning af en organiseret udvikling. Disse fordele må åbne op for en 
forholdsmæssig udvidelse af det forenede område. Jo mere omfattende Fællesmarkedet er, jo mere 
og bedre vil det være i stand til at følge Europas produktive ekspansion. Men de økonomiske 
grunde er ikke de eneste. Der er overordnede politiske grunde, der indbyder og endog forpligter til 
at lette og fremme bevægelsen mod en forening af Europa. 
 
Selv om den igangværende økonomiske enhedsproces og det omfang, den vil antage i den 
umiddelbart nære fremtid, uden tvivl indebærer politiske konsekvenser, vil fremskyndelsen af 
enhedsprocessen på det politiske område altid være strengt afhængig af, at de institutioner, der er 
skabt af Rom-traktaterne, anvendes fuldt ud og fungerer perfekt. Man foranlediges således til at 
spørge sig selv, om det kan være hensigtsmæssigt at gå på jagt efter nye instrumenter til politisk 
enhed og samtidig undlade at anvende og forbedre dem, man allerede har. De dynamiske elementer 
i føderalismen findes allerede i det nuværende Fællesskab: Man må gøre dem mere aktive og give 
dem mere kraft, hvis man virkelig vil skubbe den politiske enhed et afgørende skridt fremad. 
 
Man må dog ikke underkende, at oprettelsen af en egentlig, effektiv fælles politisk struktur er den 
første opgave, som vi må klare på nuværende trin på vores vej mod Europa. Der er mørkt i 
horisonten, og man kan kun fjerne truslen ved at øge den politiske vægt i Europa. 
 
Også fra den anden side af Atlanten i Amerikas Forenede Stater kommer i dag en opfordring, der er 
mere presserende end nogensinde, til at fremskynde vores bestræbelser på enhed. 
Efterkrigshistorien er selve historien om den gradvise tilnærmelse og det stadig større samarbejde 
mellem Amerika og Europa. Denne tilnærmelse og dette samarbejde er blevet stadig mere 
intensiveret, efterhånden som Europa har omsat sin idé om enhed til praksis. Fællesmarkedets 
opståen og igangsætning har fået det konkrete problem til at dukke frem med de to store markeders 
afhængighed af hinanden på hver sin side af Atlanten. Tidligere var Atlantpagten platform for en 
fælles forsvarspolitik. De to forløb, den europæiske enhed og den atlantiske alliance, er aldrig 
forekommet som alternativer, men som supplementer til hinanden. De har tendens til at smelte 
sammen til en fælles proces, som skulle ende med foreningen af Atlanterhavsregionen. 
 



   

 

I sin tale i Philadelphia i juli i år erklærede De forenede Staters præsident med udgangspunkt i det 
tema, som han i vidt omfang benyttede sig af i sin tale til Kongressen om nationens tilstand, at det 
endelige mål for samarbejdet mellem Amerika og Europa - selv i en fjern fremtid - er den livsvarige 
forening af folkene på de to kontinenter. 
 
"Det er kun ved denne forening", forklarede han bogstaveligt, "at vi kan tænke på at hjælpe de 
underudviklede nationer og befri dem for fattigdommens åg. Det er kun derved, at vi kan håbe på at 
skabe en verden, hvor lovlighed og det frie valg hersker, og hvor krig og tvang er bandlyst". 
 
Men han erindrede om, at det er europæerne, der skal tage det første skridt: 
 
"De må fortsætte deres opgave med at gennemføre en perfekt union, der alene muliggør foreningen 
med amerikanerne". 
 
Der er mange, der har betegnet præsident Kennedys plan som fantasifuld og utopisk, men der er 
også mange, der har bemærket, at den svarer til den vestlige verdens logiske skæbne. Dem hører jeg 
til. 
 
Jeg mener, at den fælles åndelige proces nærmer sig den modning, der består i en bevidsthedsfølelse 
med hensyn til de betydelige fælles værdier og idealer, der bestemmer vores liv, henholdsvis i 
Amerika og i Europa. Det er værdier og idealer, uden hvilke der ikke er nogen sikret fremtid 
hverken i Amerika eller i Europa. 
 
Det amerikanske folk udtrykker allerede gennem sin øverste repræsentant denne bevidsthedsfølelse. 
Man kan ikke benægte den meget store betydning det har, at Philadelphia-erklæringerne faldt 
sammen med årsdagen for den begivenhed, der markerede adskillelsen mellem den gamle og den 
nye verden. Næsten 200 år efter denne historiske dato erklærer Amerika, at de endnu en gang vil 
forenes permanent med Europa. Det er ikke tilfældigt eller illusorisk at mene, at der er ved at åbne 
sig en ny æra i menneskehedens historie. 
 
En imødekommelse af den opfordring, der er kommet fra den anden side af Atlanterhavet, betyder 
for Europa, at man forpligter sig til hurtigere og mere beslutsomt at gå videre ad vejen mod 
fuldstændig politisk enhed og samtidig være bevidst om, at denne enhed må blive fundamentet for 
de to kontinenters forening, det vil sige hele den forenede vestlige verden. Det er i denne forening, 
bare på et højere og mere perfekt plan, at bevarelsen af den fælles civilisation ligger. 
 
Europa vil bestræbe sig på at skabe sin "perfekte union" så meget bedre og hurtigere, som man vil 
være besluttet på at overvinde resterne af national egoisme og tilbagevise de forældede idéer, der 
for at anvende Thomas Manns udtryk "forpester luften og virker lammende på livet". 
 
"Håbets Europa" har man sagt om dette nye Europa, der langsomt dukker op, og som lover at gå 
hurtigere frem og i en større enighed end Europa af i går. Vi tror med rette, at det nye Europa ikke 
vil skuffe de forventninger, som de fleste frie mennesker i dag har til det. Disse mennesker ønsker 
at bevare friheden og mangedoble frugten heraf, de ønsker at sikre sig selv og deres børn 
muligheden for at leve i en verden, der er mindre angstfyldt end verden i dag, en verden, hvor 
tyranni og krig vil være bandlyst, som præsident Kennedy ønskede det. 
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Fællesskabets interne funktion 
 

Tale holdt den 21. november 1962 
 
Efter dette nye kollokvium mellem Fællesskabets Ministerråd og Europa-Parlamentet vil jeg gerne 
også på mine kollegers vegne udtrykke min hjertelige tak til medlemmerne af Rådene og deres 
formand, Attilio Piccioni, der igen har givet udtryk for sin urokkelige tro på det europæiske ideal. 
Jeg vil også gerne takke alle dem, der - ministre, formænd eller medlemmer af de eksekutive 
Kommissioner og parlamentsmedlemmer - har deltaget i debatten og bidraget med deres del til at 
gøre de netop afsluttede diskussioner mere konstruktive og frugtbare end nogensinde. 
 
Parlamentet har al mulig grund til at lykønske sig selv med, at man i de institutioner, der er 
ansvarlige for Fællesskabets tilværelse, ser en stadig større sikkerhed for, at hastigheden, hvormed 
Det Europæiske Fællesskabs politiske påvirkning øges, er snævert forbundet med styrkelsen og 
udviklingen af dets institutionelle apparat. Denne styrkelse og udvikling er vedholdende og energisk 
blevet fastholdt af Den Parlamentariske Forsamling siden starten på Det Økonomiske Fællesskab og 
Det Europæiske Atomenergifællesskab. Parlamentet har på den måde holdt sig til traktaternes ånd 
og bogstav. Dette udtryk for vores seks landes vilje, selv om det i øjeblikket bare er indirekte, er 
symboliseret ved selve traktaterne. Den giver sig altid mere udtryk historisk talt i det konkrete 
arbejde, der viser sig som bevidstheden og den drivende kraft i Fællesskabets politiske udvikling. 
Bevidsthed og drivkraft i den europæiske politiske enhed:  Det er netop det, Europa-Parlamentet 
har. Derfor har det skullet og skal stadig tage mere hensyn til fremtiden end nutiden. Denne fremtid 
har det søgt at forberede med de midler, det har til rådighed dels ved at anvende de institutioner, 
som traktaterne har bestemt hertil, dels ved at forsøge at forbedre dem og endelig ved at prøve at 
åbne nye veje, der uden at gå ud over traktaternes institutionelle ramme giver mulighed for at skabe 
en ny og gunstigere balance mellem Fællesskabernes ledende organismer. 
 
Det er sket en gang imellem, at Europa-Parlamentet i denne aktion har givet indtryk af at ville 
forcere forløbet tidsmæssigt, skønt tidspunktet ikke synes at være kommet endnu. Det har også 
kunne ske, at man i en ophedet polemik om nationale regeringers holdninger til den politiske 
bevægelse mod det forenede Europa har afsløret hensigter, som ikke svarede til tingenes 
virkelighed. Hvorom alting er, mener jeg, at Parlamentet ved at sætte det institutionelle problem 
øverst på dagsordenen og diskutere det konstant på den ene side har forhindret faktorer, der 
indskrænker den europæiske foreningsproces. Det er faktorer, som man ser såvel på nationalt plan 
som på fælleskabsplan, der i et øjebliks usikkerhed får overtaget og standser denne proces eller 
kører den ud på et sidespor. På den anden side har Parlamentet skabt betingelserne for en egentlig 
politisk udvikling i Fællesskabet, som, selv om den er langsommelig, dog repræsenterer et 
bemærkelsesværdigt fremskridt. Det er en kendsgerning, som alle har kunnet forvisse sig om ved 
f.eks. at bemærke den nye interessante holdning, som Ministerrådene lidt efter lidt har indtaget med 
hensyn til det apparat, der styrer Fællesskaberne, eller ved at gennemgå den korte, men intense 
historie i disse stadig nye kollokvier mellem Parlamentet og Rådene. 
 
Initiativet til disse kollokvier blev netop taget på vejen mod denne stræben, som jeg lige har 
hentydet til: Stræben efter en ny institutionel balance, der så vidt muligt kan bevare det parallelle 
forløb, hvis jeg kan udtrykke mig på den måde, for de to udviklingsbaner for den politiske og den 
økonomiske enhed. Den har opfyldt og opfylder fortsat behovet for udveksling af indledende idéer 
mellem det parlamentariske organ og de eksekutive organer om spørgsmål, der er væsentlige for 



   

 

Europas liv og fremtid. Dette initiativ, der var et forsøg, har forvandlet sig til en egentlig skik, der 
fremover udgør en integreret del af de institutionelle procedurer, som skal gennemføre det 
uundværlige samarbejde mellem de organismer, der skal stå i spidsen for Fællesskabernes virke. 
Det glæder mig at kunne sige, at indførelsen og styrkelsen af denne skik for størsteparten er 
Ministerrådenes fortjeneste: De har straks anerkendt Parlamentets indstilling og gjort vores møder 
stadig mere frugtbare. Men frem for alt glæder det mig at understrege, at den påbegyndte dialog nu 
er gået fra det tekniske plan til det typisk politiske plan og har nået et stort omfang, som det klart 
fremgår af de to emner, vi har diskuteret i år. 
 
Vi har i disse dage haft lejlighed til at undersøge og grundigt diskutere ikke alene Fællesskabets 
aktion i den ene eller den anden sektor, men Fællesskabets aktion i sin helhed, som den ser ud i 
denne nye fase, der har åbnet sig, og som er virkelig afgørende for Det Europæiske Fællesskabs 
fremtid. Det er faktisk i denne fase - som det allerede er sagt - at der er trådt en regel i kraft om, at 
der om forskellige emner træffes flertalsafgørelser i stedet for reglen om, at afgørelserne træffes ved 
enstemmighed. Desuden har man defineret principperne for en fælles landbrugspolitik, hvilket er en 
radikal fornyelse på området for samarbejde mellem folkene. Jeg synes ikke, at det er vilkårligt at 
hævde, at vi med hensyn til den europæiske integration har set de første frugter af det føderalistiske 
frø, som Rom-traktaterne såede. 
 
Det er sandelig ikke tilfældigt, at de to temaer i debatten er tæt forbundne. Det er klart, at i det 
øjeblik, hvor Fællesskabet går hurtigere frem i den politiske retning, vil det institutionelle problem 
opstå igen, et aktuelt og presserende problem, hvis løsning vi altid har betragtet som en 
forudsætning, der absolut skal være opfyldt, hvis vi både ønsker at gå hurtigt fremad mod det 
endelige mål om politisk enhed og sikre Fællesskabets beståen. Jeg mener, at vi med den 
indholdsrige debat, der er foregået i disse dage, kan konkludere, at der har udviklet sig en fælles 
mening, som Rådene bedes tage i betragtning, om nødvendigheden af ikke at forsinke en aktion, der 
skal udvikle, styrke og efter behov ændre de nuværende institutionelle strukturer. 
 
Må jeg benytte denne lejlighed til endnu en gang at understrege, at man virkelig ikke må forsinke 
gennemførelsen af projektet med valg til Europa-Parlamentet ved almindelige direkte valg. Det 
drejer sig om at anvende en præcis regel i traktaten, en regel, der ikke må lades uvirksom længere. 
Hvis Parlamentet skal være omdrejningspunktet for Fællesskabets politiske udvikling, skal det i 
højest mulige grad afspejle folkenes demokratiske ånd. Man kan ikke forestille sig en politisk 
udvikling i Fællesskaberne uden at give den demokratiske ånd ny kraft, ligesom man heller ikke kan 
opbygge det politiske Europa uden direkte deltagelse af den folkelige vilje. 
 
Det er ligeledes umuligt ikke at forudse en udvidelse af Parlamentets politiske kompetencer, nu 
hvor Fællesmarkedet er indtrådt i sin anden fase med de føromtalte konsekvenser, som det 
medfører. Vi er indstillet på at se dets grænser udvidet med tiltrædelse af nye lande. Parlamentet 
skal blive stadig mindre teknisk og stadig mere politisk. Det skal derfor have egentlige beføjelser, 
som giver det mulighed for at udøve den parlamentariske kontrol. Denne udvidelse af de politiske 
beføjelser kan kun være en kilde til noget godt, da den skal gennemføre en klar adskillelse mellem 
kontrolfunktionerne og de eksekutive funktioner og derfor øge funktionskapaciteten og vitaliteten 
hos de respektive organismer, der udøver disse funktioner. 
 
Ændringen af de institutionelle strukturer kan selvfølgelig ikke begrænses til Parlamentet, den skal 
udvides til de andre ledende organismer i Fællesskaberne. Hvis vi ønsker at få en ny og mere 
rationel balance mellem de institutionelle strukturer ved at placere dem på et andet plan end det, der 
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er bestemt i Rom-traktaterne, er det nødvendigt samtidig at gribe ind på alle kernepunkter i det 
institutionelle apparat. Inden man går ind i den tredje fase, må man derfor løse problemet med 
oprettelse af et fælles eksekutivt organ i Det Europæiske Fællesskab i stedet for de tre adskilte og af 
et fælles Råd: Et fælles Parlament, en fælles Domstol, et fælles Ministerråd og en fælles 
Kommission. Det er ikke nødvendigt at blive ved for at forklare, at et fælles eksekutivt organ 
utvivlsomt vil være et stærkere eksekutivt organ. Tilstedeværelsen af et "stærkt og dynamisk" 
eksekutivt organ i Det Europæiske Fællesskab ville være i fuld overensstemmelse med de 
demokratiske principper.  Demokratiet består ikke, skrev Lippman, i at forhindre regeringen i at 
handle, det består i at kunne skifte regering. Det eksekutive organ skal kunne udøve sit virke med 
energi og på rette tidspunkt. 
 
De, der stadig modsætter sig disse absolut nødvendige strukturreformer, hvoraf nogle for øvrigt 
ikke er andet end en nøje gennemførelse af traktaterne eller kun en trofast fortolkning af ånden i 
dem, ser ikke ud til i tilstrækkeligt omfang at forstå den nye rytme, som Fællesskabet har, eller de 
umiddelbare udviklingsperspektiver og heller ikke det særlige historiske øjeblik, som vi oplever. 
Hvis vi virkelig bekymrer os om Fællesskabets fremtid, som falder sammen med Europas egen 
fremtid, må vi intensivere vores indsats med at forny Fællesskabets institutioner. Må jeg i den 
forbindelse have lov til at minde om nogle ord, som Jean Monnet er kommet med, der forekommer 
mig særligt klare. 
 
Oprettelsen af institutioner, der overholder nye fælles regler, sagde han, er vigtigere for de 
europæiske folks fremtid end det tekniske fremskridt og udviklingen af materielle midler, som 
udvidelsen kan medvirke til. Hvert enkelt menneskes erfaring starter forfra. Det er kun 
institutionerne, der bliver klogere, da de akkumulerer kollektiv erfaring, og takket være denne 
erfaring og denne klogskab vil de mennesker, der er underlagt de samme regler, om ikke forandre 
sig, så gradvis ændre adfærd. Det er institutionerne, der styrer forholdet mellem menneskene, det er 
dem, der er civilisationens sande støtte. 
 
Alle vi, der er til stede her, er bevidste om at have gjort vores bedste i løbet af kollokviet for at finde 
de midler, der bedst giver mulighed for at bane den nødvendige vej til at gøre Fællesskabets 
institutioner stadig klogere. Men vi er også bevidste om, at størstedelen af arbejdet stadig mangler 
at blive gjort, og at det er nødvendigt at gøre det snarest muligt. Til de grunde, der var gyldige så 
sent som i går, er der i dag tilføjet andre endnu mere gyldige grunde, som ikke bare foreslår os, men 
klart og bestemt pålægger os at sætte foden på den politiske speeder. 
 
Forløbet af de internationale begivenheder, som man har observeret de seneste uger, har endnu en 
gang vist os og mere klart end nogensinde, at freden i verden hænger i en meget tynd tråd. Frygten 
for krig har igen været stærkere end håbet om fred. Det værste er heldigvis undgået: Men den ikke 
usandsynlige mulighed, at nye mørke skyer samler sig, opfordrer alle politisk ansvarlige mennesker 
til at skabe betingelser, som kan medføre en situation, der er mere gunstig for freden. En af disse 
betingelser er efter alles mening et reelt forenet Europa. Et ikke kun økonomisk, men også politisk 
forenet Europa vil være en grundlæggende faktor, jeg vil endda sige, at det vil få en afgørende 
funktion til bevarelse af freden i verden. Derfor er tiden inde nu til at skille sig af med enhver tvivl, 
tøven, partiinteresser og -egoisme og give plads til en dynamisk aktion til fordel for en politisk 
enhed i Europa. 
 



   

 

Med ønsket om, at denne handling kan iværksættes snarest muligt, vil jeg gerne rette en tak til hver 
enkelt. Jeg håber, at nye møder som det i dag vil kunne styrke og intensivere et samarbejde, der har 
vist sig både ønskeligt og frugtbart. 
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Europa-Parlamentet og de nationale parlamenter 

 
Tale holdt den 4. februar 1963 

 
Den 11. januar afholdtes i Rom en konference for formændene for de parlamentariske forsamlinger 
i medlemslandene i Det Europæiske Fællesskab og Europa-Parlamentet. Det er ikke alene 
hensigtsmæssigt, men jeg mener også, at det er min pligt at gøre rede for konferencen inden 
åbningen af mødeperioden. 
 
Tillad mig allerførst endnu en gang at takke formændene for de lovgivende forsamlinger i Det 
Europæiske Fællesskabs seks lande. De har været så venlige at imødekomme min invitation og 
deltage i dette møde, som jeg foreslog under de officielle besøg, jeg aflagde hos myndighederne i 
Fællesskabets seks lande efter min tiltrædelse som formand for Europa-Parlamentet. Som jeg vil 
sige mere detaljeret senere, har det dog allerede i nogen tid været nødvendigt med et direkte 
kollokvium om emner af fælles interesse. Når mit initiativ er lykkedes, skyldes det ikke kun min 
vedholdenhed, men også at det var umuligt ikke længere at imødekomme det krav, jeg lige har 
nævnt. Jeg har bare haft det held at plukke en frugt, der allerede var moden på træet. Det gør 
naturligvis på ingen måde den tilfredshed mindre, som jeg føler på grund af dette møde, hvis 
betydning ikke kan undgå ikke blot Parlamentets, men offentlighedens opmærksomhed og navnlig 
opmærksomheden hos dem, der interesserer sig specielt for den europæiske enhed. 
 
Det er første gang i den endnu korte, men dog intense historie i Fællesskabet, der er et resultat af 
Rom-traktaterne fra marts 1957, at formændene for de nationale lovgivende forsamlinger og 
formanden for Europa-Parlamentet er mødtes for at diskutere forbindelserne mellem de nationale 
forsamlinger og Parlamentet i forbindelse med europæiske anliggender. Det drejer sig her om et 
problem, der er både komplekst og vanskeligt, og hvis løsning efter min mening vil få stor 
indflydelse på Fællesskabet nu og i fremtiden. På dette første møde har vi sat os for udelukkende at 
udveksle meninger, så vores forskellige synspunkter kan konfronteres og afvejes. Jeg mener, at vi 
dermed har handlet fornuftigt, da en præcis dagsorden ville have holdt samtalerne i for faste 
rammer. Det var dog underforstået, at denne udveksling af synspunkter hovedsageligt skulle dreje 
sig dels om koordinering af aktiviteterne i Europa-Parlamentet og de nationale parlamenter og dels 
om de midler, der skal bruges til at give omtale af Europa-Parlamentets aktivitet i Fællesskabets 
lande. 
 
Lige efter oprettelsen af Fællesskabet krævede problemet med samarbejde mellem de nationale 
parlamenter og Europa-Parlamentet opmærksomhed hos alle, der med rette beskæftiger sig med 
over for de forskellige lovgivende institutioner at sikre en så avanceret harmonisering som muligt. 
De erkendte, at harmonisering er en af de nødvendige forudsætninger for, at Fællesskabet fungerer 
og i højere grad udvikler sig politisk. På grund af omstændigheder, der er for velkendte til, at de 
behøver blive omtalt her, har udviklingen af den økonomiske union i de år, der er forløbet siden 
oprettelsen af Fællesskabet, ikke være ledsaget af en lignende udvikling af den politiske union. 
Såvel de, der deltager i Fællesskabets liv, som de, der udefra følger held og uheld, er i stadig højere 
grad blevet klar over, at der var ved at forme sig en ubalance mellem den økonomiske og den 
politiske union. Hvis denne ubalance varer ved, kan det have meget alvorlige følger for 
enhedsprocessens fremtid. 
 



   

 

Der er mange, der har sagt og gentaget, at vi nu var nået til et afgørende tidspunkt i den historiske 
fase, der blev åbnet af Rom-traktaterne: Enten må de seks lande i "det lille Europa" intensivere 
deres bestræbelser på at oprette en snævrere politisk union, eller også risikerer de, at der kommer 
grus i selve maskineriet i den økonomiske union. Det er ikke en imaginær fare, alle de positive og 
mirakuløse ting, er man næsten fristet til at sige, som Det Økonomiske Fællesskab hidtil har 
gennemført: Dets rolle som drivkraft, energimultiplikator på alle områderne i det europæiske 
samfund, dets funktion som eksempel og vejleder, den tiltrækning, det har ikke alene i Europa, men 
i hele verden, alt dette hverken kan eller må få os til at glemme, at det kun vil overleve og give os 
nye og endnu bedre frugter, hvis det er i stand til at forandre sig til et egentligt politisk Fællesskab. 
Den gængse mening om, at "Det Europæiske Fællesskab ikke kun kan forblive en økonomisk 
union", indeholder en uigendrivelig sandhed. Uden den ledende politiske magts enhed kan en fælles 
økonomisk politik i det lange løb ikke praktiseres. De bestræbelser, man har måttet gøre for at finde 
en acceptabel formel for alle med hensyn til den fælles landbrugspolitik, har givet os et alvorligt 
fingerpeg i begyndelsen af sidste år. Udarbejdelsen af denne har krævet ikke mindre end 45 
arbejdssessioner i Det Europæiske Økonomiske Fællesskabs Ministerråd. Det er rigtigt, at da aftalen 
først var indgået, erklærede den franske landbrugsminister, at ministrene "var dømt til at have 
succes", men følgende kommentar af britisk oprindelse forekommer ikke mindre sand: "Tilbage 
bliver spørgsmålet, om nogle af dem, der var dømt til at have succes, ikke ender med at gøre oprør 
på et tidspunkt og ikke mener, at deres landbrugspolitik repræsenterer deres største nationale 
interesse". 
 
Landbrugspolitikken er kun et blandt mange eksempler, som man kunne fremkomme med for at 
illustrere, hvor skrøbeligt selve grundlaget stadig er for Det Europæiske Økonomiske Fællesskab. 
Fællesskabsbygningen, hvis opførelse har krævet så meget besvær og tålmodighed, har andre svage 
punkter, der risikerer at fremkalde egentlige revner i fundamentet, hvis man ikke med den 
nødvendige energi og hurtighed træffer passende foranstaltninger på det offentlige område. 
 
Men konferencen den 11. januar havde netop til hensigt at komme med et af de grundelementer i 
denne generelle aktion, der skulle fremme iværksættelsen af den europæiske politiske union så 
meget som muligt. Det er let at forstå både de årsager, der kræver gennemførelse af et stadig større 
og tættere samarbejde mellem de nationale parlamenter og Europa-Parlamentet og de politiske mål, 
som dette samarbejde ville give mulighed for at nå. På nuværende tidspunkt og indtil Europa-
Parlamentet vælges ved almindelige direkte valg, er det de nationale parlamenter, der er det 
umiddelbare og tætteste bindeled mellem vores folks bevidsthed og sjæl og Det Europæiske 
Fællesskabs institutioner. Det ville være illusorisk at ønske at skabe en europæisk politisk union 
uden at appellere til den bredeste, mest aktive og mest bevidste deltagelse af folkestemningen. 
Desværre er denne stemning for tiden heller ikke tilstrækkelig generaliseret, og desuden mangler de 
instrumenter, der skal styrke og udbrede den. Da størstedelen af borgerne i vores seks lande ikke er 
i stand til at følge Fællesskabets virke og arbejde på tæt hold, er det umuligt for dem at foretage et 
bevidst valg i et ægte europæisk perspektiv, når de skal til stemmeurnerne. På nuværende tidspunkt 
udøver vores folk deres ret til at vælge deres repræsentanter i et perspektiv, der udelukkende er 
nationalt. De Europæiske Fællesskaber synes mere at være blevet "de seks regeringers sag" end "de 
seks folks sag". 
 
En mere aktiv og bevidst deltagelse fra de europæiske borgere i Fællesskabets liv er også påkrævet 
af en anden fundamental grund: Den nødvendige styrkelse af demokratiet i Europa. Det er meget 
fornuftigt blevet sagt, at "den europæiske integration uden demokratisk kontrol ville føre til en 
gradvis tilbagegang for demokratiet i hele det europæiske område". I forbindelse med Fællesskabet 
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står vi dog over for et fænomen, der kræver at blive fulgt på tæt hold. Det drejer sig om de 
eksekutive organers tendens til at tilsidesætte Europa-Parlamentets udtalelse. Og det er ikke alt. På 
visse områder, selv så vigtige som den fælles landbrugspolitik eller arbejdstagernes frie 
bevægelighed, kan Rådenes beslutninger vedtages uden noget egentligt indgreb fra Parlamentet 
eller nogen kontrol fra de nationale parlamenter. 
 
Det er åbenlyst, at en af demokratiets elementære regler ikke er fuldstændig anerkendt, kun i nogle 
begrænsede sektorer af Fællesskabets liv. En så alvorlig mangel af juridisk-politisk karakter, men 
navnlig politisk, må hurtigt elimineres ved hjælp af en fælles aktion af Europa-Parlamentet og de 
nationale parlamenter, hvis man ikke ønsker at se en forstærkning af visse tendenser til selvstyre og 
centralstyring, der sammen med centrifugale tendenser, som desværre stadig findes og er aktive i 
nationale kredse, kunne resultere i en splittelse mellem Det Europæiske Fællesskab og de nationale 
regeringer. En splittelse, der ville få yderst skadelige konsekvenser ikke alene for udviklingen i den 
politiske union, men også for vitaliteten i de europæiske demokratiske institutioner. Efter min 
mening må man ikke glemme, at den eneste farbare vej for Den Europæiske Union er demokratiets 
vej. 
 
Jeg er personligt overbevist om, at den dag, hvor man vedtager valg til Europa-Parlamentet ved 
almindelige direkte valg, vil den funktion, som man kunne kalde europæisk i de nationale 
parlamenter, ikke af den grund blive formindsket. Det problem, der allerede nu tegner sig, og som 
vil blive mere og mere tydeligt, efterhånden som den politiske udvikling sker i Fællesskabet, som vi 
ønsker det, med andre ord problemet med at skabe en balance mellem en europæisk føderal regering 
og de nationale regeringer, vil være så meget lettere at løse, når de betingelser, der er nødvendige 
for et perfekt samarbejde mellem de nationale parlamenter og Europa-Parlamentet, er opstillet og 
endeligt udarbejdet. 
 
Jeg tror, at disse udtalelser er tilstrækkelige til at påvise vigtigheden og den politiske betydning, 
som mødet i Rom havde. 
 
I dette møde deltog formændene for alle de europæiske parlamentariske forsamlinger, tre var dog på 
grund af sygdom repræsenteret ved deres næstformænd. Det var kun repræsentanten for den 
Franske Nationalforsamling, der ikke var til stede, han kom ikke på grund af den vigtige debat 
hjemme om statsbudgettet på samme tid. Men præsident Chaban-Delmas har bekræftet, at han var 
enig i mit initiativ og har bedt om at blive holdt orienteret om resultaterne af dette møde. 
 
Disse findes i resumé i slutcommuniqueet og i generalsekretærernes notat, der vedtoges af 
formandskonferencen med nogle ændringer og tilføjelser. Disse dokumenter er De blevet orienteret 
om. 
 
Det vigtigste resultat fra konferencen er efter min mening den enstemmige og højtidelige 
stadfæstelse af den fælles tro på Europa og den enstemmigt udtrykte hensigt om at medvirke til 
udviklingen af enhedsprocessen ved hjælp af et permanent samarbejde mellem de nationale 
parlamenter og Europa-Parlamentet. 
 
"Formændene er overbeviste om, kan man læse i slutcommuniqueet, at udbredelsen i Fællesskabets 
medlemslande af et bedre kendskab til Europa-Parlamentets aktiviteter og de spørgsmål, som det 



   

 

skal diskutere, kan medvirke til dannelse af en europæisk bevidsthed, hvis skæbne den politiske 
konstruktion i Europa er forbundet med". 
 
Og videre: "Samarbejdet mellem de nationale parlamenter og Europa-Parlamentet vil ganske afgjort 
medvirke betydeligt til at få konstruktionen af Europa til at skride frem. Derfor har formændene til 
hensigt inden for rammerne af deres egne kompetencer at gennemføre dette samarbejde på videst 
mulige grundlag". 
 
Med hensyn til de tekniske midler til udbredelse af et bedre kendskab til Europa-Parlamentets 
aktiviteter og de spørgsmål, det skal diskutere, er der udarbejdet nogle forslag til vedtagelse af 
foranstaltninger, der hurtigt og let kan gennemføres, fordi de harmonerer med de nationale 
foreskrevne procedurer eller ikke er i strid med disse. Derfor har man foreslået at nedsætte et 
"udvalg" eller "underudvalg, der særligt skal beskæftige sig med europæiske anliggender" samt at 
iværksætte en eller flere årlige debatter om den europæiske integrations tilstand. Disse debatter kan 
eventuelt finde sted efter en regeringsrapport om emnet. Det blev også foreslået at fremsende de 
særligt betydningsfulde beslutninger, som Europa-Parlamentet har vedtaget, til orientering til de 
nationale parlamenter og desuden forbedre de metoder, som de nationale parlamenter benytter til at 
få informationer om Europa-Parlamentets arbejde. 
 
Det er omkring seks år siden, at traktaterne blev undertegnet i Rom. Disse traktater, som gav 
anledning til Det Europæiske Økonomiske Fællesskab og Det Europæiske Atomenergifællesskab, 
der takket være det samme institutionelle apparat sammen sluttede sig til den allerede eksisterende 
institution EKSF, og som dannede det, vi i dag i daglig tale kalder "Det Europæiske Fællesskab". 
 
Jeg, som har æren at tale til Dem, og som har deltaget i det indledende arbejde og udarbejdelsen af 
Rom-traktaterne, husker godt den skepsis, der dengang omgav oprettelsen af de to Fællesskaber. De 
fleste mennesker mente ikke, at de nationale parlamenter ville ratificere dem, og at de ville modstå 
begivenhedernes prøve. Heldigvis forsvandt de skeptiske skyer hurtigt, og Det Europæiske 
Fællesskab vil hurtigt kunne bevise, at det har en dynamik, som dets egne grundlæggere ikke havde 
forestillet sig. Mere end én gang har man erklæret, at det repræsenterede "den mest 
revolutionerende manifestation i efterkrigstiden og kan være den mest bemærkelsesværdige 
begivenhed siden Romerrigets fald". En så anerkendende bedømmelse indeholder uden tvivl en del 
sandhed. Man må dog aldrig glemme, at uanset hvor fantastisk den er, kan ingen politisk 
konstruktion vare i længere tid, hvis den ikke gøres levende af menneskelig vilje og følelse. 
 
Når man hører eller læser disse forsvarstaler, er det næsten underforstået, at Fællesmarkedet nu er 
en endelig kendsgerning, der er sket i vores tid, og at det derfor er i stand til at fungere og udvikle 
sig selvstændigt på et særligt plan, der måske endda er i strid med de nationale politikker. Efter min 
mening er det en stor fejltagelse. Det Europæiske Fællesskab har været det, som europæerne på et 
givet tidspunkt i historien har ønsket det. Det vil i fremtiden være det, som europæerne ønsker på et 
andet tidspunkt i historien. Jeg mener hermed, at dets skæbne er helt i hænderne på Europas borgere 
og ikke i en upersonlig og uopfattelig histories vold. Historien skrives dag for dag og time for time 
af menneskenes handlinger, og vi må desværre konstatere, at europæerne for øjeblikket ikke ser ud 
til at gøre sig tilstrækkeligt klart, hvor vigtigt Det Europæiske Fællesskab er i deres individuelle og 
samfundsmæssige eksistens. 
 
Når håbet om en politisk og økonomisk fremtid i Fællesskabet på nuværende tidspunkt trods alt 
langt overstiger frygten for en fiasko eller en tilbagegang, skyldes det den ikke uberettigede 
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antagelse, at europæerne i stadig stigende antal i nær fremtid bliver bevidste om den nye ånd i 
samtidens vestlige verden og bestræber sig på at tilpasse deres handlinger hertil. Denne ånd er en 
etisk, økonomisk og politisk unions ånd, og den historiske påvirkning fører til folkenes union i den 
vestlige verden. 
 
Det hører sig nu engang til i en verden, der på den ene side gradvist ser afstandene forsvinde og 
dristigt vil erobre rummet og på den anden side stadig er dybt splittet mellem to modsatrettede og 
uforsonlige livsopfattelser. De kræfter, der tjener samme ideal, har tendens til at forenes på én 
række. Denne tendens hen imod unionen er markeret i hele den vestlige verden af nogle etaper: 
Oprettelsen af NATO, OEEC, Europarådet, EKSF, Vestunionen, Fællesmarkedet og EURATOM. 
Jeg kan desuden ikke glemme præsident Kennedys appel om på begge sider af Atlanten at 
iværksætte de mest dristige og tætte former for solidaritet mellem de frie demokratiske folk. Blandt 
disse former skal regnes udvidelsen af Fællesmarkedet med Storbritannien og andre lande, en 
udvidelse, som vi ønsker os meget. Til sidst vil jeg nævne den begivenhed, som forekommer mig 
mest betydningsfuld af alle, den almindelige kirkeforsamling, som man kort kan definere som de 
kristne folks union. 
 
Tillad mig over for de dramatiske spændinger, der lige er dukket op mellem regeringerne i 
Fællesskabets medlemslande i forbindelse med Storbritanniens tiltrædelse, at benytte denne 
lejlighed til at komme med en helt upartisk udtalelse, der er udtryk for Parlamentets forhåbninger, 
bekymringer og ængstelse. 
 
I Europa-Parlamentets debatter om dette emne er der allerede enstemmigt givet udtryk for ønsket 
om, at forhandlingerne i Bruxelles ender med et gunstigt resultat. Parlamentet har konstateret, at 
Storbritannien fuldt ud opfyldte de betingelser, der anses for at være absolut nødvendige for nye 
medlemmers tiltrædelse af Det Europæiske Fællesskab. Europa-Parlamentet er sandelig den første 
til at erindre om, at nye medlemmers tiltrædelse ikke skal medføre nogen ændring af Rom-
traktaterne. Det er netop, fordi Parlamentet er overbevist om, hvor nødvendigt det er at respektere 
ukrænkeligheden af de traktater, der styrer Fællesskabets liv og udvikling, at det altid har insisteret 
på, at man iværksætter visse væsentlige politiske regler, som alle regeringer hidtil ikke har været 
tilbøjelige til at samtykke i gennemførelsen af. Det er faktisk klart, at strukturen i vores traktater kan 
ændres væsentligt - og i vores tilfælde vil jeg endda sige radikalt - uden at der vedtages nye 
bestemmelser, men bare med et egentligt afkald på de eksisterende bestemmelser.  
 
Men vi har altid ment, at det netop var det, der var formålet med forhandlingerne i Bruxelles: En 
stræben efter midler, der er acceptable for alle, og som kan fjerne visse bestemte ulemper uden at 
skulle benytte sig af en ændring af de eksisterende traktater. Tillad mig, kære kolleger, at fortolke 
Deres opfattelse ved at give udtryk for et brændende ønske om, at man finder et middel til at 
genoptage de afbrudte forhandlinger og gøre dem færdige. 
 
Europa er igen kommet med det største bidrag til dette skridt mod den union, som jeg lige har talt 
om. Takket været denne mission, som det har påtaget sig, har det endnu en gang fundet sin plads "i 
verdens centrum". Det Europæiske Fællesskabs institutioner indeholder in nuce Europas fremtidige 
føderale regering og symboliserer det allerede, selv om det kun er for en lille del. 
 
Denne enhedsproces kan hverken standses eller kaldes tilbage, uanset om det er i den store vestlige 
verden eller i det mere begrænsede Europa. Det er absolut nødvendigt, at europæerne går resolut 



   

 

fremad på unionsvejen, de vil kunne gøre det i det omfang, hvor de er i stand til at styrke deres tro 
på Europa og overvinde den modløshed, som visse vanskeligheder kan fremkalde i forbindelse med 
et så stort og ædelt værk. 
 
Det burde være klart for alle europæere, at hvis unionen betyder frihed, demokrati og fremgang for 
borgerne, betyder den frem for alt og navnlig fred. Menneskeheden har nu i 18 år levet i angst for, 
at en ny tragedie skulle opstå, en meget alvorligere end den, man oplevede for ikke længe siden. For 
nogle måneder siden var vi på afgrundens rand. Hvis det lykkes Europa reelt at forenes på det 
politiske og ikke kun på det økonomiske plan og samtidig forblive dybt forankret i Den Atlantiske 
Alliance, ville det være en enorm styrke til bevarelse af freden i verden. 
 
Selv om vores handling foregår på et begrænset område, og selv om den kun er beregnet på at 
påvirke en del af den generelle proces til udvikling og forstærkning af Fællesskabets politiske 
elementer, bliver værdien af samarbejdet mellem Europa-Parlamentet og de nationale parlamenter, 
som mødet i Rom lige har givet anledning til, af den grund ikke mindre. På samme måde er jeg 
overbevist om, at vores pligtfølelse og vores gode vilje over for den opgave, som vi alle sammen 
har sat os for, ikke vil blive forringet og heller ikke de nationale parlamenters pligtfølelse og gode 
vilje. 
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Genvalg af formanden for Europa-Parlamentet 
 

Tale holdt den 25. marts 1963 
 
Tillad mig at give udtryk for min store taknemmelighed for den tillid, De har vist mig, ved endnu en 
gang at vælge mig til formand for Europa-Parlamentet. Jeg vil også gerne takke for de meget 
venlige og flatterende ord, som Parlamentets alderspræsident sagde til mig. 
 
Jeg er meget smigret over, at De har valgt mig, navnlig da Parlamentet er godt på vej til at få en 
afgørende politisk betydning og ser ud til at ville få en betydelig indflydelse på enhedsprocessens 
fremtid i Europa. Ud over de skriftlige regler, der er omtalt i Rom-traktaterne, påhviler det 
selvfølgelig Parlamentet at fremme enhedsprocessen og få den videre fra det økonomiske plan, hvor 
den hidtil har været isoleret, til det mere specifikke politiske plan. Ingen anden institution i 
Fællesskabet ville kunne påtage sig denne opgave med større kompetence, for det forekommer klart 
- om ikke andet indirekte - at det er Parlamentet alene, der kan give udtryk for og repræsentere 
vores folks opfattelser og idéer. Dette er et uundværligt element i Fællesskabet. 
 
Den aktivitet, der har udfoldet sig i det forløbne år, vidner om denne vilje og evne i Europa-
Parlamentet til at opfylde rollen som igangsætter af enhedsprocessen. Opgaven er blevet gjort 
lettere af det effektive samarbejde, den entusiasme og den uforbeholdne hengivenhed over for 
Europas sag, som formændene for de politiske grupper og medlemmerne af de eksekutive organer 
og den Høje Myndighed har vist. Jeg gerne herfra i dag rette en hjertelig tak til alle. 
 
Jeg har allerede haft lejlighed til at sige, at Parlamentet var "enhedsprocessens bevidsthed og 
drivkraft". Det var afgjort fra den side, at Parlamentet viste sig, da det i november sidste år med 
Rådenes repræsentanter og Fællesskabernes eksekutive organer diskuterede de vigtigste politiske 
problemer for den nærmeste fremtid. Eller da Parlamentet under mødeperioden i februar i en debat, 
der var på højde med de ædleste og mest fremragende parlamentariske traditioner i Europas lande, 
med filosofisk ro - på et af de mest kritiske tidspunkter i Fællesskabets endnu korte, men intense liv 
- førte diskussionen i Bruxelles om afbrydelsen af forhandlingerne om Storbritanniens tiltrædelse af 
Fællesmarkedet. Eller endelig da Parlamentet anmodede om støtte og samarbejde fra de nationale 
parlamenter i fælleskabslandene for at gå videre med konstruktionen af Europa. Der er en anden 
specifik politisk tilkendegivelse af Europa-Parlamentets aktivitet: Den propagandakampagne, 
hvormed Parlamentet har villet medvirke til at forme og udvikle bevidstheden om enhed i vores folk 
ved at organisere besøg af tusindvis af unge mennesker fra de seks lande i Parlamentet og 
Fællesskabets institutioner, ved at arrangere studieture i alle Fællesskabets lande og ved i videst 
mulige omfang at udvide dets egne informationsinstrumenter samt ved at arrangere konferencer og 
debatter om Europas problem. 
 
Jeg ved, at formanden var Parlamentets fortaler, da han på sine officielle besøg hos regeringerne i 
Fællesskabets seks lande vedholdende gav udtryk for ønsket om, at de regler i Rom-traktaten, som 
endnu ikke er gennemført, kunne blive det. Det er de regler, der har et politisk indhold, og hvis 
formål er at bringe enhedsprocessen fra det økonomiske plan til det politiske plan. Det er absurd at 
tænke på, at konstruktionen af Europa kan overleve og udvikle sig og forblive udelukkende 
økonomisk, som mange har en tendens til at mene i dag. Hvis konstruktionen af Europa var 
begrænset til det økonomiske område, ville den være dømt til fiasko. Det er også absurd at tænke 
sig, at konstruktionen af Europa kan gennemføres uden aktiv deltagelse af den folkelige bevidsthed 



   

 

og opinion. Regeringernes nøgterne grund er ikke tilstrækkelig til at udforme Europa, folkenes 
passion er uundværlig. "Passionen", understregede filosoffen i sit udødelige værk, "er vinden, og 
fornuften er bare sejlet". Det er således nødvendigt, at den folkelige passions vind vil blæse i 
regeringernes fornufts sejl. Det er med andre ord nødvendigt, at Parlamentets arbejde kan baseres på 
europæernes oprigtige og sikre tilslutning. Det er derfor, at en af de regler af politisk karakter, som 
jeg har omtalt, nemlig valg til Europa-Parlamentet ved almindelige direkte valg, er af afgørende 
betydning, for at den igangværende proces udvikles og styrkes. Vi må aldrig blive trætte af at 
gentage vores ønske og presserende krav om meget hurtigt at se gennemførelsen af denne regel i 
Rom-traktaterne, der alene kan give vores folk mulighed for aktivt at deltage i den fælles 
bestræbelse på konstruktionen af det nye Europa. 
 
Vi må navnlig være vedholdende i krisetider, som den vi gennemlever nu, hvor skyerne trækker op i 
horisonten, og hvor vi står over for truslen om ødelæggelse og sammenbrud af det endnu skrøbelige 
bygningsværk, der er opført med så megen tålmodighed og besvær og med så mange skuffelser. 
 
Man må ikke glemme, at der den 20. januar blev gravet en grøft mellem Fællesskabets 
medlemslande. Årsagerne hertil er allerede blevet diskuteret længe her i Parlamentet, og de vil 
stadig blive det i denne mødeperiode i marts. Denne grøft burde hurtigt være fyldt op og ikke gjort 
bredere. Det er desværre det, der lige er sket efter den beslutning, der blev truffet af to af 
regeringerne i Fællesskabets medlemslande, om at afvise eller udsætte undertegnelsen af 
associeringsaftalerne med de oversøiske lande, der allerede blev paraferet i december måned. Det 
kan Parlamentet kun beklage. Tillad mig, kære kolleger, at fortolke angsten hos dem, der har troet 
og endnu tror, at det kun er unionen, der kan redde Europa fra ruin, og samtidig rette en stærk appel 
til regeringerne og folkene i Fællesskabets medlemslande, om at alle gør en indsats for at forkaste 
alt det, der kan splitte, og stræbe efter alt det, der kan forene, for at overvinde nutidens 
vanskeligheder og lade døren stå åben for fremtidens håb. "Jorden er for de levende". Denne 
berømte sentens fra oplysningstiden viser os netop, i hvilken retning vores vej skal gå. 
 
Meningsforskelle og modsætninger må ikke få os til at glemme bevidstheden om den fælles 
kulturelle og åndelige oprindelse, den grundlæggende identitet i de værdier og idealer, der igennem 
århundreder har formet Europas historie samt bevidstheden om, at europæernes union ikke kun er 
nødvendig på grund af materielle goder, militært forsvar og økonomisk udvikling, men af 
overordnede motiver af etisk karakter. Endnu mere end politiske eller økonomiske årsager er det 
overordnede motiver af etisk karakter, der inspirerede grundlæggerne af Rom-traktaterne. Det er 
ved et heldigt sammentræf i dag seksårsdagen for undertegnelsen af disse traktater i Capitolium. 
Unionen er navnlig nødvendig, fordi det kun er gennem den, at det vil være muligt for os at forblive 
tro over for disse motiver og skabe et grundlag, der kan inspirere og forme vores fremtidige liv. 
 
Alt dette fører til slut tilbage til de samme evige idealer, der har givet vores nationers historie denne 
ædle, civiliserede og menneskelige karakter. Vi vil gerne have, at de bliver accepteret, så de bliver 
grundlaget for de nye opgaver, som det påhviler os at udføre. Man har netop bemærket, at den sande 
realistiske politik ikke er den politik, der isolerer handlingen fra de menneskelige idealer, men den 
politik, der betragter idealerne som den sande handlekraft. Det er således uomgængeligt, at vi stadig 
er tro over for vores idealer, hvis vi ønsker, at vores værk virkelig skal være hensigtsmæssigt og 
frugtbart. "Ingen andre end Gud kender fremtiden", sagde Antikkens filosof. Men hvis vi ser os 
omkring, kan vi konstatere, lige så langt det er muligt for os at se, at motiverne til at håbe ikke 
mangler. Efter min mening er det vigtigste den entusiasme, som stadig flere unge i dag har, med 
hensyn til et forenet Europa, og de hylder dette ideal. 
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Vi kan altså trygt og med nyt håb gå i gang med, for den del, der påhviler os, at opbygge vores 
fælles skæbne af folk i dette Europa, der tror på Gud og på friheden. Lad den store italienske, men 
også europæiske og universelle digter, Dante Alighiere, være vores leder på den vej, vi har begivet 
os ud på, som hverken er let eller sikker. Han "så nationen over byen og forbundet af nationer over 
nationen. Det var en utopi, der skitserede historiens vej". 
 
 



   

 

Tale til minde om John F. Kennedy 

 
Tale holdt den 25. november 1963 

 
En af de mest oplyste, ædle og storsindede mænd, der har stået i spidsen for amerikansk politik 
siden Uafhængigheden og til i dag, et af de mest geniale, modige, kreative og energiske mennesker, 
der har spillet en rolle på højeste plan på den politiske scene i verden, et af de mest betydelige og 
eksemplariske mennesker, som menneskeheden er blevet begavet med, elsket overalt, er død, 
tragisk dræbt i sit eget land, mens han udførte sit høje embedes pligter. 
 
I dag overvældes hele den civiliserede verden af hans store skygge, og tiden vil aldrig kunne 
mindske den eller udslette den. 
 
I de tre år, han var præsident, var hans navn forbundet med vigtige begivenheder. Han var allerede 
indtrådt i historien som "new frontier"-præsidenten, det vil sige som talsmand for en politisk 
opfattelse og en regeringsform, der har til hensigt at styrke og forsvare friheden og demokratiet på 
amerikansk jord ved forbedring og udvikling af principperne og idealet herfor og ved en skånselsløs 
kamp mod alle faktorer, der truer disses liv og udvikling. Disse faktorer er elendighed, uvidenhed, 
sygdom, diskrimination og social uretfærdighed. "New frontier" var en tilbagevenden og en appel 
til den ånd af loyalitet, mod, samhørighed og foretagsomhed, der karakteriserede det amerikanske 
samfunds ekspansionsperiode og gav det de nødvendige moralske principper til at sikre en 
udvikling i frihed, lighed og orden. 
 
Det var den ånd, der kendetegnede præsident Kennedys indenrigspolitik, en kristen og liberal 
politik i ordets bedste betydning, en politik, der ikke kendte til tøven, borgfred eller kompromis med 
interne oppositioner. Præsident Kennedy var overbevist om, at "et menneske skal altid gøre det, der 
er hans pligt, og dette princip er grundlaget for enhver menneskelig moral". Ikke alene med sin 
Civil rights bill, men også med sin race- og skolepolitik, sin økonomiske og sociale politik søgte 
han konstant at give de liberale og demokratiske institutioner nye og mere dybtgående værdier. 
 
"New frontier"-ånden kendetegnede ikke alene indenrigspolitikken, men i særdeleshed også den 
amerikanske udenrigspolitik i de seneste tre år. Derfor piner præsident Kennedys tragiske død ikke 
alene det amerikanske folks sjæl, men også alle borgere i den frie verden og hele den civiliserede 
menneskehed. 
 
Præsident Kennedy vil indgå i historien som den modige forkæmper for folkenes frihed i den 
vestlige verden og som iværksætter af et stort afspændings- og mæglingsarbejde. I den forbindelse 
fik han lejlighed til at arbejde i en særdeles vanskelig situation med mange ukendte faktorer i 
international politik, da han under Cuba-krisen forstod at bruge hele sin styrke til at forsvare den 
frie verdens principper og vitale krav. Tidligere havde hans kritikere ikke sparet ham, da de 
anklagede ham for ikke præcist at kunne vurdere de kræfter, der var imod den frie verden, og for 
ikke at stå så fast som sine forgængere i forhold til modstandernes lumske og skrupelløse politik. 
Men da den frie verden for 13 måneder siden udsattes for en umiddelbar trussel, tøvede han ikke 
med på eget ansvar at træffe foranstaltninger, der gjorde det muligt at afværge den. Denne 
beslutning beviste, at der er grænser for den demokratiske tolerance, som man ikke kan overskride 
uden at løbe risikoen for at igangsætte en global konflikt. 
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Jeg ved ikke, om det er præsident Kennedys holdning under Cuba-krisen, der er årsag til hans 
tragiske endeligt. Men det er sikkert, at det netop er denne holdning, der har været udgangspunkt for 
en ny fase i international politik, hvor den vestlige verdens åndelige styrke har foldet sig ud og - 
takket være den delvise aftale om atomforsøg - menneskeheden har kunne skimte et nyt lys, der 
forstærkede det fælles håb om en mindre usikker og mørk fremtid. 
 
Der er et aspekt i præsident Kennedys politik, som jeg gerne vil omtale mere specielt. Vi, der lever 
og arbejder i den del af Europa, som allerede har opnået en vis grad af enhed, som vi af alle kræfter 
- og til trods for alle genvordigheder - forsøger at styrke og udvide, vi mindes også præsident 
Kennedy som en mand, der med stor autoritet og vedholdenhed forsvarede idéen om en reel 
europæisk enhed, der langt fra skulle være et mål i sig selv, men et instrument, der styrker 
solidariteten mellem de atlantiske folk, og et skridt på vejen mod den totale union i den frie verden, 
levendegjort af denne fred, "hvor folk lever sammen i gensidig respekt og arbejder sammen under 
gensidig hensyntagen". 
 
I den historiske tale, som præsident Kennedy holdt i Philadelphia den 4. juli 1962, anmodede han 
om, at forbindelserne mellem Amerika og Europa blev tættere, et første skridt mod gennemførelsen 
af den fremragende idé med den store sammenslutning af de atlantiske folk. Med sine ædle og 
stærke ord pressede han europæerne til "at iværksætte en kreativ og beslutsom aktion, opførelsen af 
deres nye hus". Samtidig opfordrede han amerikanerne til ikke længere at tænke i kontinentale, men 
i interkontinentale baner. "Det er kun, hvis vi forener os og bandlyser krig og undertrykkelse, 
hævdede han, at vi kan medvirke til at få en verden baseret på retssamfundet og det frie valg". 
 
Ikke alene Amerika, men hele den frie verden, hele menneskeheden, der er ivrig efter endelig at 
kaste anker i en fredelig havn, er interesseret i, at et forenet Europa bliver til. Dette forenede 
Europa, forbundet med Amerika med stærke og ubrydelige bånd, ville blive en uvurderlig kilde til 
energi og fremskridt. 
 
De væsentlige idéer og formål i Philadelphia-talen blev gengivet og understreget i den tale, som 
præsident Kennedy holdt den 25. juni sidste år i Pauls Kirche i Frankfurt, og som var mindst lige så 
fremragende og mindeværdig. Han erindrede endnu en gang om, at det ud over de frie folks stærke 
fælles interesse er en historisk nødvendighed at skabe et varigt forenet Europa, der skal indgå i en 
atlantisk sammenslutning bestående af selvstændige stater, der ligeligt skal fordele forpligtelser og 
beslutninger, og som ligeledes alle er forenede i forsvarspligterne og freden. 
 
Det handlede ikke her om en forfængelig drøm: Man ville kunne gennemføre sammenslutningen, 
sagde han, "ved konkret at bestræbe sig på at løse de problemer, som vi står over for: Militære, 
økonomiske og politiske problemer. Sammenslutningen er ikke en holdning, men en proces: En 
kontinuerlig proces, der styrkes år for år, efterhånden som vi løser vores fælles opgaver". 
 
Samtidig med at præsident Kennedy fastholdt, at det var absolut nødvendigt med en solidaritet 
mellem De Forenede Stater og Europa, ønskede han i lige så høj grad, at der blev igangsat en dialog 
med Sovjetunionen. Men han advarede os udtrykkeligt: "Vi beder dem, der betragter sig som vores 
modstandere, om at forstå, at vi i vores forhold til dem ikke vil bytte den ene nations interesser for 
den andens, og at vores begejstring for frihedens sag er fælles for alle". Han undervurderede langt 
fra forhindringerne, men erkendte oprigtigt, at "forhindringerne for håbet er store og truende". Og 
han sluttede med disse ord: "Formålet med fred i verden skal i dag og i morgen genfindes i vores 



   

 

beslutninger og inspirere vores hensigter … Vi er alle idealister, vi er alle drømmere. Måtte man 
ikke om denne atlantiske generation sige, at den har overladt idealer og drømme til sine forgængere 
og de alvorlige tanker og beslutninger til sine modstandere". 
 
På min officielle rejse til De Forenede Stater for nylig i min egenskab af formand for Europa-
Parlamentet fik jeg direkte at vide af præsident Kennedy, at han har viljen til at hjælpe os med at 
danne et forenet Europa, til sammen med os at bekæmpe en tilbagevenden til en nyttesløs fortid 
med splittelse og til sammen med os at finde de mest velegnede instrumenter til at overvinde vores 
uoverensstemmelser, som han håbede var kortvarige og ikke så betydningsfulde. Han ville gerne 
informeres om alle de mest presserende og alvorlige problemer, som Det Europæiske Fællesskab 
stod over for, og under vores samtale fastholdt han udtrykkeligt sin fulde solidaritet med det værk, 
som Europa-Parlamentet er gået i gang med. 
 
Med præsident Kennedys bortgang har det forenede Europa mistet en stor ven og allieret. Vi bøjer 
os dybt berørte og i respekt for hans eftermæle på det tidspunkt, hvor det amerikanske folk giver en 
sidste hyldest til deres præsident, og jeg mener, at det er vores pligt at love os selv omhyggeligt at 
våge over det budskab, som han har efterladt os, og at fortsætte ud af den eneste vej, historien giver 
os, der for os og vores børn kan bevare friheden og menneskeværdigheden til at leve et værdigt liv. 
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Fællesskab og demokrati 

 
Tale holdt den 21. oktober 1964 

 
Jeg vil blot sige et par ord inspireret af den erklæring, som Jean de Lipkowski kom med i håbet om 
at bibringe en afklaret tone i den debat, som læsningen af en officiel meddelelse fra den franske 
regering har givet anledning til. Selv om idéen om, at Europa for at komme videre må ty til et 
ultimatum, for at traktaterne overholdes, ikke huer mig eller René Pleven eller Fernand Dehousse 
særlig meget, må jeg dog bemærke, at Jean de Lipkowski har ret, når han siger, at 
landbrugspolitikken er et af de instrumenter, der blev bestemt i Messina (og senere gentaget i Rom-
traktaterne) med henblik på at opbygge et forenet Europa på det økonomiske plan. Jeg vil gå endnu 
videre: Den er et af de instrumenter, der senere vil gøre det muligt at nå til den egentlige 
målsætning med Rom-traktaterne, som er målet med alle vores bestræbelser, nemlig et forenet 
Europa på det politiske plan. Men jeg må samtidig tilføje, at hvis det er rigtigt for den fælles 
landbrugspolitik, er det også rigtigt uden undtagelse for alle de andre kapitler i Rom-traktaterne. 
Disse traktater udgør en sammenhængende helhed, der tidligere har været genstand for omfattende 
undersøgelser netop for at sikre, at man en dag ved hjælp af dem kunne nå til en politisk og 
økonomisk forening i Europa. 
 
Jeg er ikke enig med Paul Henri Spaak - der også var en af ophavsmændene, for ikke at sige den 
væsentligste ophavsmand til Rom-traktaterne (for vi må ikke glemme, at Paul Henri Spaak var 
formand for ekspertudvalget, der i meget lang tid holdt møder i Val Duchesse) - når han siger, at 
ophavsmændene til Rom-traktaterne har begået en fejl ved at sætte deres lid til den "historiske 
fatalisme ". Det er ikke rigtigt. Det er sandt, at vi betragtede Europas økonomiske forening som et 
middel til senere at nå en egentlig politisk union i Europa, ikke ved at henfalde til den historiske 
fatalisme, men tværtimod ved at stole på overholdelse og fuldstændig gennemførelse af alle 
bestemmelserne i Rom-traktaterne. Nogle af disse bestemmelser udelukkende af politisk karakter er 
netop fastlagt for at lette enhedsprocessens overgang fra det økonomiske plan til det politiske plan. 
 
Jeg vil f.eks. nævne artikel 9 i traktaten om oprettelse af Det Europæiske Atomenergifællesskab, der 
vedrører Det Europæiske Universitet.  Det skulle være det nødvendige middel til uddannelse og 
udvidelse af den europæiske bevidsthed, der er absolut uomgængeligt for at skabe et føderalt 
Europa, et forenet Europa på det politiske plan. 
 
Det ville være absurd at tro, at Europa vil kunne opbygges udelukkende ved hjælp af regeringernes 
vilje i de "store" lande, det skal opbygges med folkenes vilje. Hvis disse ikke deltager heri, vil det 
forenede Europa på det politiske plan forblive et fantasifoster, en utopi. Hvad angår artikel 138 i 
traktaten om oprettelse af Det Europæiske Økonomiske Fællesskab, der næsten var skydeskive i går 
for Jean de Lipkowskis hånlige bemærkninger, og som omhandler valg til Parlamentet ved 
almindelige direkte valg, blev den ikke indført af "perfektionistiske" hensyn, som Jean de 
Lipkowski sagde, men som et instrument til at sikre, at folkenes vilje deltager direkte i processen 
med opbygningen af Europa. 
 
Hvordan kan man opbygge et forenet Europa på det politiske plan, hvis folkenes sjæl ikke 
medvirker hertil? Det er derfor, at valg ved almindelige direkte valg udgør et af de væsentligste 
instrumenter i opbygningen af det forenede Europa på det politiske plan! 



   

 

 
Hvad skal jeg sige til de andre bestemmelser, valget af et fælles hjemsted for Fællesskaberne, et 
symbol på hovedstaden i fremtidens forenede Europa eller Fællesskabernes budgetmæssige og 
finansielle uafhængighed? Hvad skal jeg sige til alle de bestemmelser, der endnu ikke er 
gennemført hos os af den simple grund, at regeringerne ikke har villet gennemføre dem? 
 
Tro nu ikke, at jeg anklager nogen af regeringerne i Fællesskabets medlemslande, jeg spørger bare 
om, vi ikke alle skal foretage en selvransagelse for at se, om regeringen i vores land påtager sig en 
del af ansvaret for den manglende gennemførelse af nogle eller flere bestemmelser i Rom-
traktaterne. 
 
Jeg tror, at det er på det punkt, at vi i særdeleshed skal insistere, hr. formand. På det tidspunkt, hvor 
jeg var formand for Parlamentet, hævdede jeg altid i de samtaler, jeg havde i denne egenskab med 
politiske ledere og regeringer i Fællesskabets medlemslande, at man skulle acceptere alle mulige og 
tænkelige foranstaltninger, der kunne fastlægge et politisk samarbejde mellem regeringerne i 
medlemslandene, og som ville være et værdifuldt instrument til opbygningen af Europa. Den gamle 
Fouchet-plan kunne være et instrument hertil ligesom den nye Spaak-plan og mange andre forslag, 
der er udtænkt eller kunne udtænkes med henblik på at gennemføre den politiske union i Europa, 
for de skitserer alle et samarbejde, der er uomgængeligt. Men dog under en forudsætning: At de 
ikke får enhedsprocessen til at gå tilbage fra integrationsstadiet til et samarbejde mellem 
uafhængige stater, at de ikke, som formanden for Den Høje Myndighed sagde for lidt siden, går et 
skridt tilbage i forhold til den igangværende foreningsproces. 
 
Det er for os en permanent kilde til bekymring: Vi er bange for, at denne tilbageholdenhed, der - 
som Jean de Lipkowski sagde i går - ikke må vise sig i gennemførelsen af Rom-traktaterne, i 
virkeligheden findes i de regerendes sind. Vi er faktisk bange for, at det skyldes denne 
tilbageholdenhed, at visse bestemmelser ikke er gennemført, og at visse regeringer hårdnakket 
afviser at forpligte sig til inden for rammerne af Fouchet-planen fuldt ud at gennemføre 
bestemmelserne i Rom-traktaterne. 
 
Måske udtrykker denne tilbageholdenhed, hr. Lipkowski, netop hensigten om at få enhedsprocessen 
fra integrationsplanet til et samarbejde mellem uafhængige stater. 
 
Men et samarbejde mellem uafhængige stater vil aldrig og kan aldrig blive et forenet Europa! 
 
Et forenet Europa forudsætter, at man for altid opgiver myten om national suverænitet! 
 
Derfor mener jeg, at Europa-Parlamentet uden at tage den erklæring ilde op, som vi har hørt i dag 
fra den franske regering, burde sætte sig ud over de særlige konflikter og give udtryk for en virkelig 
enig tankegang, det vil sige, at det er absolut nødvendigt at gennemføre alle bestemmelserne i Rom-
traktaterne (og det er alle regeringernes pligt at sørge for, at ingen af disse glemmes eller 
tilsidesættes). Denne fuldstændige gennemførelse er selve grundlaget for en egentlig opbygning af 
Europa. 
 
Det er vores pligt, alle os, der tror på Europas fremtid, og som ønsker en politisk og økonomisk 
union, at opfordre regeringerne i de forskellige lande til at påtage sig denne forpligtelse. 
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Messina-konferencen og Den europæiske politiske Union 
 

Tale holdt den 19. januar 1965 
 
Med tanke på den fremtidige udvikling af det forenede Europa mener jeg, at øjeblikket er inde til at 
erindre om visse grundlæggende og væsentlige principper, der har haft afgørende indflydelse på 
iværksættelsen af aftalerne fra Messina-konferencen og udarbejdelsen af Rom-traktaterne. 
 
Det er efter min mening absolut nødvendigt, selv om man, som det er aftalt, udsætter 
gennemgangen af de mere tekniske aspekter i den politiske konstruktion af Europa til den bredere 
og mere uddybende diskussion, der finder sted i løbet af mødeperioden i marts. 
 
Det så dengang ud til, at oprettelsen af de to nye Fællesskaber, der netop blev besluttet på Messina-
konferencen, ikke kunne betragtes som udelukkende økonomisk eller udelukkende politisk. Et 
Europa, der forenede sig økonomisk eller mere nøjagtigt, der søgte at forene sig ved hjælp af disse 
Fællesskaber, udførte netop derved en overordentlig politisk handling såvel i dens art som ved dens 
virkninger. Det syntes klart, at denne handling skulle bedømmes i sin historiske kontekst, det vil 
sige i forhold til resultaterne af den stræben efter enhed, som en vis del af det gamle kontinent 
påbegyndte umiddelbart efter krigen. Men selv om forsøget med politisk enhed var forblevet 
forgæves, havde det økonomiske samarbejde med Kul- og Stålfællesskabet som mellemled været 
konstruktivt og frugtbart. Derfor bredte skepsis og skuffelse sig i Europa efter fiaskoen i det franske 
parlament med det modige og storsindede projekt med Det Europæiske Forsvarssamarbejde i løbet 
af sommeren 1954, og udenrigsministrene i vores seks lande, der var samlet til Messina-
konferencen, erkendte, at det var nødvendigt at udforme nye enhedsinstrumenter med vægt på en 
udvidelse af denne økonomiske forening, der havde givet flere gunstige resultater. Men det var ikke 
tilstrækkelig grund til at holde igen på eller standse vores bestræbelser hen imod det fælles mål, der 
var den fuldstændige politiske og økonomiske enhed i Europa. Vi opfattede ikke den økonomiske 
enhed som et mål i sig selv, men som et middel, som den særlige politiske situation i denne 
historiske fase gav os til at gå videre med integrationsprocessen i Europa under den dobbelte 
politiske og økonomiske synsvinkel. Derfor blev der i Rom-traktaterne indføjet talrige 
bestemmelser udelukkende af politisk karakter, der skulle give Fællesskaberne mulighed for at 
følge en politisk udvikling parallelt med den økonomiske udvikling eller hurtigt lade Fællesskabets 
handling gå fra det økonomiske plan til det politiske plan. 
 
Et andet væsentligt princip i Messina-aftalerne vedrørte de nye Fællesskabers åbne karakter. Alle 
de, der i lang tid havde diskuteret de generelle linjer i aftalerne, og som derefter igennem to års 
hårdt slid havde arbejdet med udfærdigelsen af traktaterne, var enige og fast overbeviste om, at det 
nye europæiske Fællesskab, når det først var en institutionel realitet, ikke kunne forblive isoleret, 
hvis det ville overleve og udvikle sig. I deres tankegang måtte det lille Europa ikke forblive isoleret, 
hverken fra det store Europa eller den Atlantiske Alliance, ligesom det ikke måtte forblive isoleret 
fra den del af Afrika, som det havde givet et mere aktivt liv på vej mod udvikling. Mens 
slutcommuniqueet fra Messina-konferencen indeholdt en formel invitation og tydeligt udtrykte 
håbet om, at Storbritannien ville tiltræde Fællesskaberne, der skulle være et resultat af traktaterne, 
forudså man allerede nu associeringen af de oversøiske lande og territorier. Der er ingen tvivl om, at 
de to nye Fællesskaber oprettet af Rom-traktaterne er opstået som Fællesskaber, der er åbne udadtil. 
 



   

 

Et tredje princip, der blev stadfæstet i Messina, vedrørte den egentlige karakter af de to nye 
Fællesskaber, der både blev kaldt og defineret som Fællesmarkedet. Jeg vil gerne understrege, at 
Fællesmarkedet blev udarbejdet og tænkt som en manifestation af troen på frihed som ideal og som 
livsform. Kort sagt ville Fællesmarkedet være en ansvarlig manifestation af mod og klarsyn, der på 
et større område søgte at indføre mekanismer til forbedring af levevilkår og højnelse af 
levestandarden i den moderne verden. 
 
Det er de væsentlige principper, der ligger til grund for traktaterne, som blev undertegnet i Rom den 
25. marts 1957 i Capitolium. 
 
Næsten otte år efter denne højtidelige ceremoni og lidt mere end syv år efter traktaternes 
ikrafttræden er det initiativ, der blev taget på et af de mest dramatiske og mest angstfyldte øjeblikke 
i Europas efterkrigshistorie, blevet en af de mest beundringsværdige frembringelser, det nogensinde 
er lykkedes Europa i dets tusindårige historie at gennemføre. På det økonomiske plan har 
Fællesmarkedet gjort fremskridt også på grund af de eksekutive organers intelligente handling i et 
fantastisk overraskende og hurtigt tempo. Som nogle har villet definere det, repræsenterer Det 
Europæiske Fællesskab set udefra "en økonomisk verdensmagt på allerhøjeste plan" og "den første 
handelsmæssige enhed i verden". Integrationen af de seks landes nationale økonomier i et indre 
marked har virket som "multiplikator" for de gamle økonomier og givet anledning til en helt ny og 
anderledes enhed, som man ikke kan sammenligne alene med summen af dens bestanddele. I dag 
dækker Fællesmarkedet omtrent en tredjedel af verdenshandlen, det vil sige den samme procentdel, 
som Amerikas Forenede Stater, men vækstraten i dets udenrigshandel er imidlertid højere end De 
Forenede Staters. 
 
Fællesmarkedet har således bevist, at det faktisk er det nye revolutionerende instrument, som dets 
skabere og grundlæggere havde forestillet sig, da de formede det. Til trods for alle forsinkelserne, 
alle manglerne og alle fejlene, der har præget og stadig præger denne enhedsproces, skylder vi 
Fællesmarkedet begyndelsen på denne enhed, som det er lykkedes for os at opnå efter århundreder 
med stridigheder og krige. Hvis vores forsøg var mislykkedes, ville problemet med den politiske 
enhed ikke være aktuelt i dag. 
 
Vi må således erkende, at den økonomiske enhed hidtil ikke har eksisteret uden eftervirkninger på 
det politiske område. Alene tilstedeværelsen af Det Økonomiske Fællesskab udgjorde i sig selv en 
politisk kraft. Man må heller ikke undervurdere visse politiske følgevirkninger af vedtagelsen af 
visse bestemmelser i traktaterne. 
 
Dette fritager os dog ikke for at tilføje, at de så at sige indirekte politiske resultater, der hidtil er 
opnået, stadig er helt utilfredsstillende. Over for denne enorme og fortsatte vækst i Fællesskabet på 
det økonomiske plan er grundlaget for den politiske enhed blevet stadig mere snævert, tyndt og 
skrøbeligt. 
 
Den økonomiske enhed blev lige fra starten betragtet som et instrument til brug for den politiske 
forening. Det er det, som de hovedsageligt politiske bestemmelser viser, der findes i traktaterne: 
Bestemmelserne om Europa-Parlamentet, Det Europæiske Universitet, et fælles hjemsted, 
Fællesskabets finansielle og budgetmæssige uafhængighed, den fælles handelspolitik og 
udviklingen af mekanismerne i det institutionelle apparat. 
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Der er intet, der ville være til hinder for, at fremskyndelsen af den økonomiske enhedsproces 
ledsages af en tilsvarende fremskyndelse af den politiske enhedsproces. Desværre har det ikke været 
sådan. På selve det politiske plan har Fællesskabet ikke registreret noget alvorligt fremskridt. 
Misforholdet mellem dets økonomiske og politiske dimensioner er årsagen til den nuværende 
alvorlige uligevægt. 
 
Det siges jævnligt, at den europæiske økonomiske enhed er en kendsgerning, der fra nu af er 
uigenkaldelig, en kendsgerning, som ikke kan gøres om igen. 
 
Denne betragtning efterlader os meget forvirrede. Det er ikke rigtigt, at den økonomiske 
enhedsproces ikke kan risikere at gå tilbage eller blive ødelagt. Det er tilstrækkeligt at erindre om 
det, der skete i januar 1962, da overgangen til anden etape i Fællesmarkedets overgangsperiode var 
præget af så alvorlige og dramatiske uoverensstemmelser, at man kunne frygte, at Fællesmarkedet 
snart ville forsvinde. Disse stridigheder var som bekendt navnlig af politisk karakter. Derefter 
oplevede man året efter i januar måned afbrydelsen af forhandlingerne om Storbritanniens 
tiltrædelse af Fællesmarkedet, denne gang var det også udelukkende af politiske årsager. Resultatet 
heraf var en krise, der ramte hele integrationsprocessen, og til trods for at det ikke ser ud til det, 
fortsætter denne krise faktisk med at forstyrre og lamme Fællesskabets liv og politik. Endelig må vi 
huske de dramatiske uoverensstemmelser, der opstod i den fælles landbrugspolitik, som man så nye 
manifestationer på for nogle uger siden, inden man kunne nå frem til beslutninger om enhedsprisen 
på korn. 
 
Så længe fundamentet for den politiske enhed mangler, vil den integrerede økonomi være underlagt 
de nationale politikkers kurs og retningslinjer. I bedste fald vil Det Europæiske Fællesskab fortsætte 
med at leve eller snarere, som det allerede er forudsagt, hutle sig igennem med stort besvær uden 
energi, uden vitalitet og uden skarphed og klamre sig til den opnåede position samtidig med, at det 
skal sørge for, at de opnåede resultater ikke forsvinder. Under disse forhold er det fatalt, at de, der 
har den tekniske drivkraft i Fællesmarkedet, teknokraterne, som man med rette kan frygte, 
dominerer i stadig højere grad. Det er fatalt, at den situation nu gentager sig, om end i større 
målestok og på et højere plan, hvor de nationale, selvforsynende og feudale økonomier lukker sig 
om sig selv uden kraft og energi. 
 
Så er vi tilbage ved det første grundlæggende princip, som jeg hentydede til for lidt siden. Det 
princip, der inspirerede til udformningen af Fællesmarkedet som den økonomiske vej, der kunne 
føre os til politisk enhed. Det er illusorisk at tro, at vi kunne nå denne målsætning ved passivt at 
lade begivenhederne komme til os. Det er tværtimod absolut nødvendigt at iværksætte en aktion af 
politisk karakter, der drives frem af en klar og sikker politisk vilje. Alle de, der på nuværende 
tidspunkt er ansvarlige for regeringen af Europa, er enige på dette punkt, og Europa-Parlamentet har 
også udtrykt sig klart herom gentagne gange. 
 
Ved mange lejligheder har alle været enige om, at det er nødvendigt at gøre Europa politisk. Men 
hvis man fjerner sløret fra de rent formelle erklæringer, hvis man når helt til bunds i tankegangen 
hos de personer, der i dag står i spidsen for de europæiske anliggender, bliver man klar over, at der i 
virkeligheden findes meget forskellige politiske indstillinger og bedømmelser med hensyn til, 
hvilken fremgangsmåde og tidsplan der passer bedst til iværksættelse af et politisk forenet Europa. 
Der er på den ene side dem, der kun ønsker et eksternt forenet Europa, som overlader de fleste 



   

 

beføjelser til de forskellige lande, det består af, og på den anden side dem, der derimod ønsker et 
internt forenet Europa, som overlader et minimum af beføjelser til de forskellige lande. 
 
Jeg tror, at selv om vi udsætter en mere dybtgående og detaljeret diskussion af disse problemer til 
mødeperioden i marts, er det allerede nu vigtigt at udtale os om visse grundlæggende principper, 
som denne strid vedrører. Et Europæisk Forbund eller Føderationen af Europas Forenede Stater? 
Hvilken af disse to målsætninger skal vi stile imod? Hvilket endemål har vi til hensigt at nå? 
 
Det drejer sig ikke om et marginalspørgsmål. Det drejer sig om en divergens om indholdet såvel ud 
fra et juridisk som et politisk synspunkt. Juristerne fortæller os, at forskellen mellem forbund og 
føderation "vedrører suverænitetsprincippet". Føderationen er en forening af stater. Over disse 
opstår en ny stat, som er resultatet af overførsel og fusion af en del af de beføjelser, som de 
forskellige stater i føderationen har, men som har selvstændige suveræne beføjelser. Forbundet 
derimod er blot en samling af stater. Det medfører ikke en ny magts opståen, men bare en 
sideordning, summen af de forskellige staters forskellige beføjelser, samtidig med at hver af dem 
bevarer deres suverænitet. Hvis vi undersøger historien, erfarer vi, at forbundene aldrig har været 
vitale eller frugtbare, og at de aldrig har været i stand til at klare angreb fra fjendtlige kræfter 
hverken indefra eller udefra. 
 
Hvis vi nu anskuer forbundet og føderationen fra en politisk vinkel, vil vi blive klar over, at 
forbundet er resultatet af et "tilfældigt sammenfald af interesser mellem selvstændige og suveræne 
stater, hvor en stat eller en gruppe af stater indtager en førerstilling i forhold til de andre", og 
føderationen og kun den gennemfører den egentlige ligestilling mellem de stater, den består af, og 
er i stand til at føre en politik, der samtidig er udtryk for de forskellige medlemsstaters politik og 
udtryk for den overordnede føderale magt. Mens føderationen fremtræder med et indhold og 
egenskaber, der i væsentlig grad er demokratiske, kan man ikke sige det samme om forbundet. 
 
Tilhængerne af forbundstanken har mange gange henholdt sig til de nationale staters nuværende 
virkelighed. De har bemærket, at det aktuelle Europas historiske spind stadig er spundet af de 
nationale staters tråde. Det er at henholde sig til tingenes ydre og ikke substansen, det er at nægte at 
se længere end øjeblikkets begrænsede horisont. De nationale stater er alle i tilbagegang af den gode 
grund, at de historiske funktioner, der lå til grund for, at de opstod og udviklede sig, lidt efter lidt 
forsvinder. Det politiske og økonomiske liv kan i dag ikke længere begrænses kun til de nationale 
territoriers areal, det har i stadig større omfang brug for at udbrede sig til de store kontinentale 
arealer. 
 
Og det er ikke alt. Ved at forsvare det forenede Europa forsvarer vi frem for alt et forenet Europa på 
det åndelige og etiske plan i højere grad end på det politiske plan, et Europa, der regeres 
fuldstændigt af liberale og demokratiske institutioner, et Europa, der er i stand til at vokse og 
udvides gradvist og gå fra sine nuværende grænser til grænserne for et helt frit Europa og lige til det 
yderste punkt af de landegrænser, der er anlagt uden hensyn til fjendtlige magters ret. Altså et 
Europa, der stadig er åbent for dem, der stræber efter at være en del heraf og accepterer de 
grundlæggende principper. Men vores opfattelse standser ikke her. Dette Europa, der samler alle de 
frie lande, der er en del heraf, må sammen med Amerikas Forenede Stater bevare de mest solide 
forbindelser i det store Fællesskab af folk i den frie vestlige verden. Det store frie Europa, som vi 
lige har skitseret, skal udgøre den anden søjle i dette Fællesskab, og sammen med Amerikas 
Forenede Stater, der hidtil har udgjort den eneste søjle, dele alle rettigheder, alle forpligtelser og 
hele ansvaret på lige fod. 
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Det er således vores ideelle og politiske rejseplan. Hvis vi ønskede at tilslutte os forbundstanken, 
ville rejseplanen blive afbrudt. Dette Europa ville kun forenes delvist, fiktivt og tilfældigt. Vi ville 
nødvendigvis ende med et Europa, hvor der måske imod hensigterne hos nogle af dem, der foreslår 
det og ønsker det, ville opstå en gruppe af dominerende lande - de stærkeste og de rigeste - og en 
gruppe af dominerede lande - de svageste og de fattigste. Dette Europa ville forblive tilbagetrukket 
inden for sine nuværende grænser, og Storbritannien samt de andre lande, der endnu ikke er en del 
heraf, ville kun have ringe eller ingen muligheder for at komme med ind i det. Endelig ville det 
nødvendigvis være et Europa, der stillede sig op imod Amerikas Forenede Stater. 
 
Det er efter min mening kernen i spørgsmålet. Et Europæisk Forbund ville blive den tredje magt 
efter kontinental målestok mellem de to stormagter, der i dag står over for hinanden, og som det 
også ville stå i modsætning til. 
 
Det er netop på grund af den rolle, som Europa ønsker at tillægge sig, at vi åbent viser vores 
uenighed, for vi mener, at det lille Europa af i dag og det store Europa af i morgen, sådan som vi 
ønsker det, ikke må betragtes som et mål i sig selv, men som milepæle i en fælles proces, hvis 
slutfase vil falde sammen med, at der fremtoner en større og mere kompleks solidaritet mellem folk 
i den frie, kristne, vestlige verden. 
 
Det er ikke en utopisk vision, men et politisk projekt, der svarer fuldstændigt til de store 
retningslinjer i amerikansk politik. 
 
Den amerikanske herskende klasse har altid betragtet den europæiske enhed med største sympati og 
levende interesse. Det er tilstrækkeligt at erindre om, at den første kerne til den europæiske enhed 
formede sig omkring Marshall-planen. Man kan bare mindes erklæringerne fra højtstående 
personligheder i den amerikanske offentlighed siden slutningen af krigen. Den berømte udtalelse af 
Dean Acheson, om at "Europa ville have tiltrukket Amerika med sin enhed, men afvist det med sin 
splittelse", er særlig karakteristisk for den holdning, der var fremherskende i amerikansk politik 
over for den europæiske enhedsproces. Men oprettelsen og den utrolige udvikling af 
Fællesmarkedet har hurtigt givet Amerika problemer med at definere sine forbindelser med Europa, 
ikke længere i den traditionelle form, men i form af en intern og permanent enhed, der også er 
udvidet til den økonomiske og politiske sektor. 
 
Fundamentet til denne nye politik med indbyrdes afhængighed mellem Amerikas Forenede Stater 
og et forenet Europa blev støbt i 1962. Det er den politik, der bærer afdøde præsident Kennedys 
navn. Den 4. juli 1963 holdt han i anledning af 186-årsdagen for De Forenede Staters 
Uafhængighedserklæring den berømte tale netop om "indbyrdes afhængighed", som uden tvivl er en 
af de største, ædleste og modigste taler om udenrigspolitik i historien. "Opbygningen af den 
atlantiske sammenslutning - erklærede Kennedy bl.a. - kan ikke foregå uden omkostninger og uden 
besvær! Men jeg ønsker på dette sted og i anledning af denne Uafhængigsdag at sige, at De 
Forenede Stater er parate til enhver erklæring om indbyrdes afhængighed, at vi er parate til med et 
forenet Europa at diskutere, hvilke former og midler der kan gøre det muligt at oprette en reel 
atlantisk sammenslutning, der er gunstig for begge parter, mellem den nye Union, der er ved at 
forme sig i Europa, og den gamle amerikanske Union, der blev grundlagt for lidt under 200 år 
siden". 
 



   

 

For at gennemføre dette store og fremragende projekt, hvis præmisser først og fremmest var 
åndelige og etiske og ikke politiske, var og er oprettelsen af en egentlig og ikke illusorisk europæisk 
enhed den første urokkelige betingelse. 
 
Det er klart, at udformningen af et Europæisk Forbund, der repræsenterer den tredje magt i den 
globale politik, står i modsætning hertil. Hvis det skulle nå så vidt, at "Kennedy-linjen" 
beklageligvis skulle spille fallit, ville de amerikanske isolationistiske kræfter igen få overtaget, og 
Europa ville blive forvist til sin isolation uden indflydelse. 
 
Men selv om man må forkaste udformningen af et Europæisk Forbund, behøver man ikke af den 
grund at acceptere påstanden fra de mennesker, der ønsker, at Det Europæiske Fællesskab afholder 
sig fra et tage ethvert initiativ, uanset hvilket, indtil det øjeblik hvor den politiske og historiske 
situation gør det muligt igen at stile mod en større og mere fuldkommen enhed. Det er nødvendigt 
hurtigt at gøre noget for at starte selv en forsigtig og beskeden iværksættelse af en europæisk 
politisk union. Man kan ikke vente længere uden at skade den igangværende enhedsproces og gøre 
alle de bestræbelser nyttesløse, der hidtil er gjort med så mange vanskeligheder. Allerede på Paris-
kongressen i 1900 mente man, at konstruktionen af Europas Forenede Stater ville ske gradvist. På 
det tidspunkt havde man allerede foreslået et samarbejde af suveræne stater, for at folkene kunne 
"vænne sig til at arbejde sammen". De former for politisk samarbejde, som forudses i forskellige 
initiativer og forslag, ser ud til at stemme overens, dog under en forudsætning: De må ikke medføre 
en tilbagegang for enhedsprocessen fra integrationsplanet til samarbejdsplanet, og de politiske 
bestemmelser i traktaterne skal gennemføres fuldt ud. Det er den påstand, jeg igennem årene har 
forsvaret, og som jeg ikke har undladt at understrege ved enhver lejlighed navnlig siden krisen i 
januar 1963 og i særdeleshed hele den periode, hvor jeg var formand for Europa-Parlamentet. 
 
Det er ikke til at se, hvorfor det kun er de økonomiske bestemmelser i traktaterne, der skal 
gennemføres, og de politiske bestemmelser, der skal forblive uden virkning. 
 
Efter min mening er den passive holdning til gennemførelsen af disse bestemmelser årsagen til 
Fællesskabets immobilitet på det politiske plan. Fællesskabet har udviklet sig unormalt i forhold til 
det, ophavsmændene til Rom-traktaterne havde tænkt og ønsket. Mens rytmen i den økonomiske 
vækst endog har været højere end forudsigelserne, er den på det politiske plan ikke nået længere 
end udgangspunktet. Resultatet heraf er en vaklevorn organisme, der truer med at styrte sammen 
hvert øjeblik under påvirkning af den modgang, der med mellemrum rammer den. En harmonisk 
udvikling både på det økonomiske og politiske plan ville derimod have været en garanti for en stabil 
og solid integrationsproces. Den ville navnlig have været gavnlig for en hurtig udvikling mod det 
endelige mål. 
 
Derfor mener jeg, at den vigtigste betingelse, der skal overholdes for at forhindre enhedsprocessens 
tilbagegang fra integrationsplanet til det rene samarbejdsplan mellem suveræne stater, er den 
korrekte gennemførelse af alle bestemmelserne i de eksisterende traktater, herunder dem, der 
udelukkende har et politisk indhold. 
 
Hvad vil det sige nøjagtigt "at gennemføre de overordentlig politiske bestemmelser i traktaterne"? 
 
Det betyder først og fremmest, at der er grund til at gå videre med en fusion af Fællesskabets 
eksekutive organer som et første skridt mod en fusion af disse Fællesskaber. 
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Men en gennemførelse af de politiske bestemmelser i traktaterne betyder også, at Fællesskabet 
endelig får et hjemsted, og at der ikke bliver nye forsinkelser med oprettelsen af Det Europæiske 
Universitet. Disse to elementer, Fællesskabets hjemsted og Universitetet, kunne forekomme 
sekundære, men det er de på ingen måde, for de har også en stor politisk betydning. Et fælles 
hjemsted for Fællesskabets institutioner og åbning af dørene til Det Europæiske Universitet efter en 
lang ventetid ville være et udtryk for de europæiske folks reelle vilje og symbolet på, at alle vores 
bestræbelser på at nå målene med enhed er lykkedes. 
 
Den præcise gennemførelse af traktaterne betyder således navnlig ændring af det nuværende system 
for valg til Europa-Parlamentet. Jeg sagde "navnlig", fordi vi, når vi har vundet slaget for 
Parlamentet, vil have taget et stort skridt fremad mod den politiske enhed. Den europæiske 
parlamentariske Forsamling blev dannet i Messina som drivkraften for den politiske aktivitet, selve 
hjertet i Det Europæiske Fællesskab. Den skulle have givet Fællesskabets aktion den direkte 
drivkraft af de europæiske folks vilje. Under de hårde og anstrengende etaper med udarbejdelsen af 
traktaterne har jeg altid kæmpet af alle kræfter, hvor beskedne de end måtte være, for at oprette et 
egentligt Europa-Parlament. 
 
Da det var helt umuligt straks at få gennemført, at Parlamentet valgtes ved almindelige direkte valg, 
foreslog jeg indtrængende, at man fastsatte en præcis dato, inden hvilken systemet med indirekte 
valg skulle erstattes af det mere demokratiske system med direkte valg, der bedre imødekommer 
kravene til den politiske udvikling i Fællesskabet. Mit forslag blev ikke hørt. Det kompromis, der 
kom i stand dengang, bestod i at indføje et afsnit, hvorefter Forsamlingen har beføjelse til at 
udarbejde forslag til valg af sine egne medlemmer ved almindelige direkte valg. Men forslaget, der 
allerede i juni måned 1960 blev færdigbehandlet af Den europæiske parlamentariske Forsamling, er 
endnu ikke taget under overvejelse af de kompetente institutioner i Fællesskabet. 
 
Det politiske aspekt i problemet med Europa-Parlamentet vedrører dog ikke kun valgformen, selv 
om det ikke kan bestrides, at kun almindelige direkte valg, som Mme de Staël i sin tid for øvrigt 
bemærkede det, kan knytte de europæiske folk tæt til Fællesskabets institutioner. Der er ingen tvivl 
om, at så længe befolkningens direkte deltagelse i Det Europæiske Fællesskabs liv ikke er sikret, får 
Fællesskabet heller ikke dens væsentlige støtte. Et andet politisk aspekt vedrører Europa-
Parlamentets kompetencer. Som tingene er nu, er de så beskedne og begrænsede, at de ikke engang 
gør det muligt at opfylde de funktioner, som ethvert rigtigt parlament har. Et vist antal sager af 
interesse for Fællesskabet er i dag unddraget enhver politisk kontrol, da de nationale parlamenters 
kompetence er forsvundet uden af den grund at være erstattet af Europa-Parlamentets. Der er altså 
sket det, der mange gange er blevet gjort opmærksom på her og udenfor: Der er opstået nogle 
ukontrollerbare og ukontrollerede myndigheder, der altså er uforenelige med de demokratiske og 
liberale institutioner og med selve egenskaberne for en retsstat.  
 
For to år siden havde jeg som formand for Europa-Parlamentet lejlighed til at beklage og gøre 
opmærksom på, at de eksekutive institutioner kunne vedtage grundlæggende beslutninger i yderst 
vigtige sager som f.eks. den fælles landbrugspolitik, uden at Europa-Parlamentet eller de nationale 
parlamenter havde mulighed for at kontrollere og komme med kritik. 
 
Personligt er jeg overbevist om, at ændringen af systemet for valg af medlemmerne til Europa-
Parlamentet og medlemmernes reelle udøvelse af alle de beføjelser, der tilkommer dem, ville 
medvirke til alvorligt at stimulere den politiske enhedsproces. Jeg vil sandelig ikke undervurdere de 



   

 

vanskeligheder, som man på dette område ville støde på. Men tiden er nu inde for os til at vælge: 
Enten forkaster og udvisker vi alt det, der er gjort i disse syv år, eller også accepterer vi alle idealer 
og grunde forbundet med politikken for den europæiske konstruktion med alle de konsekvenser, de 
indebærer. 
 
Kære kolleger, vi står nu over for nødvendigheden af at træffe et endeligt valg. Vi kan ikke 
unddrage os det eller udsætte det til senere. Det er regeringerne i vores seks lande, der skal træffe 
dette historiske valg i alvorens stund, som der hviler så mange skygger over, og samtidig bevare 
målsætningen om, at det er i alle de menneskers interesse, der lever i denne del af vores kontinent. 
 
Måtte forestillingen om det aktuelle Europa komme dem til hjælp og opmuntre dem til at gøre deres 
pligt. Mens regeringerne tvivler og tøver og har besvær med at blive enige om, hvilken vej der vil 
føre dem til den egentlige enhed, opbygges Europa i stort og småt: I det tætte spind af fælles 
interesser, der blander sig, krydses og smelter sammen, i de mange initiativer, der vedrører 
interessante emner og problemer, og som ikke alene er et eller andet lands sag, men praktisk talt 
hele Europas sag, i de kulturelle og turistmæssige udvekslinger, der sker med store mængder af 
unge mennesker, der rejser overalt på det gamle kontinent og lidt efter lidt bliver bevidste om dets 
enhed, og som i stort antal overværer Europa-Parlamentets arbejde og viser stor interesse herfor. 
 
Således viderebringes budskabet om den europæiske enhed ad synlig og ad usynlig vej, og det 
nærmer sig og vinder et stadig større antal sjæle. Det er på den måde, at der i hvert af vores lande er 
stadig flere, der tror på den europæiske enhed, mænd og kvinder, som godt kan lide at være borgere 
i Europa. 
 
Det er det, der kan og skal opmuntre os til at fortsætte vores gang med stadig mere energi, det er 
det, der i vores hjerter får os til at tro og håbe på, at der opstår et nyt forenet Europa: Et Europa, der 
sikrer vores sønners velfærd og fremtid, et Europa, der kan gøre sin vilje gældende blandt de 
ansvarlige magter i verden til gavn for friheden, freden og retfærdigheden. 
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Fællesskabet og Europa-Parlamentets beføjelser 
 

Tale holdt den 25. marts 1965 
 
I Deres tale sidste mandag erindrede De om, at det i maj måned er 15 år siden, at Robert Schuman 
fremsatte den erklæring, der ligger til grund for oprettelsen af Det europæiske Kul- og 
Stålfællesskab. Tillad mig at minde om, at vi nogle uger senere fejrer en anden årsdag: 10-årsdagen 
for Messina-konferencen, hvor man kunne nå til enighed og lægge grunden til traktaterne, der 
efterfølgende blev undertegnet i Capitolium i Rom i 1957. 
 
Et af de væsentlige principper, der havde afgørende indflydelse på Messina-konferencen, og som 
jeg allerede har haft lejlighed til at henlede Parlamentets opmærksomhed på, men som jeg ønsker at 
understrege endnu en gang, er, at den økonomiske konstruktion kun var midlet, instrumentet - 
hverken mere eller mindre - der skal føre Europa til sin politiske forening.  
 
I betragtning af dette forhold forekommer det mig helt umuligt at betragte den aktuelle udvikling 
udelukkende som en økonomisk kendsgerning, sådan som det desværre fremgår af den ellers 
fremragende tale, som formanden for Ministerrådet holdt i morges. "Det vil være umuligt senere at 
fremme den økonomiske udvikling i Europa, uden at man går i gang med Europas politiske 
forening". Disse ord stammer ikke fra mig, men fra den franske præsident, general de Gaulle. Jeg 
mener, at han har helt ret, mens Fernand Dehousse har uret, når han vurderer, at vi allerede har 
overskredet det, han har kaldt "point of no return". Der er intet "point of no return" på dette område, 
og intet er uigenkaldeligt. 
 
Ved at begrænse konstruktionen af Europa kun til det økonomiske område dømmer vi den 
uundgåeligt til at styrte sammen som en kolos på lerfødder. Indtil december sidste år så vi talrige 
eksempler på vanskeligheder, der skyldtes en manglende centraliseret politisk magt og en 
manglende politisk magt i Fællesskabet, der kunne gøre det muligt for os at overvinde de kriser, 
som med mellemrum påvirker Fællesskabet. 
 
Derfor sætter vi stor lid til den konference, der skal afholdes i Venedig den 10. maj i år. Vi har i høj 
grad beklaget, at Maurice Couve de Murville, der tog ordet i sin egenskab af formand for 
Ministerrådet og ikke som fransk udenrigsminister, ikke sagde noget, som kan sætte nyt liv i vores 
håb og øge vores tillid. For nogle dage siden kunne vi i den franske avis Le Monde, der generelt er 
velinformeret, læse, at den franske regering netop var den eneste, der endnu ikke havde tilsluttet sig 
det initiativ, som den italienske regering har taget med henblik på at arrangere konferencen i maj. 
Vi havde været glade og taknemmelige for at have hørt et opmuntrende ord fra formanden for 
Ministerrådet i hans egenskab af fransk udenrigsminister. 
 
Jeg vil i mit indlæg begrænse mig til nogle betragtninger om Parlamentets beføjelser for at 
overholde de tidsfrister, som formanden for Parlamentet har givet os. 
 
Maurice Couve de Murville fortalte os i morges, at visse forslag fra regeringerne i Fællesskabets 
medlemslande allerede var vedtaget, mens andre ikke var blevet fastholdt, fordi man ikke kunne 
opnå enstemmighed om disse. I den forbindelse kunne vi godt lide at vide, hvilke forslag der blev 
accepteret, og hvilke punkter Ministerrådene har fastholdt i de forslag, der blev fremlagt af den 
italienske, belgiske, nederlandske og tyske regering. Det er så meget mere nødvendigt, som den 



   

 

nederlandske udenrigsminister, Joseph Luns, i den tale, han holdt i Ministerrådet den 1. december 
sidste år, og som blev uddelt i vidt omfang på de fire sprog, meddelte os, at Ministerrådet hidtil ikke 
har villet acceptere de forslag, der er fremsat, og har været tilfreds med at pålægge De Faste 
Repræsentanters Komité opgaven med at undersøge problemet. Joseph Luns bebrejdede sine 
kolleger, at de modsatte sig en udvidelse af Parlamentets beføjelser med den særlige undskyldning, 
at Parlamentet endnu ikke vælges ved almindelige direkte valg, og at de samtidig modsatte sig, at 
det vælges ved almindelige direkte valg, fordi det ikke har tilstrækkelige beføjelser. Joseph Luns 
påpegede den onde cirkel, vi er omgivet af, og som vi må komme ud af for enhver pris. 
 
Har tingene ændret sig siden den 1. december? Det ser ikke ud til det, for formanden for 
Parlamentet, Jean Duviesart, forklarede for nogle dage siden efter at have aflagt besøg hos general 
de Gaulle, at han havde forsvaret Europa-Parlamentets sag, men forgæves, i sine samtaler med den 
franske præsident og ministrene i den franske regering. 
 
Det, der bekymrer mig mest, er ikke så meget det, at man afviser at udvide Parlamentets beføjelser i 
forhold til det, der er bestemt i Rom-traktaterne, som det, at man har til hensigt at reducere dem. Det 
kan ikke udelukkende tilskrives - og jeg er helt enig med Jacques Vendroux på dette punkt - den 
franske regering, der på ingen måde fortjener at blive betragtet som den eneste onde ånd i Det 
Europæiske Fællesskab. Alle medlemslandenes regeringer - lad os bare indrømme det - har altid 
enstemmigt ønsket at reducere de beføjelser, som Rom-traktaterne havde bestemt for Europa-
Parlamentet. Det er f.eks. tilstrækkeligt at huske på, at visse procedurespørgsmål ikke kræver 
enstemmighed, men at de i henhold til traktaterne afgøres ved simpelt flertal, og dog kan man ikke 
opnå simpelt flertal for at opfylde Europa-Parlamentets ønskeseddel. 
 
Er det rigtigt, hvad angår den lovgivningsmæssige aktivitet, at Parlamentet i henhold til Rom-
traktaterne er et rådgivende organ i overensstemmelse med den definition, som Ministerrådene 
holder fast ved? Nej, det er det ikke. Rom-traktaterne har givet den lovgivende magt til et 
triumvirat, der samarbejder tæt: Kommissionen med sin initiativret, Parlamentet med sin høringsret 
og Rådet med sin beslutningsret. Disse tre elementer er uundværlige, for at der kan være en 
lovgivningsmæssig aktivitet. Det er i øvrigt tilstrækkeligt at tænke på Parlamentets sammensætning, 
den offentlige karakter af dets debatter og forhandlinger for at blive klar over, at det ikke kan 
betragtes som et rent rådgivende organ. 
 
Hvad sker der i virkeligheden? I formiddags opremsede den fungerende formand alle de 
forordninger, som Ministerrådet har vedtaget. Det drejer sig om betydelige forordninger, der 
repræsenterer egentlige love, som straks kan gennemføres i alle Fællesskabets lande, og som 
vedrører sager af stor betydning (konkurrenceregler, arbejdskraftens frie bevægelighed, kornpriser 
osv.). Selvfølgelig har Ministerrådet ofte anmodet om Parlamentets udtalelse, inden 
Kommissionens forslag blev behandlet, og derefter har det indledt direkte forhandlinger med det for 
at anmode om ændringer i den oprindelige tekst.  I visse af de tilfælde, jeg har nævnt, var det 
forslag, der endelig blev vedtaget af Ministerrådet, således helt anderledes end det, der tidligere 
blev forelagt Parlamentet til udtalelse. 
 
Jeg siger ikke, at Rådet, når det drejer sig om underordnede spørgsmål, ikke kan komme med 
ændringer til et forslag, der allerede er behandlet af Parlamentet, men hvis dette forslag ændres 
radikalt, er det så ikke Rådets pligt at anmode om en ny udtalelse fra Parlamentet? Vil det før 
omtalte triumvirat ikke miste et af sine væsentlige elementer, hvis der ikke bliver anmodet om 
denne udtalelse? Har der været uenighed herom i Ministerrådet, eller skal man tro, at de seks landes 
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ministre altid har været enige om at vedtage en procedure, der krænker Parlamentets rettigheder, og 
som i sidste ende vender op og ned på det, der er fastlagt i selve Rom-traktaten? 
 
Endnu vigtigere er spørgsmålet om den finansielle og budgetmæssige kontrol. Jeg forstår den 
irritation, som en formand for Ministerrådet må føle, hvis han skal høre den samme ting flere gange 
i løbet af samme dag. Lad mig ikke desto mindre sige, at de erklæringer, som forskellige talere 
fremsætter, fortjener, at man viser alvorlig interesse for dem. Man kan ikke forestille sig et 
demokratisk styre, hvor den udøvende magts politik ikke skulle underkastes nogen finansiel 
kontrol. 
 
Sandheden er, at de nationale parlamenter har opgivet denne kontrol, som Europa-Parlamentet 
endnu ikke har overtaget. Maurice Couve de Murville fortalte os, at man ved fusionen af 
Fællesskaberne vil undersøge problemet med den finansielle kontrol, navnlig hvad angår 
finansieringen af den fælles landbrugspolitik. Hr. formand, det er nødvendigt for os med næsten tre 
år for at komme fra fusionen af de eksekutive organer til fusionen af Fællesskaberne. Skal man tro, 
at tingene i mellemtiden fortsat vil fungere, som det har været tilfældet hidtil? 
 
Endelig er der problemet med tredjelandenes associering, det vil sige fortolkningen af artikel 238. 
Jeg vil ikke gentage præmisserne, som forekommer os klare og tydelige, der berettiger den 
fortolkning, som Europa-Parlamentet har givet, og som er i modsætning til Rådets. Jeg vil dog 
alligevel erindre om, at jeg i oktober 1963, da jeg var formand for Europa-Parlamentet, skrev et 
brev til formanden for Ministerrådene i Fællesskabet og bad ham om, at der blev indledt direkte 
forhandlinger om fortolkningen af denne regel i Rom-traktaten, og at fortolkningen, hvis disse 
forhandlinger ikke kunne føre til, at der blev truffet en konklusion efter fælles overenskomst, blev 
henvist til Fællesskabernes Domstol. Den fungerende formand for Ministerrådet kom her i løbet af 
den efterfølgende december måned og forsikrede os om, at han havde tilsluttet sig Parlamentets sag 
over for Ministerrådet, men han tilføjede, at man desværre ikke havde haft tid til at behandle mit 
brev. Der er nu gået mange måneder siden oktober 1963, og jeg mener, at Rådene har haft tid til at 
gøre sig bekendt med brevet fra formanden for Europa-Parlamentet og besvare det. 
 
Jeg vil slutte af, for jeg har allerede overskredet den tid, jeg fik tildelt. Vi er naturligvis enige i den 
opfordring, som Maurice Couve de Murville er kommet med, om at de nationale parlamenter 
hurtigst muligt ratificerer den traktat, der ændrer Rom-traktaterne, så meget mere som vi bliver klar 
over, at det ville være en god anledning til at foreslå nogle regler, der kan udvide Europa-
Parlamentets beføjelser. Vi beklager, at man ikke ønsker at benytte sig af denne lejlighed. Vi mener, 
at fusionen kunne være et skridt mere hen imod enheden, og vi vil bestræbe os på at gennemføre 
den hurtigst muligt. 
 
Men for at vi skal kunne overveje, om fusionen af de eksekutive organer til trods for den 
indskrænkelse af Europa-Parlamentets beføjelser, som den medfører, udgør et fremskridt og ikke et 
tilbageskridt, må Ministerrådet give os en eller anden forsikring. Det kan det gøre ved hjælp af en 
protokol eller en hensigtserklæring, der vedlægges traktaten om ændring af Rom-traktaterne. 
 
I konklusionen på sin tale sagde Maurice Couve de Murville i formiddags, at de fremskridt, der er 
sket sidste år, må give os mod på fremtiden. Det er der ingen tvivl om, og det er jeg overbevist om. 
Men jeg er også overbevist om, at det er op til os at sørge for, at vi virkelig kan få gavn af den 



   

 

opmuntring, vi har fået gennem de fremskridt, der er sket sidste år, så vi kan overvinde de mange 
forhindringer, der venter os på vores vej. 
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Europa-Parlamentets budgetmæssige beføjelser 
 

Tale holdt den 11. maj 1965 
 
Allerførst vil jeg på Den Liberale Gruppes vegne gerne komplimentere Francis Vals for den 
fremragende betænkning, som han forelagde for os, og for den redegørelse, som han indledte med.  
 
Francis Vals fastholdt - med rette, mener jeg - det politiske aspekt i Kommissionens forslag, som 
Parlamentet må give en helt særlig opmærksomhed. Det er det, Udvalget om Politiske Anliggender 
i Europa-Parlamentet gerne ville understrege, samtidig med at det krævede den egentlige 
kompetence. Ganske vist havde det ikke til hensigt at komme med invendinger eller udtrykke sin 
skuffelse med hensyn til de beslutninger, der var truffet af præsidiet, og endnu mindre hvad angår 
den beslutning, der blev truffet af udvalgets fremragende formand: Det ville bare gøre opmærksom 
på det pågældende spørgsmåls politiske karakter, der på grund af dets indhold automatisk medførte, 
at det blev forelagt Parlamentets Udvalg om Politiske Anliggender. 
 
Vi har faktisk her at gøre med gennemførelsen af en de bestemmelser i Rom-traktaterne, der netop 
blev udarbejdet for at gøre det muligt for enhedsprocessen at gå udelukkende fra det økonomiske 
plan til det specielt politiske plan. Måske står vi her over for den vigtigste af disse bestemmelser - 
blandt hvilke som bekendt er fastlæggelse af Fællesskabets fælles hjemsted, oprettelse af Det 
Europæiske Universitet, valg til Parlamentet ved almindelige direkte valg og så fremdeles - så det er 
nødvendigt, at vi drager særlig omsorg herfor. Det er derfor, at vi vogter os for at følge 
opfordringen fra dem, der ønsker at anspore os til at udskyde enhver beslutning herom og afvente, 
at den underkastes en mere uddybende behandling, som den for øvrigt fortjener. Vi står dog over for 
en bestemmelse af politisk karakter, der kræver, at Parlamentet træffer en beslutning af politisk 
karakter, og de politiske beslutninger kan ikke udskydes. På dette punkt er Den Liberale Gruppe 
enstemmig. Den mener i hvert tilfælde efter afslutningen af denne debat, at det er Parlamentet, der 
skal udtale sig klart og tydeligt om dette spørgsmål. Vi ved alle, at Kommissionens initiativ har 
fremkaldt kritik, forbehold og protester. Man kunne i formiddags læse i en anerkendt fransksproget 
avis, at ifølge den franske regerings officielle synspunkt - og jeg tror, at jeg citerer teksten ordret fra 
avisen - var Kommissionens beslutning lidt provokerende. Jeg er naturligvis ikke Kommissionens 
advokat, hverken i fortrolighed eller officielt, den kan sagtens forsvare sig selv. Jeg vil dog gerne 
benytte lejligheden til at tage ordet i den forbindelse og standse lidt ved den kritik og de forbehold 
og protester, som jeg lige har hentydet til. Kommissionen er blevet beskyldt for at have overskredet 
sit mandat. På mødet den 15. december 1964 pålagde Ministerrådet den at fremsætte forslag med 
henblik på at erstatte staternes direkte bidrag med Fællesskabets egne indtægter, hvad angår 
finansieringen af den fælles landbrugspolitik og mere nøjagtigt finansieringen af de sektorer, hvor 
Fællesmarkedet allerede er trådt i kraft. Men Kommissionen behandlede også det mere generelle 
problem med de nationale bidrags erstatning af Fællesskabets egne indtægter, med andre ord 
spørgsmålet om Fællesskabets finansielle og budgetmæssige uafhængighed, som det fremgår af 
artikel 201 i traktaten om oprettelsen af Fællesmarkedet samt spørgsmålet om Parlamentets 
beføjelser. Jeg kunne imidlertid godt tænke mig at vide, når problemet nu er rejst, om det ikke er 
klart, at man må undersøge betydningen af artikel 201 i traktaten om oprettelse af Det Europæiske 
Økonomiske Fællesskab? Kan Fællesskabets Kommission undlade at gøre det? Hvad angår 
Kommissionens aktiviteter, har artikel 201 en regulerende karakter: Mens den overlader det til 
Rådet at fastlægge de bestemmelser, som den henstiller til medlemsstaterne at vedtage i 
overensstemmelse med deres respektive forfatningsmæssige regler, bestemmer artikel 201 til 



   

 

gengæld, hvad angår Kommissionen, at den skal undersøge betingelserne og forelægge forslagene 
for Rådet. Rådet "kan", Kommissionen "skal". Disse bestemmelser er altså bindende for 
Kommissionens aktivitet, og den kan ikke unddrage sig dem. Fra det øjeblik hvor Rådet gav 
Kommissionen mandat til at undersøge, hvordan medlemsstaternes økonomiske bidrag kunne 
erstattes af egne indtægter, er det klart, at det også må fremlægge forslag på de punkter, der mere 
generelt henhører under artikel 201. Der er ingen, der har gjort indvendinger over, at Kommissionen 
havde forelagt dem for tidligt, og på det tidspunkt var det tilstrækkeligt at stille forslag for de 
sektorer, hvor Fællesmarkedet allerede var trådt i kraft, og vente med at forelægge andre bagefter, 
når Fællesmarkedet havde iværksat dem i de andre sektorer. Det er i virkeligheden det, 
Kommissionen har gjort: Den har på ingen måde foreslået straks at indføre det nye system i de 
sektorer, hvor Fællesmarkedet endnu ikke eksisterer, men at indføre det pr. 1. juli 1967 i den 
hensigt, der måske er mere optimistisk end Rådets, at Fællesmarkedet på denne dato vil være i kraft 
i alle sektorerne, det vil sige ikke alene i den landbrugsøkonomiske sektor, men også i den 
erhvervsøkonomiske sektor.  
 
Et andet kritikpunkt, som Kommissionen har fremkaldt, vedrører det faktum, at den har givet sig i 
kast med spørgsmålet om Parlamentets beføjelser, og at den har fremlagt forslag i den forbindelse. 
Men er dette spørgsmål om Parlamentets beføjelser imidlertid ikke nødvendigvis forbundet med 
gennemførelsen af artikel 201 i traktaten om oprettelse af Det Europæiske Økonomiske Fællesskab? 
Er det ikke naturligt i ethvert demokrati, at når Fællesskabets økonomiske og budgetmæssige 
uafhængighed er opnået, får Parlamentet mulighed for at udøve sin kontrol? Kan Kommissionen 
undlade at gøre det? Kan den lukke øjnene for virkeligheden? Dette problem henhører ikke kun 
under traktatens logik, men er også en logisk nødvendighed i det, vi står over for.  Kunne 
Kommissionen undlade at tage højde for den beslutning, som det nederlandske parlament har 
vedtaget for nylig? Skulle den begrave hovedet i sandet for ikke at blive tvunget til at se, med andre 
ord følge en strudsepolitik? 
 
Kommissionen har inddelt sine forslag i tre dele. På Den Liberale Gruppes vegne vil jeg gerne sige, 
at vi mener, at disse tre dele er uadskillelige. De udgør en helhed og et samlet forslag, selv om de 
for klarhedens skyld er delt i tre kapitler i Kommissionens tekst. Det drejer sig om et samlet hele, 
der absolut er udeleligt, og Den Liberale Gruppe modsætter sig ethvert forsøg på at adskille det. 
Finansieringen af den fælles landbrugspolitik ved hjælp af egne indtægter, finansieringen af alle 
Fællesskabets aktiviteter ved hjælp af egne indtægter og Parlamentets beføjelser - alle disse punkter 
udgør én uopløselig enhed. Simul stabunt, simul cadent: Man kan ikke godkende en del heraf og 
forkaste eller udsætte en anden. 
 
Jeg vil gerne nu personligt rose Kommissionen for den besindighed, den har udvist. Den har vist 
stor klogskab og mådehold ved at fremsætte forslag med mellemrum med henblik på en gradvis 
iværksættelse af det nye system. Jeg må sige (her drejer det sig om min personlige vurdering, må 
jeg understrege), at Den Liberale Gruppe er ikke enstemmig på dette punkt. Visse medlemmer er 
meget mere uforsonlige end mig. Jeg synes dog, at mådehold er en del af det system, der anbefales i 
Rom-traktaterne. Det er faktisk i dem bestemt, at enhedsprocessen skulle udvikle sig gradvist og 
langsomt. Der er fastsat en overgangsperiode på 12 år, som eventuelt kunne forlænges til 15 år, 
netop for at undgå voldsomme forstyrrelser i medlemsstaternes økonomi og for at lette 
iværksættelsen af et nyt system, der klart vender op og ned på det, der har hersket hidtil. Jeg synes 
således, at Kommissionen i sine forslag lever op til logikken i traktaterne. Jeg mener ikke, at det kan 
bestrides, at Parlamentets beføjelser - der er det egentlige emne, som vi skal beskæftige os med her 
(og som de tidligere talere allerede har behandlet, og som de efterfølgende også vil) - Parlamentets 



) 

   

  

aktuelle beføjelser er utilstrækkelige til at leve op til de nye forpligtelser, der venter det i 
forbindelse med de forslag, som Det Europæiske Økonomiske Fællesskabs Kommission har 
fremsat. Jeg mener, at de er utilstrækkelige ikke alene i forhold til Rom-traktatens bogstav, men 
også i forhold til den fortolkning, der er givet af det.  
 
Hvad angår Parlamentets beføjelser, har Fællesskabet ikke givet den fortolkning af traktaternes 
bogstav, der var passende og efter min mening nødvendig. På dette punkt har Ministerrådet vist en 
klar manglende vilje, det må jeg sige utvetydigt. I den tale, som et af de mest kompetente 
medlemmer af Ministerrådet, Joseph Luns, holdt den 2. december sidste år i Ministerrådet, omtalte 
han for øvrigt den manglende vilje og den fejlagtige fortolkning af bestemmelserne i Rom-
traktaterne, idet han erklærede: "Vi må i al anstændighed erkende, at det er rigtigt, at Parlamentet 
har været hørt flere gange, man har dog næsten aldrig taget hensyn til de udtalelser, det er kommet 
med". 
 
Ved sin tendens til at tilsidesætte Parlamentets udtalelse og dermed begrænse høringen til et formelt 
aspekt beviser Ministerrådet med åbenbar tydelighed sin manglende vilje på et væsentligt punkt for 
Fællesskabets og for enhedsprocessens fremtid, nemlig med hensyn til dets lovgivningsmæssige 
funktion. 
 
Ministerrådet har givet et nyt bevis på sin manglende vilje ved undertegnelsen i Bruxelles den 8. 
april af traktaten, der vedrører fusionen af Fællesskabets eksekutive organer. Det var i udpræget 
grad anledningen til at gøre opmærksom på problemet med Parlamentets beføjelser, da 
regeringernes repræsentanter bare ved at underskrive denne traktat i virkeligheden godkendte en 
reduktion af Parlamentets beføjelser i forhold til dem, som de gældende traktater giver det. 
 
Uanset hvor beskedent det er, udgør det Formandsudvalg, som i henhold til Paris-traktaten skal 
godkende Fællesskabets institutioners budget, dog et organ, hvorigennem Parlamentet kan udtrykke 
sig og endnu bedre deltage i de kollektive beslutninger om budgettet. Men dette udvalg forsvinder 
på grund af fusionen af de eksekutive organer. Det var således naturligt, at Ministerrådet sørgede 
for at udskifte det med en anden organisme, der bedre var i stand til at give Parlamentet en af de 
vigtigste forpligtelser, nemlig de budgetmæssige beslutninger. På mødet, som udenrigsudvalget i 
det Italienske Deputeretkammer holdt i Rom den 31. marts, lovede udenrigsminister Amintore 
Fanfani efter anmodning fra udvalget (denne anmodning var på mit initiativ), at han på mødet den 
8. april ville støtte påstanden om, at det var absolut nødvendigt, at undertegnelsen af traktaten 
ledsagedes af en reform af systemet med Parlamentets beføjelser. Ifølge de informationer, der har 
været i pressen, har Amintore Fanfani virkelig forsvaret dette synspunkt over for Ministerrådet. Han 
har gjort det på en meget behersket måde, idet han ganske enkelt har bedt regeringerne i de seks 
lande om at udfærdige en hensigtserklæring. Når man erindrer, hvor mange gange disse regeringer 
offentligt har forpligtet sig til en detaljeret undersøgelse af det alvorlige spørgsmål om Parlamentets 
beføjelser, forstår man egentlig ikke, at den italienske udenrigsministers beskedne forslag ikke har 
afstedkommet nogen reaktioner. 
 
Man forsøger nu at forklare det ved, at de seks regeringer har aftalt at udsætte såvel behandlingen 
som løsningen af dette vigtige problem til tidspunktet for fusionen af Fællesskaberne. Det er efter 
min mening en alvorlig fejl, for det er ikke muligt, at Europa-Parlamentet i den lange periode, der 
nødvendigvis vil gå, inden man opnår fusionen af Fællesskaberne, skal være uden de egentlige 
beføjelser, som giver det mulighed for effektivt at gribe ind, alene på dets væsentlige 



   

 

aktionsområde, der er et karakteristisk område for ethvert parlament, det vil sige udarbejdelsen af 
budgettet for Fællesskabets institutioner. 
 
Det er altså absolut nødvendigt straks at udvide Parlamentets beføjelser, så den kollektive vilje kan 
medvirke effektivt gennem Parlamentet til udarbejdelsen af budgettet og den økonomiske 
forvaltning af Fællesskabet. 
 
Dette spørgsmål er fuldstændigt uafhængigt af spørgsmålet om Europa-Parlamentets 
sammensætning. Som alle ved, har jeg uophørligt kæmpet for valg til Parlamentet ved almindelige 
direkte valg. Som Francis Vals så rigtigt har mindet om for lidt siden i sit indlæg, er spørgsmålet 
om beføjelserne uafhængigt af spørgsmålet om Parlamentets sammensætning. Efter min mening har 
man forsætligt forvansket problemet ved at blande disse to spørgsmål sammen. Det er blevet sagt, at 
det ikke var muligt at vælge Parlamentet ved almindelige direkte valg, fordi det ikke havde 
tilstrækkelige beføjelser, men man har også erklæret, at det ikke var muligt at give Parlamentet nye 
beføjelser, fordi det ikke var valgt ved almindelige direkte valg. Men da jeg i Val Duchesse foreslog 
- som Walter Hallstein, der var til stede, kan bevidne - at Europa-Parlamentet vælges umiddelbart 
ved almindelige direkte valg, og da jeg senere insisterede på, at man straks fastsatte datoen for, 
hvornår Parlamentet skulle vælges ved almindelige direkte valg, var det sandelig ikke, for at det 
skulle have flere beføjelser. Tanken har aldrig på det tidspunkt strejfet os at forbinde disse to 
spørgsmål. Når jeg ivrigt fastholdt, at det var nødvendigt at vælge Parlamentet ved almindelige 
direkte valg, var det udelukkende, fordi det efter min mening var det eneste middel til at få egentlig 
deltagelse af den kollektive vilje - med andre ord den folkelige vilje - i processen med opbygningen 
af Europa. Det er absurd at forestille sig, at Europa ud fra et politisk synspunkt kan opbygges alene 
af regeringernes vilje kun under påvirkning af et nøgternt statshensyn. To forsøg er allerede 
mislykkedes - Det europæiske politiske Fællesskab og Det Europæiske Forsvarsfællesskab - netop 
fordi den folkelige sjæl ikke gik ind for dem. Den folkelige sjæl er uundværlig, hvis der skal 
opbygges noget politisk af dette omfang. 
 
Det er derfor, jeg dengang mente, at Europa-Parlamentet skulle vælges ved almindelige direkte 
valg, og derfor jeg konstant har hævdet, at det var et af de vigtigste krav til den politiske opbygning 
af Europa. Men derfra til at mene, at man ikke kan give Parlamentet videre beføjelser, så længe det 
ikke vælges ved almindelige direkte valg, det er en tankegang, jeg ærligt talt ikke kan forstå. Uanset 
hvordan Parlamentet er sammensat, om det er valgt ved almindelige direkte valg eller, som det er 
tilfældet med det Parlament, som vi deltager i, valgt ved indirekte valg, er der ingen tvivl om, at det 
hviler på et demokratisk system, det vil sige på den folkelige vilje. 
 
Det er således klart, at det også har ret til at kræve de beføjelser, der er passende for ethvert 
parlament, der som vores er udtryk for folkets vilje. Tillad mig at tilføje, at det er mærkeligt, at det 
netop er dem, der ved enhver lejlighed har kæmpet med så megen stædighed - og med så stort held 
må jeg sige - mod et europæisk teknokrati, som ved stædigt at blive ved med at modsætte sig, at 
man giver Parlamentet de nødvendige beføjelser, netop har foranlediget oprettelsen i Bruxelles af 
teknokratiske foretagender, der er blottet for enhver demokratisk regel, og som benægter de mest 
elementære juridiske principper. 
 
Er det virkelig nødvendigt at revidere Rom-traktaterne for at opnå denne reelle parlamentariske 
kontrol? Ville det ikke være tilstrækkeligt, at Ministerrådet besluttede en forretningsorden, der - i 
henhold til artikel 203 - fastlagde den procedure, som skal følges i forbindelse med vedtagelse af 
budgetterne eller nødvendige indgreb af Parlamentet? Jeg ved det ikke, men jeg ved, at når 
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Parlamentet insisterer på, at man ved hjælp af en ændring af traktaterne overlader det den endelige 
godkendelse af beslutningerne om budgetterne, er det, fordi Ministerrådet hidtil ikke har haft den 
politiske vilje til at erkende, at Parlamentets indgreb var absolut nødvendigt i behandlingen med 
vedtagelse af budgetterne. Det er derfor, vi er forpligtede til at fremsætte ændringsforslag til Rom-
traktaterne, selv om vi er fuldstændig klar over alle de ulemper, det kan medføre. 
 
Jeg mener, at initiativet fra De Europæiske Fællesskabers Kommission også fortjener ros på grund 
af det tidspunkt, det kom på. Det kom netop i det øjeblik, hvor forsøget var mislykkedes med at få 
Europas politiske union til "at genopstå", og hvor den italienske regerings forslag om en konference 
i Venedig mislykkedes. Denne fiasko har gjort et stort indtryk på alle de overbeviste tilhængere af 
Europa, for den har vist, at der endnu skal gå meget lang tid, før der kan opbygges et egentligt 
politisk og økonomisk Europa, selv om vi alle hele tiden har erkendt - præsidenten for Den Franske 
Republik som den første - at det var absolut nødvendigt at skabe nye instrumenter til den politiske 
union for at støtte den igangværende økonomiske konstruktion. "Man kan faktisk ikke sikre 
Europas økonomiske udvikling uden dets politiske forening", sagde general de Gaulle dengang. 
 
Hvorfor har man så allerede nu afvist, at man i Venedig forsøger at finde en formel, der gør det 
muligt at nå den politiske forening af Europas folk? Da den fungerende formand for Fællesskabets 
Ministerråd, Maurice Couve de Murville - som De husker - i marts her i Parlamentet aflagde sin 
beretning om Rådets aktiviteter i det forløbne år, spurgte jeg ham, om den franske regering havde til 
hensigt at støtte det italienske initiativ om en konference i Venedig, og han svarede mig, at han 
netop skulle til Rom næste dag for at diskutere dette spørgsmål med den italienske 
udenrigsminister. I min naivitet troede jeg, at Maurice Couve de Murville med disse ord ville 
forsikre mig om den franske regerings positive holdning til dette initiativ. Jeg var imidlertid meget 
skuffet over hans svar og formåede ikke at undskylde den undvigende form blot med den 
diplomatiske tilbageholdenhed, som udenrigsministre plejer at tilsløre deres erklæringer med. Jeg 
har således bestræbt mig på at søge det i parlamentsdebatterne, hvor jeg til min store overraskelse 
opdagede, at det fandtes i følgende form, for øvrigt adskilt fra det udtrykkelige spørgsmål, som jeg 
havde stillet: "Jeg skal faktisk tilbage til Paris allerede i aften, for jeg skal i morgen af sted på en 
kort tur til hovedstaden i det land, som Guetano Martino er en værdig repræsentant for". 
 
Det mislykkede italienske forslag om at samles til en konference i Venedig har ikke kunnet undgå at 
fremkalde en vis usikkerhed, for det ser ud til at bekræfte en ret markant tendens til at begrænse 
enhedsprocessen udelukkende til det økonomiske område. Til trods for præsident de Gaulles ord, 
som jeg lige har nævnt, ser den franske regering ud til stadig at vise den tendens. Det er en alvorlig 
fejl, for enhedsprocessen vil ikke i længden kunne fastholdes, hvis den begrænser sig til kun at være 
et økonomisk anliggende. Hvis den ikke støttes af egnede politiske strukturer, vil den til sidst falde 
sammen. Desuden forekommer det mig mærkeligt, at vi for at forblive i live skulle give afkald på 
det, der er vores grund til at leve. Den igangværende enhedsproces har som endeligt mål Europas 
politiske enhed. Den økonomiske enhed har aldrig været betragtet som et mål i sig selv, men som et 
middel til at kunne opnå den politiske enhed. Den egentlige forening af europæerne er påkrævet, for 
ingen nationalstat er eller kan påstå, at den er i stand til ved egne midler alene at klare de dramatiske 
problemer, der opstår i den moderne verden. Den vil i endnu mindre grad være i stand til at 
overvinde de endnu alvorligere problemer, der sandsynligvis vil opstå for menneskeheden i 
fremtiden. Det er netop, fordi menneskene er bevidste herom, at hele verden i dag stræber efter 
enhed. Forsøgene med forening er ikke kun vores kontinents lod, man finder dem i andre dele af 
verden, og det viser, at menneskene er klar over, at kun større grupper af folk og kun stater på 



   

 

kontinentalt niveau er i stand til at løse nutidens og fremtidens enorme problemer. Vejen til enhed 
er den eneste, der kan sikre fremgang i frihed, garantere fred på jord og gennemføre 
broderskabsidealet, der er det ældste og ædleste af alle menneskehedens idealer. Som det med rette 
er bemærket, er det den eneste vej, der giver mulighed for at føje sjælenes identitet til racernes 
identitet - homonoia eller concordia. 
 
Nationalitetsfølelserne lever ikke op til dette ideal. Tværtimod står de i modsætning til dette 
broderskabsideal, for, som Benedetto Croce så relevant skrev, åbner de konstant kæften for at æde 
hinanden. Det var derfor, vi stillede så store forhåbninger til, at denne politiske union skulle 
genopstå, hvilket var hensigten med konferencen i Venedig. Derfor mente vi, at vi, når vi ikke 
kunne skabe nye politiske strukturer, der vil kunne fremskynde den politiske enhedsproces, måtte 
søge ly i den havn, som de gældende traktater giver os, og som omfatter alle de nødvendige 
bestemmelser for at fremme enhedsprocessen og dens overgang fra det økonomiske plan til det 
politiske plan. 
 
Vi står her over for en af disse bestemmelser. Det afhænger af os, om bestemmelserne i de 
eksisterende traktater gennemføres fuldt ud og korrekt, så man ikke forråder hverken ordlyden eller 
ånden i de forpligtelser, som vores folk højtideligt har indgået ved deres respektive parlamenters 
ratificering af traktaterne. 
 
Det er således derfor, vi glæder os over det initiativ, som Det Europæiske Fællesskabs Kommission 
har taget, og som vi giver hele vores støtte. Det er modigt: Man kan vedtage det eller forkaste det, 
men man kan ikke komme med undskyldninger eller komme uden om spørgsmålet. Ved at svare ja 
eller nej til dette initiativ mener jeg, at det er opbygningen af Europa, man accepterer eller forkaster. 
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Overvindelse af Fællesskabets krise 
 

Tale holdt den 20. januar 1966 
 
Dagene den 17. og 18. januar blev af nogle forudset som sandhedens dage. Man mente dermed, at 
de ville give anledning til en fri og åben meningsudveksling i Fællesskabets Ministerråd, så enhver 
fik mulighed for at lægge kortene på bordet: Der ville have været det, som englænderne kalder et 
showdown. Begivenhederne viste desværre, at forudsigelserne var forkerte, for det, der skete i 
Luxembourg den 17. og 18. januar, var en forhandling mellem Frankrig på den ene side og de fem 
andre regeringer på den anden, og man ved godt, at sandheden aldrig kommer for en dag i løbet af 
nogle forhandlinger. For resten tillagde Platon regeringerne retten til ikke at sige sandheden, hvis 
det tjente til at narre fjenden eller skjule noget for offentligheden i statens interesse. Men vi, som 
ingen regeringsfunktioner har, vi har det privilegium at kunne sige hele sandheden. Vi kan her helt 
tydeligt give udtryk for vores tanker og blotlægge vores sjæl. Vi opmuntres i høj grad hertil af 
Pierre Werners velkendte belevenhed. Jeg er glad for at se ham her i Parlamentet ved siden af to 
kolleger fra Belgien og Nederlandene, forenet i en slags "Benelux"-solidaritet, der forekommer mig 
at være et smukt eksempel og et lykkeligt varsel for Fællesskabet. 
 
På vegne af Den Liberale Gruppe og beslægtede grupper vil jeg først lykønske alle regeringerne i 
Fællesskabets lande med de tydelige bestræbelser, de har gjort for i en oprigtig forsonende ånd at 
overvinde de vanskeligheder, som krisen af 30. juni skabte, og få Det Europæiske Fællesskab på 
rette spor igen. Når jeg siger alle regeringerne, betyder det, at jeg ikke har til hensigt at udelukke 
Frankrig fra denne ros. Man kan konstatere nogle positive elementer i den franske holdning. Det må 
man ærligt erkende og tage ad notam. 
 
Et af disse positive elementer er efter min mening, at man har accepteret det ekstraordinære 
ministerrådsmøde for at finde midlerne til at overvinde de nuværende vanskeligheder. Der er endnu 
et: Man har fra 1. januar gennemført de tarifnedsættelser, der er fastsat i traktaterne. Det tredje 
element er beslutningen om at acceptere den fælles eksterne tarif, når tiden er inde. 
 
Jeg tror således, at vi kan give denne ros til alle regeringerne i Fællesskabets medlemslande, selv 
om vores betænkeligheder ikke af den grund forsvinder. De er der stadig trods det, vi har hørt i dag, 
og mere på grund af det, der ikke blev sagt, end det, der blev sagt. 
 
I den henseende er Pierre Werners tale meget udtryksfuld, trods hans store besindighed, som - jeg 
har forpligtet mig til at sige sandheden - jeg ikke ville tøve med at betegne som tilbageholdenhed. 
 
Vores bekymringer er baseret på to forhold. Jeg undlader at tale om tidsplanen, som uden tvivl kun 
er resultatet af en mindre "bommert". Jeg vil hæfte mig ved to væsentlige punkter: De franske krav 
med hensyn til Kommissionens rolle i EØF og reglen om kvalificeret flertal ved afstemningerne i 
Rådet. 
 
Hvad angår Kommissionen, har vi efter det, vi har kunnet læse i aviserne (hvilket for øvrigt ikke er 
dementeret), indtryk af, at den skal være en slags syndebuk i de meningsforskelle, der er mellem 
Frankrig og de fem andre partnere. 
 



   

 

Det kan være, at nogle af de ulemper, man har beklaget, er begrundede. Det kan være, at nogle 
medlemmer af Kommissionen reelt har savnet denne nødvendige forbeholdenhed, som skulle have 
forhindret dem i offentligt at fremsætte kritik af en af medlemslandenes regeringer. Det kan være, at 
man kan betegne denne holdning som ukorrekt. Men når man taler om korrekthed, må man sige, at 
den kan ikke kun gå den ene vej, den må nødvendigvis være gensidig, og medlemmerne af 
Kommissionen i EØF har også ret til at kræve, at regeringerne viser respekt over for deres person 
og deres rolle på samme måde, som regeringerne med rette kan kræve respekt fra Kommissionens 
og dens medlemmers side. 
 
Hvorom alting er, hvis det er det motiv, der har ført til en undersøgelse af problemet med 
Kommissionen i EØF, mener jeg virkelig, at der er et misforhold mellem årsager og virkninger. Det 
havde været mere retfærdigt og mere naturligt, hvis der havde været en åben diskussion mellem 
Ministerrådet og Kommissionen i EØF. Men at ville dømme Kommissionen, der ikke er til stede, 
og nægte den ret til at forsvare sig, det er - undskyld mig - en uhyrlighed. 
 
Jeg vil gerne i den forbindelse spørge Ministerrådenes formænd, om det er rigtigt eller ej, at man 
har krævet en slags permanent ustabilitet med hensyn til funktionerne for Kommissionens formand i 
EØF. Denne permanente ustabilitet ville ikke gavne Fællesskabets funktion, og den virker 
overraskende, navnlig hvis kravet stammer fra den, der har gjort sig til talsmand for stabiliteten i de 
offentlige funktioner. Det andet spørgsmål er følgende: Er det rigtigt eller ikke rigtigt, at man har 
krævet fuldstændig udskiftning af Kommissionen i EØF, en udskiftning af alle dens medlemmer? 
Parlamentet har flere gange haft lejlighed til at understrege den ekstraordinære dygtighed hos 
Kommissionen i EØF, der med sin kompetence, sin initiativrigdom og sin dynamik har lagt grunden 
til den fantastiske udvikling i Fællesmarkedet, som har hele verdens bevågenhed og beundring. 
Disse mennesker, Walter Hallstein og hans medarbejdere, der virkelig har fortjent Europa, kan ikke 
ydmyges sådan nu. 
 
Men jeg vil sige åbent, at det, der bekymrer os mest, er, at man ved at benytte sig af denne lejlighed 
til ikke at fortælle om dette påskud vil ændre Kommissionens rolle. Man vil med andre ord 
omdanne den fra en politisk institution til en teknisk institution. 
 
Kommissionen i EØF er en politisk institution i Fællesskabet, traktaten er formel på dette punkt, da 
den er ansvarlig over for Europa-Parlamentet, som med egnede procedurer automatisk kan 
fremkalde dens afgang ved et forslag om mistillidsvotum. I henhold til selve traktaten er den således 
en politisk institution og ikke en teknisk. Man kan da ikke forestille sig, at Ministerrådet uden 
endog at benytte den procedure, der er fastlagt til en ændring af traktaten, har i sinde med overlæg 
at ændre Kommissionens rolle. Den har ikke fået tildelt sin rolle af Ministerrådets beslutninger, men 
udelukkende af Rom-traktaten. 
 
Det andet spørgsmål, der bekymrer os i den henseende, er følgende: Lad os antage, at det er muligt 
at ændre Kommissionens rolle, at omdanne Kommissionen til en teknisk institution. Hvem vil være 
ansvarlig over for Europa-Parlamentet? Hvis Kommissionens medlemmer bliver Fællesskabets 
embedsmænd, kan man ikke hævde, mener jeg, at de er ansvarlige over for Europa-Parlamentet. Jeg 
kender ikke nogen eksempler på demokratiske lande, hvor embedsmændene er personligt ansvarlige 
over for Parlamentet. Det politiske ansvar påhviler altid og overalt regeringen. Er Ministerrådet, der 
agter at være den eneste politiske institution i Fællesskabet, indstillet på at påtage sig ansvaret over 
for Parlamentet, indfinde sig i Parlamentet og eventuelt blive udsat for vores forslag om 
mistillidsvotum? Det er helt klart at bede den om noget umuligt. 
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Der er kun en løsning - og det er den, der bekymrer os - nemlig at man ved hjælp af en 
reorganisation af Kommissionen til sidst fjerner den fortrinsret fra Parlamentet, der er bestemt i 
Rom-traktaterne: Udøvelse af en politisk kontrol af det eksekutive organs aktivitet. 
 
Lad os gå over til det andet punkt: kvalificeret flertal til Ministerrådets afgørelser. I den forbindelse 
vil jeg gerne helt roligt give udtryk for min personlige mening. Jeg mener, at reglen om kvalificeret 
flertal aldrig vil blive anvendt i praksis til Ministerrådets afgørelser. Det er altid reglen om 
kompromis, der bliver anvendt, og det er normalt. Det er ikke tænkeligt, at en stat bringes i 
mindretal af de andre. Hodic mihi cras tibi, i dag mig, i morgen dig: I dag Frankrig, i morgen 
Tyskland, derefter Italien. Der vil nødvendigvis ske det, der sædvanligvis sker i Det Schweiziske 
Forbundsråd, hvor Forfatningen bestemmer flertal til beslutninger, men hvor man i virkeligheden 
aldrig træffer flertalsbeslutninger, da beslutningerne altid træffes enstemmigt på grundlag af et 
kompromis. 
 
Men det skal tilføjes, at man kan ikke acceptere, at den regel, der er bestemt i traktaten om 
kvalificeret flertal, ophæves. Reglen skal eksistere, fordi den er der til at få den, der med sit veto 
ønsker at forhindre gennemførelsen af visse regler eller hindre udviklingen af den igangværende 
enhedsproces, til at opgive det. Det er hensigtsmæssigt, at denne regel er der for at advare om, at det 
ikke er muligt bare med et veto at forhindre, at man går videre fremad. Det er den væsentlige 
funktion ved denne regel: en slags deterrent, et afskrækkelsesvåben, som ingen har til hensigt at 
benytte sig af, men som alle gerne vil have til rådighed for at afskrække eventuelle aggressorer. 
 
Men det ville navnlig være en uhyrlighed at kræve, at denne regel skulle ophæves ved hjælp af det, 
man efter min mening upassende har kaldt en gentleman’s agreement. Men hvordan? Man ønsker 
ved et kneb, næsten i smug, at ændre Rom-traktaten ved at undgå vanskeligheden med den 
parlamentariske procedure for at forhindre en diskussion ved ratificeringen i de nationale 
parlamenter. Det ville være utroligt og uudholdeligt. Må det være mig tilladt at sige, og jeg ønsker 
ikke at fornærme nogen, at det ville være en agreement, men sandelig ikke en gentleman’s 
agreement. 
 
De, der har modsat sig dette krav fra den franske regering, har derfor handlet rigtigt, hvis det er 
sandt, at dette forslag er stillet. De, der har kæmpet (og jeg vil gerne specielt takke Paul Henri 
Spaak, der er til stede her) så klogt, ivrigt og opfindsomt for at finde formler, der eventuelt kan 
tilfredsstille den franske regering uden dog at krænke reglerne i Rom-traktaten, de har også handlet 
rigtigt. 
 
De tre punkter i den såkaldte "Spaak-plan" (vi kender den under det navn, fordi den er blevet 
præsenteret sådan i pressen) indeholder efter min mening visse positive elementer. Hvad angår det 
første punkt, nulla questio, er det uantageligt, at man kan kræve, at det, der før blev vedtaget 
enstemmigt, ændres til flertalsafgørelse. Det ville virkelig være en ukorrekt handling. Jeg tror ikke, 
at der er nogen, der har ønsket sådan noget. Det første punkt er altså overflødigt. Derfor kan man, 
hvis man ønsker det, give den franske regering denne forsikring. Med hensyn til det andet punkt vil 
jeg heller ikke komme med nogen indvendinger. Visse foranstaltninger kunne være besluttet 
enstemmigt i 1965, og de blev det ikke på grund af krisen. Dette skyldes "strejken" i den franske 
regering. Den lange erfaring, som vi allerede nu har fået, viser os, at de sanktioner, der er fastsat i 
loven, aldrig anvendes ved strejker i statsadministrationen. Jeg kan altså ikke se, hvorfor man denne 



   

 

gang skulle anvende sanktioner, der netop ville bestå i en flertalsafgørelse af spørgsmål, der skulle 
have været afgjort ved enstemmighed i 1965. 
 
Med hensyn til det tredje punkt deler jeg nogle af den foregående talers bekymringer. Dette system 
med tre behandlinger ødelægger den balance, der er fastlagt i Rom-traktaten vedrørende 
lovgivningsproceduren. Fællesskabets normale aktivitet skal i henhold til traktaten have et 
tredobbelt grundlag, den skal være resultatet af medvirken af tre elementer, der alle tre er 
uundværlige: Kommissionen, der stiller forslag, Parlamentet, der kommer med en udtalelse, og 
Ministerrådet, der beslutter. Hvis Parlamentets udtalelse, som det altid har foregået, og som det skal 
foregå, kræves, inden Kommissionens forslag forelægges for Rådet, er det klart, når Kommissionen 
derefter opfordres af Rådet til at ændre sit forslag til andenbehandlingen og derefter til 
tredjebehandlingen, at Parlamentets udtalelse mister enhver betydning. Denne udtalelse vil fortsat 
henvise til det oprindelige forslag og kan hverken henvise til andet eller tredje forslag. Jeg stiller 
derfor følgende spørgsmål til formanden for Ministerrådet: Ville det være for meget forlangt, om 
Europa-Parlamentet, hvis man vedtog denne procedure, blev hørt ved hver behandling, inden hvert 
forslag blev forelagt Ministerrådet? Jeg ved godt, at det af og til er sket, og det sker endnu, at 
Parlamentet ikke høres, når Kommissionen ændrer sit forslag efter diskussioner i Rådet. Det har vi 
beklaget, og vi beklager denne procedure, som vi betragter som værende i strid med ånden i Rom-
traktaten. At institutionalisere en sådan praksis ville virkelig være forræderi over for traktatens ånd 
og bogstav. 
 
Det forekommer mig, at Parlamentet har været meget fraværende disse to dage i Luxembourg. Vi 
kan glæde os over, at ingen har foreslået sanktioner eller straffe over for os, men vi beklager, at 
ingen medlemmer af Rådet, så vidt vi ved, har forsvaret Europa-Parlamentets rolle, 
fortrinsrettigheder og beføjelser. 
 
Jeg håber, at de tilstedeværende ministre på de senere møder vil få lejlighed til at tage hensyn til 
min bemærkning og forsvare Europa-Parlamentet. 
 
Vi er bevidste om den alvorlige krise, som Europa gennemlever, og som rammer vores Fællesskab. 
Vi ved, hvilke virkninger denne krise allerede har haft. Vores sympati går navnlig til 
Atomenergifællesskabet. Det har intet haft at gøre med problemet med den fælles landbrugspolitik, 
og dets Kommission har ikke været udsat for kritik fra visse personer, og alligevel har det lidt mest 
under krisen den 30. juni. I parentes bemærket forekommer det mig at være det mest åbenbare bevis 
på, at den manglende enighed om den fælles landbrugspolitik den 30. juni ikke var andet end 
anledningen - jeg vil ikke sige påskuddet - til en krise, der i virkeligheden har dybere og alvorlige 
rødder. 
 
For øjeblikket er situationen den, at Det Europæiske Atomenergifællesskab ikke til sit 
forskningsbudget kan anvende systemet med foreløbige tolvtedele, der gælder for de andre 
budgetter, og det er derfor umuligt for det at opfylde sine forpligtelser. Det har nogle forpligtelser, 
som det ikke kan opfylde, og jeg mener, at Ministerrådet hurtigst muligt skal gøres opmærksom på 
dette problem og afhjælpe det. 
 
Vi er klar over alvoren af denne krise, og vi mener, at man må gøre alt, undersøge alle idéer og 
forestille sig alle løsninger for at nå til en aftale, så man i den forsonende ånd, som syntes at have 
vist sig hos alle regeringerne i Fællesskabets medlemslande, finder en formel, der kan bringe 
Fællesskabet på rette vej igen. 
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Jeg tror, at Deres bestræbelser, kære repræsentanter for Ministerrådet, vil finde stor støtte i hele 
Europa-Parlamentet, dog forudsat at man stadig er trofast over for de principper, der er fastlagt i 
Rom-traktaterne. 
 
Vi tvivler ikke på Deres standhaftighed. De har højtideligt erindret om den ved flere lejligheder. Vi 
er sikre på, at De vil søge at overholde de forpligtelser, De har indgået. Men vi må ikke glemme, at 
strukturen i Rom-traktaterne er den eneste garanti for, at det endelige mål med enhedsprocessen 
ikke forrådes. Det er altså nødvendigt at værne om denne struktur så præcist som muligt. 
 
Vi frygter, at man ved ihærdigt at søge en løsning på den alvorlige krise, som rammer denne proces, 
ender med give efter for fristelsen til de facto at ændre det, man ikke tror er rigtigt at ændre de jure. 
 
Altså ingen indrømmelser, ingen svaghed: Det er den appel, som Europa-Parlamentet nu retter til 
repræsentanterne for Ministerrådet. Vedholdenhed, tålmodighed og god vilje, det er de egenskaber, 
der er påkrævede. Måtte følgende ord af Vilhelm af Oranien være til trøst, støtte og opmuntring: 
"Det er ikke nødvendigt at håbe for at tage fat, og det er ikke nødvendigt at have succes for at være 
vedholdende". 
 
 



   

 

Den europæiske videnskabelige forskning 

 
Tale holdt den 30. juni 1966 

 
Må jeg begynde med at udtrykke min hjertelige tak for de lykønskninger, som De og alle vores 
kolleger har givet mig i anledning af min udnævnelse til rektor for Roms Universitet. I den 
forbindelse vil jeg gerne forsikre Dem om, at jeg trods ansvaret, betydningen og omfanget af min 
nye funktion sammen med mine allerede omfattende aktiviteter fortsat vil yde mit beskedne bidrag 
til opbygningen af Europa, vores fælles ideal. 
 
Der er gået lang tid siden den 28. april, og da det spørgsmål, jeg rejste, ikke længere var aktuelt, var 
jeg indstillet på at trække det tilbage, så meget mere som Pierre Chatenet i et meget høfligt brev, 
som jeg gerne vil takke ham for endnu en gang, meddelte mig, at i dette interview havde han kun 
haft til hensigt at udtrykke sine personlige idéer. Det er beklageligt, at det ikke fremgik klart af den 
tekst, der blev offentliggjort af den parisiske avis, og at Pierre Chatenet har været offer for et af de 
uheld, der sker så hyppigt for politikere. Jeg tror ikke, at der er nogen blandt os, som ville vove at 
kaste den første sten. 
 
Jeg ville således meget gerne have frafaldet dette spørgsmål, hvis jeg ikke havde ment, at 
interviewet med Pierre Chatenet faktisk kunne være en anledning for os til at udveksle 
hensigtsmæssige overvejelser og derfor til en konstruktiv og relevant debat til gennemførelse af de 
mål, vi har sat os for. Er det sandt eller ikke, at erfaringen med EURATOM har været skuffende og 
nyttesløs? Det er klart, at Pierre Chatenet heller ikke mener det, da han er enig i de synspunkter, 
næstformand Carelli gav udtryk for lige før på vegne af den eksekutive Kommission. 
 
Vi har navnlig værdsat det forsøg, han har gennemført. Der er oprettet fire store forskningscentre. 
Der er sket et stort fremskridt for videnskaben inden for det atomfysiske område, og hvad der er 
endnu vigtigere: Forberedelsen af atomenergiens industrielle æra er gjort. Det er det vigtigste mål, 
som Rom-traktaten har givet EURATOM, det vil sige at skabe betingelser for industriel anvendelse 
og udvikling af en stor nuklear industri. Det er netop vendingerne i Rom-traktaten. Dette mål har vi 
nået: Har vi faktisk ikke fået at vide, at man på kort sigt og takket være forskningen kunne 
producere elektrisk energi til konkurrencedygtige priser i forhold til andre energikilder? 
 
De oplysninger, der foreligger i den eksekutive Kommissions beretning, som Carelli lige har 
kommenteret, bringer nye elementer, der berettiger til den positive bedømmelse, som vi giver det 
arbejde, der er udført af EURATOM-Kommissionen. Men det, der bekymrer mere i interviewet af 
Pierre Chatenet, er det synspunkt, han har givet udtryk for med hensyn til Rom-traktaternes 
anvendelighed til konstruktionen af Europa. Ja, det er foruroligende, at formanden for EURATOM-
Kommissionen har vist manglende tillid over for det instrument, som Rom-traktaterne udgør, til 
konstruktionen af Europa på det økonomiske og politiske plan. 
 
Når Pierre Chatenet taler om at gøre Europa til et Europa "à la carte", og når han nævner eksemplet 
med de hurtige reaktorer, der hovedsageligt interesserer Frankrig, Storbritannien og Tyskland, og 
som burde være genstand for en aftale mellem disse tre lande, selv om man så skal indgå andre 
aftaler med andre lande i forskellige sektorer, mener jeg i hovedsagen, at han har en tendens til at 
gøre den integrationsproces, der er iværksat af Rom-traktaterne, til en proces om industrisamarbejde 
mellem suveræne stater. Men dette er i strid med de principper, der er omtalt i Rom-traktaterne. Vi 
har alle som repræsentanter for eller med udøvende beføjelser i institutionerne i henhold til 
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traktaterne en pligt til at indgyde tillid i andre og ikke skabe mistillid. Heldigvis indeholder 
interviewet med Pierre Chatenet en optimistisk tone, som det er værd at bemærke, da han mener, at 
selv om EURATOM-forsøget er skuffende, giver det også rige muligheder for fremtiden. Det var 
det, han ville sige, da han i sit interview anbefalede "ikke at smide barnet ud med badevandet". 
 
Det er navnlig ved dette aspekt, tror jeg, at vi må standse på det tidspunkt, hvor fusionen, der skal 
forene de tre Fællesskabers eksekutive organer, giver anledning til modløshed, bekymring og frygt 
hos de hundredvis af forskere, der er afhængige af Det Europæiske Atomenergifællesskab. 
 
Hvad ville der ske ikke alene med hver enkelts personlige situation, men også med det arbejde, de 
hidtil har udført, og som de er så optaget af? Vi har pligt til at berolige forskerne og gøre det 
hurtigst muligt. 
 
EURATOM er et værdifuldt instrument til koordinering og udvikling af forskningen på alle de 
videnskabelige områder og af den naturvidenskabelige forskning generelt. Og efter min mening er 
det meget sigende, at næsten samtidig med interviewet af Pierre Chatenet i le Figaro besluttede Den 
Liberale Gruppe og beslægtede grupper at fremlægge et forslag til beslutning, der nu diskuteres i de 
kompetente udvalg, en beslutning, der har til hensigt at omdanne Det Europæiske 
Atomenergifællesskab til et egentligt videnskabeligt forskningsfællesskab, så dette Fællesskab 
skulle have opgaven med at iværksætte den fælles videnskabspolitik, der er absolut nødvendig for 
Europas liv og fremskridt. 
 
De ved alle bedre end mig, hvor langt bagud den nuværende videnskabelige forskning er i Det 
Europæiske Fællesskabs lande i forhold til andre lande, og hvor bekymrende det er. I henhold til de 
allerede offentliggjorte tal brugte De Forenede Stater i 1963 93 dollars pr. indbygger til 
videnskabelig forskning, mens Storbritannien brugte knap 33 og landene i Fællesskabet som helhed 
kun 17. I Sovjetunionen var der i 1963 en million forskere og i De Forenede Stater 1,3 million 
forskere, mens der i det samme år i Det Europæiske Fællesskab var knap en halv million. Det er 
ikke det hele. Vi havde i løbet af det samme år, 1963, en meget betydelig udvandring af forskere, 
idet 2.232 af dem tog til De Forenede Stater og forlod Fællesskabets medlemslande, hvor de ikke 
fandt tilstrækkelig opmuntring til udøvelse af deres aktiviteter eller tiltrækkende arbejdsforhold. Vi 
kunne nævne andre tal, der viser, hvor langt bagud den videnskabelige forskning er i Vesteuropa, 
mens dette kontinent før i tiden var den eneste kilde til videnskabeligt fremskridt i verden. 
Videnskaben udvikler sig i en svimlende fart, og amerikanerne regner med, at 40% af deres 
industriproduktion i 1975 vil bestå af produkter, der i dag er ukendte, og som man ikke engang kan 
forestille sig eksistensen af. Det er den virkelig dramatiske situation i Vesteuropa. Derfor må vi 
bestræbe os på hurtigst muligt at afhjælpe vores mangler og give den videnskabelige forskning i 
vores seks lande et effektivt skub fremad. Og det er netop derfor, det er absolut nødvendigt at skabe 
instrumentet for en fælles videnskabspolitik. Vi har et hensigtsmæssigt middel, EURATOM, som vi 
allerede har en passende erfaring med, og væsentlige elementer til iværksættelse af en fælles 
videnskabspolitik. Man skal overlade denne opgave til EURATOM. EURATOM skal være det 
videnskabelige forskningsfællesskab. 
 
Det er med det formål, at vi har forelagt vores forslag til beslutning, og det er den positive 
konklusion, som efter min mening kan drages af denne debat, som interviewet med Pierre Chatenet, 
der var offentliggjort i le Figaro, var anledning til. Alt i alt mener vi, at ikke alene skal man ikke 
forkaste den erfaring, som vi ikke betragter som hverken skuffende eller nyttesløs, men tværtimod 



   

 

skal man anse den for rig på lovende resultater, men vi mener også, at vi skal bestræbe os mest 
muligt på at udnytte de instrumenter, vi har i Rom-traktaten, til at opbygge et integreret Europa 
såvel på det økonomiske som politiske plan. 
 
Efter denne debat fremlægger Den Liberale Gruppe og beslægtede grupper under henvisning til 
artikel 46 i forretningsordenen et forslag til beslutning med anmodning om afstemning straks. Dette 
forslag til beslutning, som jeg mener vil blive enstemmigt godkendt af Parlamentet, fordi det 
nøjagtigt er udtryk for alle medlemmernes oprigtige mening, uanset hvilken politisk gruppe man 
tilhører, indgår i rækken af forslag, der for nylig er forelagt af Den Liberale Gruppe og beslægtede 
grupper, og som for øjeblikket er til behandling i de pågældende udvalg, men som dog er 
anderledes. Det gengiver ikke nøjagtigt indholdet, således at vedtagelse af det på ingen måde vil 
foregribe den opfølgning, de kompetente udvalg skal give det andet beslutningsforslag og derefter 
Parlamentet i oktober, når vi sammenhængende og grundigt skal i gang med diskussionen om den 
fælles videnskabspolitik. 
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