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VOORWOORD 

 
Gaetano Martino, wiens honderdste geboortedag het Europees Parlement op 29 november 2000 heeft herdacht, 

was zonder twijfel een van de markantste persoonlijkheden die deze instelling gekend heeft. Aan het begin van de 

jaren zestig was hij gedurende twee termijnen voorzitter van het Europees Parlement. De redevoeringen die hij 

tussen 1958 en 1967 in de vergaderzaal van Straatsburg hield, getuigen van een grote morele strengheid en een 

zeer scherp politiek instinct. 

 

Gaetano Martino, die een internationaal gerenommeerd docent menselijke fysiologie was en tevens deken van de 

Universiteit van Rome, wijdde een groot deel van zijn Europese activiteit aan het probleem van het universitaire 

onderwijs. Hij streed met name moedig voor de oprichting van de Europese Universiteit van Florence die hij zag 

als een instrument voor de vorming en verspreiding van een Europees bewustzijn. Voor deze pionier van de Unie 

vormde de cultuur bij uitstek de motor voor de voortstuwing en versnelling van het Europese eenwordingsproces. 

 

De ontwikkeling van het Europees wetenschappelijk onderzoek vormde een ander essentieel onderdeel van zijn 

parlementaire activiteit. Hij was in zekere zin een van de voorlopers van het kaderprogramma Onderzoek & 

Technologische Ontwikkeling, omdat hij er bij de nationale regeringen met klem op aandrong de nodige middelen 

ter beschikking te stellen voor wetenschappelijk onderzoek om de braindrain, waardoor ons continent sinds de 

jaren '60 werd getroffen, tegen te gaan. 

 

Zijn meesterwerk was ongetwijfeld de organisatie van de Conferentie van Messina op 1 en 2 juni 1955, waardoor 

het Europese eenwordingsproces weer op gang kwam en de interne markt werkelijkheid werd. Er dient op te 

worden gewezen dat de Conferentie van Messina nog geen jaar na de mislukking van de Europese Defensie 

Gemeenschap plaatsvond. Zonder deze conferentie zou de Unie niet de vooruitgang geboekt hebben waarvan wij 

getuige zijn geweest: van de Europese ruimte zonder grenzen tot het Handvest van Europese grondrechten, van de 

rechtstreekse verkiezing van het Europees Parlement tot de invoering van de euro. 

 

De redevoeringen van Gaetano Martino getuigen van zijn dubbele trouw: trouw aan de tradities van de 

afzonderlijke lidstaten en trouw aan de beginselen van een gemeenschappelijke beschaving. De interne markt dient 

niet te worden beschouwd als een som van afzonderlijke belangen, maar als een middel om een hoger doel te 

bereiken: een eenheid van vrije volkeren. In de visie van deze grote Europeaan waren akkoorden op politiek, 

economisch en defensiegebied weliswaar van belang, maar moesten zij geplaatst worden in een algemenere 

context, ter versterking van de individuele vrijheden, de democratie, de rechtsstaat en de civil society. 

 

Met zijn scherpe blik voorzag hij dat het gemeenschappelijke Europa zich gaandeweg zou uitbreiden om 

uiteindelijk geheel Europa te omvatten. Wanneer wij straks besluiten nemen over de aanstaande uitbreiding van de 

Europese Unie, moeten we ons laten inspireren door dezelfde scherpe blik om deze historische taak tot een goed 

einde te brengen. We moeten er echter wel voor zorgen dat de EU-instellingen over de nodige middelen beschikken 

om naar behoren te kunnen functioneren en doelmatige besluiten te kunnen nemen. 

 

 

 

Nicole Fontaine 

Voorzitter van het Europees Parlement  
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Europese Eenwording 

 
Toespraak gehouden op 19.3.1958 

 
 

Mijnheer de Voorzitter, excellenties, geachte collega’s wij staan thans bij de aanvang van 
een nieuw tijdvak in het leven van de volkeren der landen van het kleine Europa. Voor de 
eerste maal in de geschiedenis van dit werelddeel, dat tot voor enkele jaren meer in het teken 
van de oorlog dan in dat van de vrede stond, komt er een algemene eenheid tot stand in de 
Europese economie. Hierdoor is zekerheid ontstaan omtrent de totstandkoming van een grote 
Gemeenschap, die mensen van verschillende talen, gewoonten en geloofsovertuigingen omvat 
en waarvan deze Vergadering een van de grondwettelijke instellingen vormt. 
 

Het zij mij vergund in het kort te herinneren aan de tegenslagen, het gebrek aan 
vertrouwen en de scepsis welke overwonnen moesten worden om de wedergeboorte van 
Europa die begin juni 1955 te Messina plaatsvond, op gang te brengen en te voltooien. Deze 
wedergeboorte zou ongeveer twee jaar later op gelukkige wijze haar voltooiing vinden in de 
oprichting van de Europese Economische Gemeenschap en de Europese Gemeenschap voor 
Atoomenergie. Deze herinnering, die ons een juist beeld geeft van de grote vooruitgang welke 
wij op de weg naar de Europese eenheid hebben weten te bereiken, vormt tevens een 
waarschuwing ten aanzien van de gevaren en hinderpalen waarmede dit nieuwe experiment 
zal hebben te kampen. 

De communautaire instellingen bereiden zich voor op de vuurproef van hun praktische 
bruikbaarheid. Op dit delicate ogenblik, waarop zij van het stadium der theoretische 
voorbereiding in dat der tastbare werkelijkheid treden, is het aan ons – Vergadering, ministers 
en uitvoerende Commissies -, alle met hun werking en onderling evenwicht samenhangende 
vraagstukken onder het oog te zien en tot een oplossing te brengen. 
 

De doelstellingen en grenzen van de E.G.K.S., de Europese Economische Gemeenschap 
en de Europese Gemeenschap voor Atoomenergie zijn duidelijk vastgelegd in de normen der 
verdragen, maar de totstandkoming der Gemeenschappen maakt bovendien deel uit van een 
algemener proces: de politieke integratie van het Europese continent. Ik geloof dan ook dan 
wij de regels van de verdragen op de juiste wijze zullen toepassen en interpreteren, wanneer 
wij deze voortdurend zien in het perspectief van de politieke integratie van Europa. Deden wij 
dit niet, waren wij zo dwaas onze bevoegdheden en mogelijkheden te beperken door de blik 
meer achter – dan voorwaarts – te richten, dan zouden wij de geest van de verdragen 
miskennen en de Europese Gemeenschap in de kiem smoren. 

 
De wedergeboorte van Europa, waartoe de verdragen van 25 maart de grondslag hebben 

gelegd, kan slechts worden verwezenlijkt door een voortdurende en intensieve opbouwende 
arbeid. 

 
Slechts dan zullen wij met recht kunnen zeggen, te hebben beantwoord aan de 

verwachtingen van allen die, als ideële vertegenwoordigers van het beste deel van Europa,  
met woord en daad hebben bijgedragen tot de totstandkoming van de drie Gemeenschappen, 
wanneer wij steeds het uiteindelijk doel voor ogen hebben gehouden: de integrale eenheid van 
Europa. 

 
Het indrukwekkende uur dat wij thans beleven, doet mijn gedachten terugkeren naar een 

ander moment in de wereldgeschiedenis, dat preludeerde op het eerste gelukkige experiment 



 12

van een politieke gemeenschap van volkeren die zich wensten te verenigen om in 
eendrachtige samenwerking te kunnen bouwen aan de vooruitgang van de menselijke 
beschaving. 

 
Dit experiment speelde zich af op vrije Amerikaanse bodem en verdient thans door ons te 

worden gememoreerd, niet alleen omdat het de grondslag vormde voor een van de meest 
volmaakte en volledige politieke constructies van alle tijden, maar bovendien omdat het de 
eerste maal was dat Europa er in slaagde zich te verenigen, al was het maar op vreemde 
bodem. 

 
Zoals thans ook bij ons het geval is, waren de grondleggers van de Amerikaanse eenheid 

afwisselend door hoop bezield en door vrees bevangen, maar tenslotte werd bij deze 
vooruitziende en grote mannen de vrees overwonnen door dapperheid, en hun hoop verkeerde 
al spoedig in zekerheid. Deze dapperheid heeft Madison voor ogen, wanneer hij in het 
veertiende essay van de “Federalist” de woorden neerschrijft, die ik in deze plechtige 
bijeenkomst meen te moeten citeren: “Aan deze dapperheid zal het nageslacht zijn 
verworvenheden hebben te danken en de wereld het voorbeeld van de vele vernieuwingen, die 
de Amerikaanse maatschappij heeft doorgevoerd ter verzekering van de rechten van de 
enkeling en het geluk van de massa. Zonder het vernieuwende werk van de leiders dezer 
revolutie, zonder de totstandkoming van deze regering, waarvan nog geen nauwkeurig 
voorbeeld bestond, zou het Amerikaanse volk thans zijn te beschouwen als een van de 
tragische slachtoffers van onbezonnen bijeenkomsten… Gelukkig echter volgden deze 
mannen een nieuwe en betere weg, richtten zij de regeringsgebouwen op, die hun gelijke op 
deze aarde niet vinden, en legden zij de grondslagen voor een grote federatie die hun 
opvolgers moeten verbeteren en voortzetten”. 

 
In tegenstelling tot de Amerikaanse pioniers beschikken wij thans over nauwkeurige 

voorbeelden waarnaar wij kunnen teruggrijpen: van het Amerikaanse tot het ons zo 
vertrouwde van Zwitserland toe, dat men terecht de “Europese microcosmos van de 
Amerikaanse macrocosmos” heeft genoemd.  

 
Het visioen van een verenigd Europa heeft de beste Europeanen, zoals De Gasperi, 

Schuman, Adenauer, Churchill, Sforza en Spaak, de nodige morele en politieke moed 
geschonken op het ogenblik dat het verval van ons oude werelddeel als gevolg van de ernstige 
crisis na de tweede wereldoorlog haast onvermijdelijk scheen. Deze moed lag verankerd in de 
verstandige en reële gedachte dat de omstandigheden en eisen van de huidige historische 
cyclus de materiële macht in haar vele verschijningsvormen tot een dusdanige graad van 
ontwikkeling hebben gebracht, dat deze niet langer kan worden uitgeoefend met de 
bescheiden middelen waarover de afzonderlijke Europese staten beschikken. Het is duidelijk 
dat onze naties, die nog onbelangrijker zijn geworden door de intrede in de 
wereldgeschiedenis van reusachtige machten welker organisatie hele werelddelen omvat, hun 
problemen niet langer tot een oplossing kunnen brengen zonder zich te verenigen en 
voortdurend samen te werken. Alle Europese landen, zonder uitzondering, zijn op deze 
volledige eenheid aangewezen,  willen zij nog deel hebben aan de vorderingen der menselijke 
beschaving. 

 
Zo evenwel deze eenheid uitsluitend op praktische eisen was gebaseerd, dan zou haar 

slechts een kortstondig leven zijn beschoren. Politieke, economische, militaire 
overeenkomsten zijn noodzakelijk, belangrijk en zelfs onontbeerlijk, maar niet voldoende. De 
werkelijke grondslag van de Europese eenheid is van geestelijke aard. 
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Europa vormt reeds een eenheid in cultuur en beschaving, indien wij – zoals het geval is – 

niet aarzelen de naam “Europeanen” te geven aan mannen als Dante en Goethe, Shakespeare 
en Pascal en indien wij als ons gezamenlijk erfdeel beschouwen de vrijheid van het individu, 
het democratische stelsel en de rechtsstaat, de veroveringen van enige millennia Europese 
geschiedenis. 

 
Het is evenwel niet voldoende dat de Europese volkeren zich van deze eenheid in cultuur 

en beschaving bewust zijn; zij dienen haar met positieve en doorslaggevende daden te 
bevestigen. 

 
De langdurige en ernstige crisis waardoor Europa sinds meer dan vijftig jaren wordt 

geteisterd, is vooral een gevolg geweest van een gebrek of tekort aan “actief” geloof in de 
idealen, beginselen en waarden van de Europese beschaving. Vele Europeanen hebben 
gemeend en geloven nog steeds dat hun onvervreemdbaar en onschatbaar geestelijk erfdeel 
een bezit vormt dat men passief kan bewaren in plaats van het, ik zou haast zeggen dagelijks, 
met voortdurende toewijding te vernieuwen. Telkens wanneer in deze of gene hoek van 
Europa de menselijke waardigheid werd aangetast, de politieke vrijheid geschonden, het recht 
met voeten getreden, werd er niet – om met Machiavelli te spreken – een “particulier” 
getroffen, maar de gehele Westeuropese beschaving. 

 
Nu wij ons opmaken, in ons aller belang de afgrond te verlaten, waarin geheel Europa 

wegens onvoldoende verdediging van zijn  hoogste geestelijke waarden was gestort, is juist 
die dapperheid, waarover Madison sprak, voor ons onontbeerlijk. Zij is onontbeerlijk om de 
angst, het egoïsme en de nog resterende veroveringsneigingen uit onze harten te verbannen. 

 
Waarde collega’s, het is waar dat het streven naar Europese integratie er in hoofdzaak op 

neerkomt dat wij de tijd van nationalisme achter ons willen laten. Dit kan echter nooit 
betekenen dat het bijzondere karakter van de verschillende Europese volkeren in verdrukking 
komt. 

 
De ervaring der geschiedenis leert dat de meest nobele en verheven manifestaties van 

kunst en filosofie in deze verrukkelijke tuin die Europa is steeds de vrucht zijn geweest van 
een tweevoudige mentaliteit: trouw aan de eigen tradities en trouw aan de elementen van een 
gemeenschappelijke beschaving. De Europese naties waren in hun perioden van werkelijke 
originaliteit en vruchtbaarheid steeds algemeen Europees georiënteerd. Wanneer zij 
daarentegen besloten, zich af te zonderen en meenden op eigen krachten te kunnen leven, 
waren zij onherroepelijk tot onvruchtbaarheid en verval gedoemd. 

 
Dat wij de historische fase van het nationalisme willen verlaten om een nieuwe periode in 

te gaan, betekent nog niet dat het begrip “natie” moet verdwijnen. Alleen dient alles in het 
werk te worden gesteld om aan dit begrip zijn oorspronkelijke en zuivere betekenis terug te 
geven en het te bevrijden van de minderwaardige attributen, die het van een weldadig en 
positief element in de menselijke samenleving hebben gemaakt tot een demonische en 
vernietigende factor. Het nationalisme is op het wereldtoneel verschenen als een symbool van 
vrijheid en waardigheid van de volkeren. Thans dient het van een nieuwe geest te worden 
doordrenkt, welke leidt tot een verhevener vorm van vrijheid en waardigheid, tot een 
vollediger menselijke integratie. 
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In pluribus unum: de politieke eenheid van Europa zal – zoals de heer Wigny heeft gezegd 
– moeten zijn gebaseerd op de veelvuldigheid en verscheidenheid. Slechts op deze wijze, door 
de scheppende en opbouwende kracht van onze volkeren te stimuleren en te bevorderen, zal 
zij tot de vooruitgang van onze cultuur en beschaving kunnen bijdragen. 

 
Van ons wordt verwacht dat wij een organisch proces op gang brengen, dat zich meer 

inwendig dan uitwendig zal moeten voltrekken. Dit is de grootste moeilijkheid waarmede wij 
zullen hebben te kampen. Wij zullen hierin echter slagen, wanneer wij ons steeds laten leiden 
door het geloof, waarvan Goethe heeft gezegd dat het zich nu eens stoutmoedig verheft en dan 
weer geduldig afwacht totdat het goede tot leven en ontwikkeling komt. 

 
Van deze wens, mijnheer de Voorzitter, zijn alle leden van de liberale fractie vervuld, nu 

wij aan het begin staan van de werkzaamheden dezer nieuwe Vergadering. 
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De Europese Universiteit 

 
Toespraak gehouden op 12.5.1959 

 
 

Mijnheer de Voorzitter, dames en heren, de Liberale Fractie heeft mij verzocht namens 
haar het woord te willen voeren en de algemene instemming van de Fractie te betuigen met 
het beginsel van de oprichting ener Europese Universiteit, zoals uiteengezet in het uitstekende 
verslag van de heer Geiger. Ook ik wens hem, evenals de vorige sprekers, hiermede geluk. 

 
Doch alvorens het onderwerp van de oprichting van een Europese Universiteit ter sprake 

te brengen – hetgeen ik trouwens zeer in het kort zal doen – in de door de Liberale Fractie 
bedoelde zin, zou ik enkele persoonlijke overwegingen van juridische aard naar voren willen 
brengen. Ik heb het woord persoonlijk om twee redenen gebruikt. De eerste reden is dat ik 
noch jurist noch advocaat ben, doch medicus. Ik zou ook niet vooruit durven lopen op de 
verklaringen van de Liberale Fractie, aangezien mijn opmerkingen bovendien vanuit 
wetenschappelijk standpunt misschien niet geheel juist zijn; de tweede reden is, dat er omtrent 
de vraag welke juridische interpretatie gegeven moet worden aan de teksten waaruit voor de 
zes landen de verplichting voortvloeit een instelling op universitair niveau op te richten, in de 
Liberale Fractie geen absolute eenstemmigheid bestaat, zoals trouwens blijkt uit de verklaring 
die de heer Peyrefitte zojuist heeft afgelegd. 

 
In artikel 9 van het Verdrag tot oprichting van Euratom wordt in het tweede lid 

uitdrukkelijk verklaard: “een instelling op universitair niveau wordt opgericht, waarvan de 
werkwijze door de Raad met gekwalificeerde meerderheid van stemmen, op voorstel van de 
Commissie, zal worden bepaald”. 

 
Er is druk gediscussieerd en naar het schijnt wordt er nog steeds druk gediscussieerd over 

de vraag of artikel 9, lid 2, van het Euratom-Verdrag een imperatief dan wel een 
programmatisch karakter heeft. Volgens mij laat het antwoord op deze vraag thans geen 
enkele twijfel meer, rekening houdend met de resolutie van 20 mei 1958 van de Raad van 
Ministers waarin uitdrukkelijk wordt verklaard: “een Europese Universiteit wordt opgericht 
met een autonoom en blijvend karakter”. 

 
Het is dus wel duidelijk, dat lid 2 van artikel 9 volgens de zes regeringen die het Euratom-

Verdrag hebben ondertekend een imperatieve en niet alleen een programmatische betekenis 
heeft. Wij hebben de plicht deze instelling op universitair niveau op te richten. De vraag is nu 
waaruit deze instelling voornamelijk dient te bestaan.  

 
Men beweert dat zij – en het schijnt dat enkelen van mijn collega’s die hier vandaag 

aanwezig zijn deze mening delen – een studiecentrum moet vormen dat gespecialiseerd is op 
het gebied van de kernenergie. Doch een dergelijk centrum – het spijt mij dat ik deze uitleg 
moet geven, welke mensen die op de hoogte zijn van universitaire aangelegenheden wel 
banaal in de oren moet klinken – zou in de meest strikte zin van het woord geen instelling op 
universitair niveau zijn. Wat verstaat men in feite onder een instelling op universitair niveau? 
En waarom wordt er in het Verdrag gesproken van een “instelling op universitair niveau” en 
niet van een “universiteit”? Dit is weer een andere vraag, waarover uitvoerig is gediscussieerd 
en nog veel gediscussieerd zal worden. 
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Een instelling op universitair niveau is een orgaan, dat evenals de universiteiten 
einddiploma’s verstrekt, d.w.z. certificaten, titels, nodig voor de uitoefening van een beroep. 
Er bestaat wel geen instelling op universitair niveau die niet in de allereerste plaats deze 
institutionele taak heeft. Een gespecialiseerd studiecentrum daarentegen zou evengoed een 
post-universitaire instelling kunnen zijn of een onderzoekcentrum, doch geen instelling op 
universitair niveau. 

 
Waarom spreekt het Verdrag dan van een “instelling op universitair niveau” en niet van 

een “universiteit”? 
 
Volgens de wettelijke voorschriften in enige onzer landen, in het bijzonder in Frankrijk en 

Italië, bestaan er, behalve de universiteiten van het klassieke type, die uit talrijke faculteiten 
bestaan, ook instellingen die weliswaar dezelfde fundamentele onderwijzende taak vervullen 
als de universiteiten, en die ook diploma’s verstrekken voor de uitoefening van een beroep, 
doch die geen deel uitmaken van de universiteiten en om verschillende redenen eigen 
voorschriften hebben; bijv. de Ecole normale supérieure in Frankrijk, waarover zojuist 
gesproken is, en ook talrijke Italiaanse instellingen, die ik hier wil noemen om U te laten zien 
hoezeer dit structurele stelsel in mijn land verbreid is. 

 
In Italië kennen wij de volgende instellingen op universitair niveau die geen deel uitmaken 

van nationale of vrije universiteiten, doch die bekleed zijn met de juridische bevoegdheden 
van universiteiten: de Polytechnische School van Milaan, die geen deel uitmaakt van de 
universiteit van Milaan, de Polytechnische School van Turijn; het Instituut voor Economie en 
Handel van Milaan; het Instituut voor Economie, Handel, Talen en Buitenlandse Literatuur 
van Venetië (en dit is wel een interessant voorbeeld, omdat dit Instituut in twee faculteiten is 
verdeeld en dus niet uit één enkele faculteit bestaat, waardoor het in verband met zijn 
structurele aard het meest lijkt op universiteiten van het klassieke type); de Hogere 
Architectenschool van Venetië; de Hogere School voor Oosterse Talen te Napels; de Hogere 
Zeevaartschool van Napels; de Normaalschool voor Leraren te Pisa; de Hogere School voor 
Wis-, en Natuurkunde te Rome; de Normaalschool voor Leraren te Catania; de 
Normaalschool voor Leraren te Genua; de Normaalschool voor Leraren te Aquila; de 
Normaalschool voor Leraressen te Napels; de Normaalschool voor Leraressen te Rome; de 
Normaalschool voor Leraren te Palermo. 

 
Er is hier dus sprake van vijftien instellingen op universitair niveau die evenals de 

universiteiten diploma’s verstrekken, echter geen deel uitmaken van de 22 universiteiten die 
op Italiaans grondgebied voorkomen; dat is dus de verklaring van de uitdrukking “instelling 
op universitair niveau”. Men heeft de vraag willen openlaten welke structuur aan deze 
instelling moet worden verleend en of zij eventueel in verschillende faculteiten moet worden 
onderverdeeld, een vraag waarover de bevoegde organen hadden moeten beslissen na de 
ondertekening en ratificatie van het Verdrag. Doch dit wil nog niet zeggen, dat er geen sprake 
moet zijn van een universiteit van de klassieke soort, doch uitsluitend van een centrum voor 
de voltooiing van de opleiding op het gebied van de kernenergie of van een instelling op 
universitair niveau die slechts uit een enkele faculteit bestaat – waarbij men uitgaat van de 
veronderstelling dat dit een faculteit voor fysische en mathematische wetenschappen dient te 
zijn. 

 
Artikel 9 van het Euratom-Verdrag is in twee paragrafen onderverdeeld. In het eerste lid 

staat: “Na advies van het Economisch en Sociaal Comité te hebben ingewonnen, kan de 
Commissie, in het kader van het Gemeenschappelijk Centrum voor Onderzoek op het Gebied 
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van de Kernenergie, scholen stichten voor de opleiding van specialisten, met name op het 
gebied van de opsporing van delfstoffen, de produktie van kernmateriaal van grote zuiverheid, 
de behandeling van bestraalde splijtstoffen, de techniek van de kernenergie, de bescherming 
van de gezondheid, de vervaardiging en het gebruik van radioactieve isotopen”. Indien men 
een hoger cultureel centrum van deze soort had willen oprichten, zou men niet lid 2 – zoals 
thans wel het geval is – gescheiden hebben gehouden van lid 1 en bovenal zou men hiervoor 
niet de meer imperatieve woordkeus hebben gebruikt: “een instelling op universitair niveau 
wordt opgericht, waarvan de werkwijze door de Raad met gekwalificeerde meerderheid van 
stemmen, op voorstel van de Commissie, zal worden bepaald.” 

 
Er bestaat geen enkel verband tussen beide paragrafen. Er is sprake van twee 

verschillende zaken: in lid 1 wordt aan de Euratom-Commissie bevoegdheid verleend tot het 
stichten van scholen voor de opleiding van specialisten in het kader van het 
Gemeenschappelijk Centrum voor onderzoek op het Gebied van de Kernenergie; in lid 2 
wordt de oprichting van een instelling op universitair niveau, of, zo men wil, van de Europese 
Universiteit, geregeld. 

 
Het is nodig in dit verband te wijzen op het verloop van de gebeurtenissen. Het is mij wel 

degelijk bekend, al moge ik dan geen jurist zijn, dat de wetten voorschrijven hetgeen er in te 
lezen staat, doch ook de precedenten zijn van belang en wanneer er twijfel bestaat over de 
waarde van een wettelijk voorschrift, is het gebruikelijk aandacht te wijden aan de 
precedenten. Ik heb deze precedenten meegemaakt: ik ben een van de zes ministers van 
Buitenlandse Zaken die het geluk mochten smaken het langzame, moeizame, langdurige 
proces van de opstelling der Verdragen tot oprichting van de Gemeenschappelijke Markt en 
Euratom vanaf het begin op de voet te volgen, d.w.z. van Messina tot aan het slot, d.w.z. tot in 
Rome, en ik herinner mij zeer goed de woorden waarmee de heer Hallstein – over wiens 
aanwezigheid in zijn hoedanigheid van voorzitter van de Commissie van de Europese 
Economische Gemeenschap wij verheugd zijn – er namens de regering van de Duitse 
Bondsrepubliek op aandrong een Europese Universiteit op te richten. 

 
De heer Hallstein sprak over een volledige universiteit en gaf hiervoor ook de redenen op. 

Hij zette uiteen dat het begrip volledige universiteit inhoudt dat een dergelijke universiteit niet 
alleen op wetenschappelijke, doch ook op humanistische grondslag is gebaseerd. En als ik mij 
wel herinner, legde hij hierbij de bijzondere nadruk op de wetenschappen die hij op zo 
voortreffelijke wijze beoefent, de juridische wetenschappen namelijk.  

 
Ik krijg de indruk dat onze collega, de heer Peyrefitte, niet goed op de hoogte is; hij 

beweert namelijk dat de zes regeringen het voorstel van de heer Hallstein zullen verwerpen en 
hieraan uitsluitend om redenen van diplomatieke beleefdheid in beginsel hun goedkeuring 
zullen verlenen. 

 
Ik meen mij echter te herinneren dat ook op dit punt alle meningen overeenstemden en dat 

de besprekingen zonder enige moeilijkheden verliepen aangezien allen onmiddellijk inzagen 
dat de heer Hallstein terecht volhield dat men de economische en politieke integratie van 
Europa slechts zou kunnen verwezenlijken door de vorming van een werkelijk Europees 
bewustzijn. Indien wij werkelijk de politieke integratie van Europa willen verwezenlijken, is 
het onze plicht zorg te dragen voor de vorming van dit Europese bewustzijn. Ik geloof dat het 
nuttig is eraan te herinneren dat, toen wij te Messina op 1 en 2 juni 1955 bijeenkwamen voor 
de onderneming die men de heropleving van de Europese gedachte noemde – in het Italiaans 
“rilancio” genoemd, een woord dat in feite niet zeer elegant is – de beweegreden niet 



 18

uitsluitend van economische aard was, doch van uitgesproken politieke aard. Wij kwamen te 
Messina bijeen om de Europese gedachte opnieuw ingang te doen vinden, aangezien het 
Verdrag tot oprichting van de Europese Defensie Gemeenschap door het Franse Parlement 
was verworpen, waardoor de mogelijkheid die dit Verdrag scheen te bieden om een 
rechtstreekse politieke integratie van Europa te verwezenlijken verviel. De 
Gemeenschappelijke Markt, en ook Euratom vormden volgens onze opvatting slechts de 
middelen voor een toekomstige politieke integratie. Wij waren van mening dat het beter was 
dit doel, einddoel van de Europese Defensie Gemeenschap, langs een omweg die vele 
kronkels vertoonde en de nodige moeilijkheden opleverde te bereiken, langs de weg namelijk 
van de economische integratie, aangezien de techniek van de rechtstreekse politieke integratie 
niet meer bruikbaar was na de verwerping van de idee door het Franse Parlement. Ons 
einddoel was echter niet de Gemeenschappelijke Markt, ons einddoel was de politieke 
eenwording van Europa, dat wil zeggen de federatie van de Verenigde Staten van Europa. 

 
Het is goed dat men zich dit herinnert, wanneer men de geest en niet alleen de letter van 

de Verdragen die ter tafel liggen op de juiste wijze wil interpreteren. 
 
Maar waarom dan, vraagt de heer De Smet, is dit artikel betreffende de Europese 

Universiteit opgenomen in het Euratom-Verdrag en niet in het Verdrag tot oprichting van de 
Gemeenschappelijke Markt? Hij heeft bepaalde overwegingen onder de aandacht gebracht en 
ik weet niet van wie deze oorspronkelijk afkomstig zijn. Hij heeft deze overwegingen 
gemeenplaatsen genoemd. Ik ben het met de heer De Smet eens dat de overwegingen die hij 
hier heeft aangehaald een gemeenplaats vormen; er bestaan echter andere overwegingen die 
allerminst banaal zijn. Deze stellen ons in staat zeer snel een antwoord te vinden op de vraag 
waarom het Euratom-Verdrag in dit geval eerder in aanmerking kwam dan het E.E.G.-
Verdrag. 

 
Er bestaat geen twijfel over dat het Euratom-Verdrag op het gebied van onderzoek, 

wetenschap en cultuur van veel groter belang is dan het Euromarkt-Verdrag. Maar wat zou U 
vandaag hebben gezegd wanneer artikel 9, lid 2 in plaats van in het Euratom-Verdrag in het 
E.E.G.-Verdrag zou hebben gestaan? Zoudt U dan wellicht niet hebben beweerd dat de 
auteurs van het Verdrag slechts een faculteit voor economische en handelswetenschappen 
wensten op te richten en niet reeds thans een faculteit voor fysische en kernwetenschappen? 
Men vraagt zich af waarom deze bepaling niet in beide Verdragen voorkomt. Het is een feit 
dat sommige bepalingen in beide Verdragen voorkomen, doch het gaat hier vooral om 
bepalingen van institutionele aard; er zijn echter andere bepalingen die niet worden herhaald 
en die ofwel in het ene ofwel in het andere Verdrag voorkomen, aangezien zij een meer 
algemene betekenis hebben. Ik haal hierbij het voorbeeld aan van de bepaling omtrent de 
wederzijdse erkenning van diploma’s, certificaten en andere titels, die niet in het Euratom-
Verdrag, doch uitsluitend in artikel 57 van het E.E.G.-Verdrag voorkomt. Zoudt U hier dan uit 
willen afleiden dat deze bepaling niet moet gelden voor de diploma’s en certificaten op het 
gebied van de fysische en kernwetenschappen? Zoudt U willen volhouden dat de onderlinge 
erkenning uitsluitend geldt ten behoeve van degenen die zijn afgestudeerd in de faculteiten 
der economische en handelswetenschappen? Dit is toch kennelijk niet het geval; deze 
bepalingen zijn op zichzelf van belang en verlenen hun waarde niet aan de plaats waar zij 
voorkomen, aan het Verdrag waarin zij zijn opgenomen. Het allereerste doel van de 
oprichting van een Europese Universiteit – of van een instelling op universitair niveau – is het 
door de heer Hallstein te Messina duidelijk uiteengezette doel waartegen niemand ooit iets 
heeft ingebracht tijdens de langdurige onderhandelingen die van Messina tot Rome voerden, 
de langdurige onderhandelingen waaruit de twee Verdragen tot oprichting van de Euromarkt 
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en Euratom geboren zijn. Het allereerste doel is de vorming van een Europees bewustzijn, dat 
onontbeerlijk is voor de verwezenlijking van het einddoel; laten wij toch niet vergeten, dat dit 
de auteurs van deze Verdragen voor ogen stond: de politieke integratie van Europa. 

 
Voor de politieke integratie is de actieve en bewuste deelneming der volkeren vereist: 

indien de volkeren niet bewust deelnemen aan dit proces van de politieke eenwording, dat 
zonder enige twijfel zeer moeizaam is, zal men het einddoel nooit bereiken, zal de Federatie 
van de Verenigde Staten van Europa nooit verwezenlijkt kunnen worden. Het doel van artikel 
9, lid 2, is echter niet een waarborg te bieden voor de coördinatie der nationale culturen, zoals 
de heer Peyrefitte op al te bescheiden wijze veronderstelt, een coördinatie die zonder twijfel 
bijzonder nuttig is; het ware doel, het hoogste doel is bij te dragen tot de vorming en de 
verspreiding van een waarachtig Europees bewustzijn. 

 
Het is om deze reden dat de universiteit een universiteit van de klassieke soort moet zijn, 

die is onderverdeeld in faculteiten; haar streven moet niet slechts gericht zijn op doeleinden 
van technische en wetenschappelijke aard. Derhalve is het bij de organisatie van de Europese 
Universiteit nodig dat ook een plaats wordt ingeruimd voor de humanistische studies, vooral 
in bepaalde sectoren. 

 
Wanneer men het principe aanvaardt in de door de heer Peyrefitte bedoelde zin (die naar 

het schijnt wel voelt voor de oprichting van een Europese Universiteit); ik herhaal: wanneer 
men het principe aanvaardt dat over een nieuw verdrag dient te worden onderhandeld dat aan 
de zes betrokken landen ter goedkeuring wordt voorgelegd, houdt dit in dat men geen 
universiteit wil oprichten. De heer Peyrefitte is een uitmuntend diplomaat en hij heeft 
derhalve de smaak beet van verdragen en ratificaties. Doch degenen onder ons die deze smaak 
niet hebben, omdat zij de diplomatieke carrière niet hebben gevolgd, zijn van mening dat het 
niet nodig is een nieuw verdrag op te stellen en ter ratificatie in te dienen. Men heeft ons 
namelijk reeds – het komt mij voor dat men dit maar al te gemakkelijk vergeet – een 
authentieke interpretatie gegeven van het tweede lid van artikel 9 van het Euratom-Verdrag. 

 
Op 20 mei 1958 kwamen de ministers van Buitenlandse Zaken der zes regeringen bijeen 

en verklaarden met betrekking tot artikel 9, lid 2: “men heeft besloten tot de oprichting van 
een Europese Universiteit met de kenmerken van een autonoom en blijvend instituut, bestemd 
voor onderwijs en onderzoek, waarin vooral uit de landen van de Gemeenschap afkomstige 
professoren en studenten zullen worden verenigd”.  

 
De zes regeringen die het Verdrag ondertekenden hebben lid 2 van artikel 9 dus op deze 

wijze geïnterpreteerd. Wil men soms beweren dat dit geen authentieke interpretatie is? Is het 
werkelijk mogelijk dat men van mening is dat onze collega’s die beter onderlegd zijn in de 
juridische wetenschappen eerst nog een interpretatie dienen te geven alvorens een antwoord 
gegeven kan worden op de vraag wat de zes regeringen door het goedkeuren van lid 2 van 
artikel 9 wilden zeggen en doen? 

 
Wat de heer Peyrefitte zegt, is dus niet juist; de zes regeringen wilden het te Messina door 

de Hallstein gedane voorstel niet verwerpen. Zij hebben deze bepalingen in feite 
geïnterpreteerd op de door mij uiteengezette wijze, d.w.z. op een wijze die niets aan 
duidelijkheid te wensen overliet. 

 
En nu wil ik deze persoonlijke overwegingen beëindigen en de mening van de Liberale 

Fractie omtrent dit vraagstuk weergeven. 
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De Liberale Fractie is eenparig van mening, dat de gedachte van de oprichting van een 

universiteit voor de vorming en verbreiding van een Europees bewustzijn door ons Parlement 
ten zeerste moet worden toegejuicht. 

 
De geestelijke grondslagen van het ideaal van een Verenigd Europa zijn reeds in het verre 

verleden geworteld. Het streven hiernaar heeft de laatste paar jaar aanleiding gegeven tot zeer 
interessante en talrijke historische studies; doch dit onderwerp had reeds in de afgelopen eeuw 
de aandacht van de vooraanstaande historici getrokken. Men behoeft slechts de naam te 
noemen van Leopold Ranke. Welnu, alle geleerden hebben bepaalde fundamentele elementen 
van het ideaal van de Europese eenwording en de groei van dit ideaal die in de cultuur tot 
uiting kwam erkend, waaruit wij slechts kunnen concluderen dat de cultuur een doeltreffend 
middel vormt voor het streven en het verhaasten van de Europese eenwording. Wij moeten 
wel een beroep doen op de cultuur als wij willen dat het bewuste streven naar de eenheid van 
Europa zich ontwikkelt en verbreidt. 

 
Het is echter een feit dat de Europese geleerden tot nu toe meer tot de verdeeldheid dan tot 

de eenwording van Europa hebben bijgedragen; zij hebben zich meer onderscheiden bij de 
verbrokkeling dan bij de opbouw, zij hebben meer aandacht gewijd aan de cultus der 
individuele belangen dan aan de algemene belangen. Dit houdt verband met het feit dat de 
plaatselijke tradities, de zozeer beminde plaatselijke tradities gedurende de laatste twee 
eeuwen, naar de mening van de Europese geleerden het fundamentele element vormden voor 
de bevordering van de plaatselijke cultuur. 

 
De Europese geleerden werden altijd gedreven door de angst dat het eenwordingsproces 

van Europa het verlies betekende van de plaatselijke tradities en politieke instellingen. Dit is 
misschien wel de verklaring voor het feit, dat men bij verschillende geleerden altijd op 
tegenstand stuit. 

 
De vorige spreker heeft verschillende rectoren van Nederlandse, Belgische en Duitse 

universiteiten naar hun mening gevraagd en dezen hebben verklaard dat zij tegen de 
oprichting van een Europese universiteit zijn. 

 
Ik behoor tot de universitaire wereld van dertig jaar geleden. Ik ben veertien jaar lang 

rector geweest van de universiteit van Messina, thans ben ik professor aan de Universiteit van 
Rome en in deze hoedanigheid was ik zeer vaak en ben ik nog dikwijls in de gelegenheid 
geleerden te ontmoeten, met wetenschapsmensen uit het universiteit leven in aanraking te 
komen. En ik dien erop te wijzen dat degenen die zich tegen de oprichting van een Europese 
universiteit verzetten zeker niet de meerderheid vormen onder de geleerden der Europese 
landen; zij vormen hoogstens een kleine minderheid. Ik heb helemaal geen enquête gehouden; 
doch wel heb ik de indruk gekregen dat slechts weinige geleerden, en wel ten dele om redenen 
die ik reeds heb uiteengezet, dat wil zeggen uit angst dat de Europese universiteit de 
plaatselijke tradities op een of andere wijze zou kunnen schaden, en ten dele uit angst voor de 
concurrentie die een nieuw orgaan voor Hoger Onderwijs zou vormen voor de bestaande 
instellingen van Hoger Onderwijs waaraan zij bijzonder verknocht zijn, beducht zijn voor de 
oprichting van de Europese Universiteit. Doch dit geldt niet voor de grote meerderheid der 
geleerden, die twee dingen weten: en wel in de allereerste plaats dat de plaatselijke tradities 
niets te vrezen hebben, dat zij zelfs in een Verenigd Europa tot hun recht zullen komen; in de 
tweede plaats dat de geboorte van een nieuw instituut voor Hoger Onderwijs nimmer 
schadelijk kan zijn, doch integendeel  slechts kan bijdragen tot de gunstige ontwikkeling van 
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de andere Europese culturele instellingen en nationale universiteiten, zoals in de afgelopen 
eeuwen het geval was toen de geboorte van nieuwe culturele instellingen steeds de 
ontwikkeling van de reeds bestaande instellingen bevorderde en nimmer schaadde. 

 
Dit weten de Europese geleerden. Ik leg hier de nadruk op, aangezien ik van mening ben 

dat wij met zekerheid kunnen aannemen, dat de oprichting van een Europese universiteit niet 
op grote tegenstand zal  stuiten, doch in de universitaire wereld eerder met instemming zal 
worden begroet. Trouwens, ik ben ervan overtuigd dat het volkomen absurd zou zijn te 
veronderstellen dat men een Europese Universiteit kan oprichten die niet met de huidige 
culturele wereld van Europa is verbonden, doch hier volkomen los van staat. 

 
De bestaande nationale universiteiten dienen mede te werken aan de opbouw en 

ontwikkeling van de Europese Universiteit. Dit zal juist de belangrijke factor vormen voor de 
ontwikkeling van deze Europese Universiteit, ook al met het oog op de vorming en de 
verbreiding van het Europees bewustzijn.  Voor deze samenwerking zal de Europese 
Universiteit juist een voorbeeld kunnen vormen, waardoor de nationale universiteiten zich 
kunnen laten leiden, zij zal voor de nationale universiteiten als het ware de gids kunnen zijn 
bij de gemeenschappelijke uiterst belangrijke arbeid, verbonden aan de vorming en de 
verspreiding van het Europees bewustzijn. 

 
Ik heb reeds uiteengezet dat het eerste voorstel voor de oprichting van de Europese 

universiteit  te Messina werd gedaan; doch in feite was deze idee reeds eerder opgekomen en 
wel, als ik mij niet vergis, te Londen in  januari 1949. 

 
In Londen werd tijdens het congres van de Europese beweging voorgesteld een Europese 

universiteit op te richten. Vervolgens herhaalde de Federalistische Unie dit voorstel in april 
1949, waarna achtereenvolgens nog andere concrete voorstellen zijn gedaan door de Raad van 
Europa, de E.G.K.S. en de O.E.E.S. De heer Hallstein liet zich waarschijnlijk te Messina door 
deze gebeurtenissen leiden, toen hij niet alleen met de autoriteit van een vertegenwoordiger 
van het grote land, dat in de beschaafde wereld een lichtend  voorbeeld geeft, doch ook geleid 
door de gebeurtenissen waarop ik thans reeds heb gewezen, met warme aandrang en 
doeltreffendheid de idee van de oprichting van een Europese universiteit verdedigde. Uit dit 
alles kan men verklaren waarom er noch in Messina noch daarna, noch in Rome ooit iets 
tegen dit idee is ingebracht. 

 
Dit alles toont echter één ding aan: namelijk dat het vraagstuk van de Europese 

Universiteit verder reikt dan het kleine Europa, verder dan onze Gemeenschap, verder dan de 
zes landen die te Messina bijeenkwamen. 

 
De Europese Universiteit is een aangelegenheid die alle landen van West-Europa aangaat, 

alle landen die tot eenzelfde beschaving behoren en eenzelfde cultuur dragen. En dit niet 
alleen, ik wil nog verder gaan: de universiteit heeft er belang bij dat alle landen met 
gemeenschappelijke cultuur en beschaving een gezamenlijke krachtsinspanning leveren, en 
dus niet alleen de zes landen die onze Gemeenschap vormen. 

 
Wij hebben te Messina en sedertdien altijd de deur opengesteld voor nieuwe leden van 

onze Gemeenschap; en deze deur werd ook opengelaten door de Verdragen die op 25 maart 
1957 te Rome werden ondertekend. Onze hoop was en is nog steeds voornamelijk op 
Engeland gericht, doch ook op de Scandinavische landen en op de andere Europese landen die 
dit cultuurbezit en deze beschaving met ons delen. 
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Dit vraagstuk vraagt nog om een oplossing. 
 
Op 12 februari l.l. werd in het Lagerhuis het liberale voorstel van de toetreding sic et 

simpliciter van Groot-Brittannië tot de Europese gemeenschappelijke markt besproken. Men 
zou afzien van het ontwerp voor de vrijhandelszone. Bij deze gelegenheid heeft de heer 
Maudling bijzonder interessante dingen gezegd. Hij gaf in drie punten de voornaamste 
redenen weer die voor de Regering van Groot-Brittannië aanleiding vormden om althans voor 
dit ogenblik af te zien van toetreding tot de Europese gemeenschappelijke markt. 

 
Deze drie redenen zijn de volgende: in de eerste plaats zou toetreding tot de 

gemeenschappelijke markt de goedkeuring van een gemeenschappelijke handelspolitiek 
inhouden; ten tweede zou deze inhouden dat men de politiek van free entry in het Gemenebest 
zou moeten laten varen; ten derde; aldus de heer Maudling, is het wezenlijke doel, het 
voornaamste doel van de zes landen niet de economische integratie, doch de politieke 
integratie en derhalve zou toetreding tot de gemeenschappelijke markt toetreding tot de 
Federatie van de Verenigde Staten van Europa inhouden. 

 
Welnu, ondanks dit alles is het vraagstuk van de eventuele toetreding van Engeland tot de 

gemeenschappelijke markt sedert 12 februari 1959 nog niet op een dood punt geraakt. Nog 
slechts enkele weken geleden heeft de “Economist”, een vooraanstaand blad met liberale 
tendentie, de besprekingen weergegeven, die thans nog in het Verenigd Koninkrijk 
plaatsvinden en wel op strikt politiek terrein, om te beslissen over de vraag of Engeland al dan 
niet tot de Europese gemeenschappelijke markt dient toe te treden, dat wil zeggen of 
Engeland, rekening houdend met de politieke overwegingen van de heer Maudling, zich 
afzijdig dient te houden van het Europese eenwordingsproces, dat niet alleen een 
economische,  doch ook een politieke betekenis zal hebben, die uiteraard van het grootste 
belang is. 

 
Men heeft gezegd dat men Engeland niet los kan denken van Europa: ik zou hieraan 

willen toevoegen dat men Europa niet los kan denken van Engeland, en hierop is juist het 
streven gericht van allen die verlangen naar werkelijke Europese eenwording: dat Engeland 
onze pogingen zal ondersteunen, dat het zich aan ons lot zal verbinden. Dit geldt niet alleen 
voor Engeland, niet alleen voor de Scandinavische landen, niet alleen voor de Europese 
landen die lid zijn van het Atlantische Pact en derhalve door dezelfde fundamentele politieke 
beweegredenen worden geleid, de beweegredenen van veiligheid en dus van de 
onafhankelijkheid van onze landen met het oog op de politieke eenwording van Europa; doch 
voor alle Europese landen met wie wij onze Westeuropese beschaving gemeen hebben: wij 
zouden niets  liever wensen dan dat al deze landen eenmaal tot onze gemeenschappelijke 
organisatie zullen toetreden. 

 
Ons Europa, dat thans op economisch terrein verenigd is en zich in de toekomst ook op 

politiek terrein zal aaneensluiten, wil en moet een eerste kern vormen voor een grotere 
gemeenschap, een gemeenschap waarin werkelijk alle landen met een gemeenschappelijk 
cultuurbezit zijn opgenomen. 

 
Dit is dus de neiging van de Liberale Fractie die van oordeel is dat wij ons heden door 

deze gedachtengang moeten laten leiden. 
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De Liberale Fractie is om deze reden van mening dat de oprichting van een Europese 
Universiteit van essentieel belang is: want deze Europese Universiteit zal en mag niet 
uitsluitend een instelling zijn van de zes landen van het kleine Europa, zij moet en zal een 
Universiteit zijn die voor alle Europese landen met gelijke cultuur en beschaving een lichtend 
voorbeeld is en een geestelijke gids. 
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Directe verkiezingen van het Europees Parlement 

 
Toespraak gehouden op 17.5.1960 

 
 

Mijnheer de Voorzitter, geachte collega’s, de Liberale Fractie heeft mij verzocht in haar 
naam de volgende verklaring af te leggen: 

 
Voordat de beraadslaging over de amendementen begint, acht de Liberale Fractie het 

nuttig haar algemeen standpunt over het verslag van de Commissie kenbaar te maken, want 
dit algemene standpunt zal de stemming van de meesten van de leden der Liberale Fractie 
over de voorgestelde amendementen bepalen. 

 
De Liberale Fractie heeft, vertegenwoordigd door verscheidene van haar meest 

vooraanstaande leden, deelgenomen aan de werkzaamheden van de Werkgroep. Bovendien 
hebben haar vertegenwoordigers in de Commissie voor politieke aangelegenheden daarin vrij 
talrijke amendementen verdedigd, die in het algemeen zijn aangenomen. De Liberale Fractie 
is van mening dat het verslag van de Commissie het resultaat is van een bijzonder gedegen 
werk, waar op zeer gelukkige wijze geestdrift ten aanzien van de vooruitgang van de 
Europese instellingen werd gepaard aan een realistische kijk op de psychologische en 
politieke mogelijkheden. 

 
Daarom is de Liberale Fractie bijna volkomen eensgezind vóór het verslag van de 

Commissie, terwijl zij weinig geneigd is aanvullende amendementen goed te keuren, 
waardoor het nauwluisterende evenwicht dat door het verslag van de Commissie is gevestigd, 
wel eens zou kunnen worden verbroken. 

 
Wij zouden de aandacht van onze collega’s en vooral van hen die amendementen 

ondertekend hebben, willen vestigen op het feit dat het ter discussie staande voorstel talrijke 
risico’s loopt. 

 
In de eerste plaats het risico dat het door de Ministers wordt verworpen. Dezen – dit is 

voldoende naar voren gebracht – kunnen het om twee redenen verwerpen: hetzij omdat zij de 
bepalingen ervan niet aanvaarden, hetzij omdat zij van oordeel zijn dat het ogenblik niet 
gunstig gekozen is. 

 
Ook bestaat er het risico dat het ontwerp, wanneer het eenmaal door de Raad van 

Ministers zal zijn aanvaard, door één van de parlementen der zes landen niet zal worden 
geratificeerd. 

 
Ten slotte bevat het een nog ernstiger risico dat het ontwerp, zelfs als het door de Raad 

van Ministers zou zijn goedgekeurd en zelfs als het door de parlementen zou zijn 
geratificeerd, geen gunstig onthaal bij de bevolking zou vinden, dat wil zeggen dat de 
verkiezingen voor het Parlement stuiten op onverschilligheid bij het publiek. 

 
De Liberale Fractie is wat haar betreft bereid elk van deze risico’s te accepteren en met de 

volledige inzet van haar invloed in ieder van onze zes landen er voor te strijden dat zij uit de 
weg worden geruimd. Maar zij gelooft dat de risico’s groter zouden zijn indien sommige 
amendementen – of ontwerp-resoluties, zoals die welke betrekking hebben op de 
bevoegdheden en competenties van het toekomstige Parlement – zouden worden aangenomen. 
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Wij zijn niet tegen de verwachting die in deze amendementen tot uiting komt: wij zijn alleen 
maar van mening dat zij op het ogenblik voorbarig zijn. En aangezien wij het risico op zijn 
juiste waarde hebben geschat, zouden wij gaarne zien dat de voorzitters of één van de 
rapporteurs van de Commissie uiteenzet onder welke omstandigheden het ontwerp aan de 
Raad van Ministers zal worden voorgelegd. 

 
Zal het ontwerp begeleid worden door een brief van de voorzitter van de Commissie of 

van de voorzitter van het Parlement? Zal deze brief een soort memorie van toelichting op het 
ontwerp bevatten? Zullen de voorzitter en de rapporteurs van de Werkgroep niet verzoeken 
door de Raad van Ministers te worden gehoord om door het leveren van commentaar een 
inzicht te geven in de voorzichtige geest waarmede de Commissie te werk is gegaan? 

 
Nog een ander punt zou nader moeten worden gepreciseerd. Indien de Raad van Ministers 

van plan zou zijn ingrijpende wijzigingen aan te brengen in de ontwerp-Conventie, zullen dan 
de Werkgroep of de Commissie aan de Raad van Ministers verzoeken mededeling te 
ontvangen van deze wijzigingen voordat zij door de Raad zullen worden aangenomen? Dit, 
om diegenen onder onze collega’s die bijna twee jaar aan dit werk hebben gewijd, de 
gelegenheid te geven hun mening uit te spreken voordat de tekst, die de vrucht van onze 
beraadslaging zou zijn, volledig omgewerkt wordt. 

 
Wij weten dat de tekst van de Conventie op talrijke punten, zoals die van de 

onverenigbaarheid, het aantal parlementsleden, een compromis-tekst is. Dit is voor ons een 
reden om deze tekst te verdedigen, want wanneer het ontwerp in de nationale parlementen zal 
moeten worden verdedigd, dan zal dit compromis meer kans hebben te worden geratificeerd 
dan enig andere tekst. Wij verzoeken U steeds gedachtig te zijn aan het feit dat dit ontwerp 
talrijke hinderpalen zal moeten nemen alvorens de eindstreep te bereiken. 

 
De Werkgroep, de Commissie voor politieke aangelegenheden hebben lang en breed en 

zeer zorgvuldig het voor en tegen van de aan U voorgelegde resoluties tegen elkaar 
afgewogen. De Liberale Fractie vraagt van haar leden dat zij niet staande de vergadering tot 
improvisaties overgaan doch dat zij zich uitsluitend zullen houden aan de tekst van de 
Commissie. 

 
Velen onder ons hebben opgemerkt dat er een nauwe betrekking bestaat tussen de 

versnelling van de gemeenschappelijke markt en de verkiezing van het Parlement door middel 
van rechtstreekse algemene verkiezingen. Er zijn nog onbekende factoren, zoals het 
abstentionisme, waarover op het ogenblik niets kan worden gezegd. Maar deze onbekende 
van de geestdrift bij het publiek voor Europa hangt toch af van onze wijsheid op dit ogenblik, 
van ons helder inzicht dat bereid is tot daden over te gaan. 

 
Het grote probleem is de instemming van het publiek. Daar is het grote risico, zoals de 

heer Maurice Faure heeft gezegd. 
 
Dan is er ook nog het ontzaglijke probleem van de vertegenwoordigers van de landen 

overzee met alle consequenties die hieraan verbonden zijn, niet alleen voor Eurafrika, maar 
voor de gehele wereld. 

 
Andere conjuncturele en zelfs structurele problemen zullen in de komende maanden aan 

de orde komen. Laten wij dan ook niet deze taak verzwaren door allerlei spitsvondige 
redeneringen over de kunne van de engelen. 
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Laten wij redelijk zijn. Laten wij voor alles denken aan de urgentie van de Europese 

opbouw, afgezien van onze toevallige persoonlijke voorkeur. Laten wij eraan denken dat de 
verkiezing door middel van algemene verkiezingen het laatste thema zal zijn van een evolutie 
die wij niet mogen vertragen. 

 
Wij vormden enige tijd geleden de Gemeenschappelijke Vergadering. Deze heeft zich 

reeds verdienstelijk gemaakt voor de Europese zaak. Indien wij op onze beurt zouden willen 
zien dat dit Parlement zich verdienstelijk maakt voor Europa, dan hebben wij de plicht op 
verstandige wijze de evolutie ervan te versnellen in een tijdvak waarin de geschiedenis overal 
aan een versnellingsproces onderhevig is. 

 
Laten wij handelend optreden opdat men later niet aan het huidige Europese Parlement 

kan verwijten dat het werkelijke Europese Parlement, gekozen door middel van werkelijke 
algemene Europese verkiezingen, is vertraagd. 
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De verkiezing van de Voorzitter van het Europees Parlement 

 
Toespraken gehouden op 27.3.1962 

 
 

Geachte collega’s, het is mij een behoefte U allereerst mijn dank uit te spreken voor het 
feit dat U mij tot voorzitter van het Parlement hebt benoemd en tevens Uw en mijn 
erkentelijkheid te betuigen aan ons oudste lid, de afgevaardigde van Berlijn, de heer 
Friedensburg, voor de lofwaardige redevoering waarmede hij, vooruitlopend op mijn 
woorden, de werkzaamheden van ons Parlement heeft geopend. 

 
Ik heb mij altijd gelukkig geprezen bij de vervulling van mijn openbare plichten een 

bescheiden bijdrage te kunnen leveren tot de Europese eenheid, en Uw keuze is voor mij een 
grote eer en tevens een reden tot grote blijdschap. 

 
De Verdragen van Rome werden vijf jaar geleden op het Kapitool ondertekend en 

overmorgen zullen wij dit feit hier plechtig herdenken; deze Verdragen ontstonden in mijn 
geboortestad, Messina, tijdens een Conferentie waaraan ik de eer had te mogen deelnemen als 
minister van Buitenlandse Zaken van mijn land. In Messina en Rome had ik, gedurende bijna 
twee jaar van moeizame onderhandelingen, het geluk te kunnen bijdragen tot de 
totstandkoming van de Verdragen die tot de geboorte van Europa hebben geleid. In deze zaal 
zijn nog andere collega’s die hieraan hebben deelgenomen: de voorzitter van de E.E.G.-
Commissie, de heer Hallstein, de heer Maurice Faure, thans gezaghebbend lid van ons 
Parlement en van  mijn eigen parlementaire fractie, alsmede de heer Mario Scelba, voorzitter 
van de Raad van Ministers in Italië ten tijde van de Conferentie van Messina. 

 
Zo komt het, geachte collega’s, dat deze benoeming voor mij een zeer bijzondere 

betekenis heeft en dat zij mij met trots en vreugde vervult. 
 
Het zij mij vergund ook aan mijn collega’s van de Liberale Fractie mijn bijzondere dank 

te betuigen; zij hebben mij andermaal hun vertrouwen willen schenken door mij kandidaat te 
stellen en deze kandidatuur met kracht en vasthoudendheid te verdedigen. De achting die zij 
voor mijn persoon hebben betoond en die ik zeker niet verdien, maakt mij ten zeerste 
beschroomd. 

 
Ik verberg noch voor mijzelf noch voor U dat ik mij onzeker en bezorgd voel wanneer ik 

denk aan degenen die vóór mij deze zetel op veel waardiger wijze hebben bezet. De namen 
van Robert Schuman en Hans Furler gaan thans de geschiedenis is met die van de grote 
mannen die met recht de titel van grondlegger van het Europese vaderland mogen dragen, 
omdat zij de opbouw van een nieuw Europa hebben geconcipieerd of daartoe een eerste stoot 
hebben gegeven: Europa als politieke en economische eenheid, gericht op het behoud van de 
vrijheid van zijn staatsburgers en de gestadige ontplooiing van hun morele en 
staatsburgerlijke waarden. 

 
Ik ben er zeker van dat ik het algemene gevoelen van dit Parlement vertolk wanneer ik aan 

deze mannen onze zeer grote dank betuig voor het bewonderenswaardige werk dat zij hebben 
weten te volbrengen door zowel in deze zaal als daarbuiten het ideaal van de Europese 
eenheid uit te dragen en tot verdere ontwikkeling te brengen. 
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Ik ben mij bewust van het weinige dat ik vermag en van de moeilijke taak die mij wacht, 
en ik moge dan ook een beroep doen op Uw begrip en Uw welwillende medewerking opdat ik 
de door U aan mij toevertrouwde taak zo goed mogelijk kan volbrengen. 

 
Geachte collega’s, slechts vier jaren zijn verlopen sedert de inwerkingtredingen van de 

Verdragen van Rome. De objectieve waarnemer kan niet loochenen dat in deze korte spanne 
tijds belangrijke resultaten zijn bereikt op de weg naar de economische eenheid, vooral dank 
zij het verstandige beleid, de bekwaamheid en de ijver van de leden van de Commissies van 
de E.E.G. en Euratom, en de Hoge Autoriteit van de E.G.K.S. De Gemeenschappen die uit 
deze Verdragen zijn ontstaan, hebben snel een einde gemaakt aan de aanvankelijke kritiek en 
het scepticisme tijdens de beginperiode; zij zijn zeer levenskrachtig gebleken en niet zelden 
zelfs ondernemender dan de promotoren ervan ooit hadden durven veronderstellen. 

 
De deelnemende landen hebben voldaan aan de verplichtingen die zij op zich hadden 

genomen; zij hebben enkele malen de gestelde termijnen verkort. De eerste minister van 
Groot-Brittannië besloot in juli jongstleden onderhandelingen te openen met de zes landen 
van Klein-Europa teneinde Groot-Brittannië als volwaardig lid tot de Europese 
Gemeenschappen te doen toetreden, waarna reeds in november de onderhandelingen zijn 
begonnen; deze gebeurtenis is van groot belang voor de Europese eenwording; zij heeft 
nieuwe perspectieven geopend voor de altijd reeds gewenste uitbreiding van de grenzen van 
Klein-Europa tot die van Groot-Europa. Denemarken en Ierland hebben immers het voorbeeld 
van de Britse Regering gevolgd, terwijl via Griekenland thans ook Oostenrijk, Zwitserland, 
Zweden en andere landen een verzoek om associatie hebben ingediend. 

 
De overgang naar de tweede etappe van de gemeenschappelijke markt is nog een andere 

factor die de beweging naar de eenheid versterkt. Het besluit van de Raad van Ministers van 
de Gemeenschap is op 14 januari van dit jaar weliswaar pas na langdurige besprekingen 
genomen; maar uiteindelijk heeft de weifelende en wantrouwende houding plaats moeten 
maken voor de vastberaden wens om voort te gaan. 

 
Enkele dagen voor de zo juist vermelde datum was iets voorgevallen, dat zonder 

overdrijving kan worden beschouwd als van uitzonderlijk belang voor de Europese eenheid: 
ik bedoel de verklaring van president Kennedy in zijn “State of the Union van 1962”. De 
president van de Verenigde Staten van Amerika verklaarde dat “de grootste uitdaging 
hedentendage wordt gevormd door de ontwikkeling van de Euromarkt”. En hi voegde hieraan 
het volgende toe: “De Euromarkt groeit”… “Indien Groot-Brittannië zou toetreden, hebben 
wij aan de overzijde van de Atlantische Oceaan een handelspartner met een eenheidstarief als 
het onze en een economie bijna als de onze. Zullen wij, Amerikanen, ons aan dit nieuwe 
toekomstbeleid en deze nieuwe vormen aanpassen of zullen wij wachten totdat de 
ontwikkeling ons voorbijstreeft”? 

 
De Gemeenschappelijke Markt heeft dus niet slechts een grote aantrekkingskracht 

uitgeoefend op de gehele Europese ruimte, en zij doet dit nog steeds, maar haar welslagen, 
haar toenemende  consolidatie en haar mogelijkheden tot verdere ontwikkeling hebben reeds 
– ik durf zeggen in dringende termen – het vraagstuk aan de orde gesteld van de regeling van 
de betrekkingen tussen het verenigde gebied en het economisch gebied van Noord-Amerika. 

 
Bovendien wil men ook in Midden- en Zuid-Amerika voorstellen doen tot het vormen van 

gemeenschappelijke markten. Wij staan dus op het punt waarop nieuwe banden zullen worden 
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gelegd tussen de beide oevers van de Atlantische Oceaan: banden die de solidariteit van de 
gehele vrije wereld alleen maar doeltreffend kunnen versterken. 

 
En dat niet alleen. Binnen het aaneengevoegde economisch gebied heeft een dicht net van 

overeenkomsten in het particulier vlak de grondslagen van de Gemeenschappelijke Markt 
versterkt. Op industrieel gebied hebben de samenwerking tussen de ondernemingen, de 
uitwisseling van octrooien en de wederzijdse financiële deelnemingen banden geschapen, die 
nu niet meer gemakkelijk kunnen worden gestaakt. Wij zijn over dit alles uiteraard zeer 
verheugd. 

 
De resultaten die de gemeenschappelijke markt in weinig meer dan vier jaar heeft behaald, 

hebben de vooruitzichten en de verwachtingen van hen die tot de stap van Messina en tot de 
Verdragen van Rome het initiatief hebben genomen, voor een groot deel bevestigd. Wij zijn 
verheugd, zo zei ik, doch wij zijn niet voldaan: want aan de talrijke en onmiskenbare 
vorderingen op de weg naar de economische eenheid beantwoorden tot dusverre geen gelijke 
vorderingen op de weg naar de politieke eenheid. Op deze laatste weg kan nog geen 
noemenswaardige vooruitgang worden geboekt. 

 
Persoonlijk ben ik van mening dat de politieke consequenties van de voltooiing van het 

economische eenwordingsproces niet mogen worden onderschat. De overgang naar de tweede 
etappe van de gemeenschappelijke markt, waarin ten aanzien van talrijke onderwerpen de 
regel der gekwalificeerde meerderheid moet worden toegepast, het toepassen van een 
gemeenschappelijke lijn in het economisch beleid van de zes landen, als vrucht van overleg en 
van regelmatige gedachtenwisselingen, de op handen zijnde deelneming van Groot-Brittannië 
en van andere Europese landen in het leven van de Economische Gemeenschap zijn 
gebeurtenissen waaraan zonder enige twijfel gevolgen van politieke aard zijn verbonden. 
Volgens mij lijdt het echter evenmin twijfel dat alleen doeltreffende en duidelijke beslissingen 
van werkelijke politieke aard de ontwikkeling van de Europese eenheid kunnen bespoedigen 
en deze vastbesloten op haar einddoel kunnen richten. 

 
Het vooruitzicht op de politieke eenheid lag ten grondslag aan de arbeid om een nieuw 

aanschijn te geven aan Europa, dat uit de ruïnes en de smarten van de oorlog verrees. De 
Europese Defensiegemeenschap en de Europese Politieke Gemeenschap waren de twee 
gedurfde en edelmoedige plannen die de strekking hadden een gemeenschappelijke Europese 
autoriteit in het leven te roepen, staande boven alle partijen en voor allen beslissend. Het 
mislukken daarvan heeft de geest en de wilskracht van degenen die voor een werkelijke 
Europese eenheid werkten, niet getroffen. Gedwongen door historische omstandigheden 
moest men evenwel nieuwe wegen zoeken, waarlangs de haven van een Verenigd Europa 
eveneens kon worden bereikt. 

 
De weg die te Messina in de eerste dagen van juni 1955 werd gekozen, was de weg van de 

economische eenmaking, de enige waarlangs het mogelijk was de bres te slaan in de opnieuw 
opgeworpen nationalistische stellingen, de bres die nodig was om later de politieke eenheid te 
kunnen verwerkelijken. Niet juist is derhalve de bewering dat het eenwordingsproces door 
hetgeen te Messina werd ondernomen, uitsluitend een economische draagwijdte heeft 
gekregen; de economische doelstellingen dienden slechts als werktuig voor het einddoel van 
de politieke integratie. 
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Het ideaal om een Verenigd Europa bleef ongewijzigd. Het te Messina opgestelde plan 
beoogde dezelfde schepping waarnaar Monnet, Schuman, Forza, De Gasperi en Adenauer 
hunkerden, namelijk de daadwerkelijke politieke eenheid van Europa. 

 
Dit is zozeer waar dat de Verdragen van Rome een reeks van maatregelen bevatten met als 

strekking een gemeenschappelijk politiek gezag tot stand te brengen. Een analyse van de 
geschiedkundige, juridische en politieke feiten leidt tot de conclusie dat daarin duidelijk de 
kern is te onderkennen van een orgaan van federale aard, dat zich in autonome zin kan 
ontwikkelen en vervolmaken door de praktische werkzaamheid van de instellingen. 

 
Wat evenwel helaas heeft ontbroken, was het autonome streven naar vooruitgang en 

vervolmaking binnen de Gemeenschappen. De fundamentele vraagstukken waarvoor wij ons 
vier jaar geleden geplaatst zagen, zijn onopgelost gebleven. Er is niets concreets geschied om 
de executieven samen te smelten, om het rechtstreekse algemeen kiesrecht voor de verkiezing 
van de leden van ons Parlement te aanvaarden, de Europese Universiteit op te richten en één 
enkele zetel te geven aan de instellingen der Gemeenschap. Het ene plan na het andere werd 
uitgewerkt zonder ander resultaat dan dat de dossiers in de archieven zich opstapelden.  

 
Het is waar dat sommigen beweren dat men liever maar niet de politieke pedaal moet 

indrukken om niet het gevaar te lopen alles te verliezen door te veel te verlangen. Zij zouden 
liever hun vertrouwen willen stellen in de consolidatie van de economische eenheid,  die als 
vanzelf de omstandigheden in het leven roept, waaruit de politieke eenheid moet 
voortspruiten. 

 
Met andere woorden, zij zouden de rijpe vrucht der politieke eenheid willen plukken van 

de boom der economische eenheid. Deze opvatting is, dunkt mij, niet juist: men heeft immers 
uit het oog verloren dat de huidige internationale toestand met zijn oude en recente crises, met 
zovel nog open wonden, ons in de eerste plaats dwingt tot het versterken van de politieke 
grondslagen der Europese eenheid.  Zolang wij de daadwerkelijke politieke eenheid niet 
hebben bereikt, zijn wij niet in staat de gevaren die de vrede van Europa en van de wereld 
bedreigen, doeltreffend te bestrijden;  bovendien lopen wij dan voortdurend het gevaar in een 
enkel ogenblik alle vooruitgang te niet te doen, die wij gedurende jaren van moeizame arbeid 
hebben gemaakt. 

 
De debatten en polemieken waartoe de overgang naar de tweede etappe van de 

overgangsperiode van de gemeenschappelijke markt aanleiding heeft gegeven, vormen een 
ernstige waarschuwing. Alleen het vooruitzicht van een werkelijke eenheid die binnen een 
betrekkelijk korte tijd is te verwezenlijken, kan ons behoeden voor onaangename 
verrassingen. Bovendien mag niet worden vergeten dat wij, door stil te blijven staan op de 
weg naar politieke eenheid, voedsel hebben gegeven aan krachten die het eenheidsideaal 
tegenwerken. De nationale goden zijn op rumoerige wijze op het toneel van de Europese 
geschiedenis teruggekomen om de universele goden de pas af te snijden. 

 
Toch schijnt thans wat Luigi Einaudi de “mythe van de soevereniteit” noemde, opnieuw 

veld te winnen. En, zoals de grote staatsman, die pas van ons is heengegaan, nadrukkelijk en 
herhaaldelijk heeft gezegd, zolang deze mythe niet uit de weg is geruimd, zal Europa niet in 
staat zijn zijn eenheid te bereiken. Onder de grote, onbetwistbare verdiensten van dit 
Parlement moet worden gerekend dat zijn werkzaamheden altijd werden bezield door het 
allesbeheersende doel van de politieke eenheid. Het Europese Parlement heeft, voor zover zijn 
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beperkte bevoegdheden zulks toelieten, voortdurend de spits afgebeten wanneer het er om 
ging de totstandkoming van deze eenheid te bevorderen. 

 
Het heeft meer dan eens zijn stem verheven om te waarschuwen  tegen de gevaren die aan 

stilzitten en sleur zijn verbonden en om ertoe aan te sporen de politieke en geestelijke factoren 
van het eenwordingsproces te versterken. Het Parlement heeft bij vele gelegenheden krachtig 
betoogd dat de strijd voor de eenheid van Europa niet alleen wordt beslecht op economisch 
gebied, maar tevens en zelfs in de eerste plaats op politiek en geestelijk gebied. De Europese 
eenheid kan slechts wortel schieten in de realiteit als zij eerst wortelt in het bewustzijn van de 
mensen. Zonder de rechtstreekse deelneming van de wilsuiting van de volkeren, aan de 
regering van het nieuwe Europa, zonder het ontwaken en de verbreiding van het 
eenheidsbewustzijn, is het niet zeker dat de Europese Gemeenschap tot stand komt. 

 
De ontwerpen en resoluties die door deze vergadering zijn opgesteld voor de rechtstreekse 

algemene verkiezing van de toekomstige leden van dit Parlement, voor de bevordering van de 
oprichting van een Europese Universiteit, alsook voor de totstandkoming van een associatie 
en een vruchtbare samenwerking met de vroegere koloniale volkeren, getuigen van een 
rechtstreekse actie om de politieke en geestelijke factoren van het eenwordingsproces tot een 
levende werkelijkheid te maken. 

 
Ik denk dat het ons aller bedoeling is, nog meer impulsen te geven aan deze actie, die des 

te noodzakelijker is naarmate er andere vormen van politieke samenwerking weer de kop 
opsteken en sterker worden, die berusten op stelsels en begrippen welke wij voor altijd tot het 
verleden rekenden. 

 
In dit tijdsbestek is iedere aarzeling uit den boze; het ogenblik is daar om besluiten te 

nemen. Het doet ons denken aan een ander historisch gebeuren, dat het voorspel was van het 
eerste experiment van een gemeenschap van volkeren die zich aaneen wilden sluiten om in 
eendracht samen te werken in het belang van de vooruitgang. Dit experiment werd uitgevoerd 
op de grote, vrije bodem van Amerika, en wij mogen nog wel eens hieraan terugdenken, niet 
alleen omdat het de oorsprong werd van een der meest volmaakte en concrete politieke 
bouwsels van alle tijden, maar omdat Europa toen voor het eerst erin slaagde zich te 
verenigen, zij het ook op vreemde bodem en ver van eigen grondgebied. 

 
Zoals het ons thans vergaat, zo leefden ook de grondleggers van de Amerikaanse eenheid 

beurtelings in hoop en vrees. Maar hun vrees werd later overwonnen door de onverschrokken 
moed van deze edele en vooruitziende mannen, en hun hoop veranderde spoedig in een 
stralende zekerheid. Op dit onverschrokken karakter doelde Madison in het XIVe opstel van 
de “Federalist”  en wel in bewoordingen die naar mijn mening de moeite van het onthouden 
waard zijn: “Aan dit onverschrokken karakter – aldus Madison – dankt het nageslacht de 
beschikking over en de wereld het voorbeeld van talrijke vernieuwingen die de Amerikaanse 
maatschappij in het belang van de rechten van het individu en het geluk van allen tot stand 
heeft kunnen brengen. Als zij die aan het hoofd van de revolutie stonden, geen volkomen 
ongebaande paden waren opgegaan, als er geen regeringsvorm was bedacht waarvan het 
voorbeeld nog niet bestond, zou het volk van de Verenigde Staten op dit ogenblik kunnen 
worden beschouwd als een van de ongelukkigste slachtoffers van een onbezonnen 
parlementaire vergadering. Gelukkig volgden zij echter een nieuwe en edeler weg. Zij 
brachten een regeringsvorm tot stand, die haars gelijke op aarde niet heeft, zij bedachten het 
stelsel van een grote statenbond die hun opvolgers mochten verbeteren en voortzetten”. 
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Ook wij moeten op dit ogenblik kiezen tussen de oude en de nieuwe tijd. De oude tijd 
bindt ons door de kracht van de traditie, de gewoonten van de vooroordelen en de verleiding 
van gemakkelijke compromissen; de nieuwe tijd eist moed, offers en inspanningen waarvan 
niet wij, maar eerst onze kinderen en kleinkinderen de vruchten kunnen plukken. 

 
Welke keuze zal Europa maken? Moeten wij aannemen dat Europa na duizenden jaren 

van creatieve bloei, waardoor het de geestelijke bron van de mensheid en “het geheugen van 
de wereld” is geworden, zal weigeren de nieuwe tijd te kiezen? Moeten wij aannemen dat 
Europa, behoeder der wijsheid, de ogen zal sluiten voor de huidige werkelijkheid van het 
politieke wereldbestel, waarin alleen de grote continentale groeperingen over de ruimste 
levens- en ontwikkelingsmogelijkheden beschikken? 

 
Wij hebben vertrouwen in het antwoord van Europa. Maar juist omdat wij vertrouwen 

hebben, moeten  wij ons grotere verplichtingen en inspanningen getroosten, opdat die 
onverschrokken geest waarvan Madison sprak, bij de Europeanen in sterkere mate gaat leven 
en op grotere schaal ingang vindt. Van deze geest hangt uiteindelijk de toekomst van Europa 
af.  

 
Daarom ook heeft dit Parlement met de grootst mogelijke vasthoudendheid de strijd voor 

de oprichting van de Europese Universiteit gevoerd en zal het – daar ben ik zeker van – deze 
strijd blijven voortzetten; want het ziet daarin terecht een van de voornaamste middelen die 
zullen bijdragen tot de verrijking van de bronnen waaruit de Europese geest put. 

 
De bezielende visie op de verheven taak waaraan wij ons sedert jaren wijden, is de visie 

van Europa als gemeenschappelijk geestelijk erfdeel, als moreel levensideaal, nog meer dan 
de visie van Europa als één organisme dat in staat is een betere zelfverdediging, een veiliger 
voortbestaan en een groter materiaal bezit van alle Europeanen te waarborgen. Het vrijwaren 
en het verrijken, voor ons en voor onze kinderen, van hogere waarden die voor de Europese 
geest van beslissende betekenis zijn, vormen de volstrekt noodzakelijke voorwaarden om 
verder voort te schrijden op de weg naar de politieke en economische eenheid van ons 
continent. 

 
Het handhaven van de Europese geest is uiteindelijk de absolute voorwaarde van elke 

rechtstreekse actie om een nieuw Europees eenheidsorganisme tot stand te brengen. Een 
moeilijke taak, indien men overweegt dat de waarden die aan Europa ten grondslag liggen, 
meer nog dan door de anderen, door onszelf kunnen worden verloochend. Dit is immers zo 
dikwijls gebeurd in het verleden, in het droevige tijdperk van obscurantisme en dwalingen in 
onze geschiedenis. 

 
Wij moeten voortdurend waakzaam blijven tegen deze steeds latente, Europa 

overschaduwende en derhalve bijzonder gevaarlijke dreiging. Er bestaat geen Europa bij  
natuurrecht, evenmin als er een natie bij natuurrecht bestaat: men wordt Europeanen zoals 
men Duitser of Fransman of Italiaan werd, omdat men het zelf bewust heeft gewild. Om het 
bekende gezegde van Renan te parafraseren zou men eveneens kunnen zeggen dat ook 
Europa, evenals de natie, een “volksstemming van iedere dag” is. Het is een volksstemming 
die plaatsvindt door het weder ontdekken van de bronnen van de Europese groei, de bronnen 
die Europa de “animo et ratio mundi” hebben  gemaakt: het Griekse denken dat voor het eerst 
en voor altijd in de mens “de maat van alle dingen” heeft erkend; het Latijnse denken dat de 
grondvesten van onze menselijke maatschappij heeft gelegd met de lapidaire termen “honeste 
vivere, neminem ledere, suum cuique tribuere”; het christelijke denken dat de mens tot de 
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goddelijke waardigheid heeft verheven door hem “kind van God” te noemen. Uit die gedachte 
ontstonden in het moderne tijdperk de verdraagzaamheid van de aanhangers van verschillende 
geloofsbelijdenissen, de politieke vrijheid, de democratische regering, drie verheven waarden 
die de grote verovering zijn van onze beschaving. 

 
Ik gewaagde van de Europese geest. Het is echter duidelijk dat deze geest in feite niet 

alleen Europees maar universeel is. Hij heeft een universele zending, hij moet de vleugels 
uitslaan waar mensen te vinden zijn, die hun leven richten naar het erfdeel aan idealen, 
beginselen en waarden dat in drieduizend jaren Europese geschiedenis is vergaard. De 
Europese geest is de geest zelf van de vrije wereld, zelfs al blijft Europa steeds zijn eerste 
woonplaats. De uitstraling van de Europese geest wordt nog duidelijker en nog schitterender 
in onze tijd, waarin het oude continent niet meer zoals vroeger een reusachtige rol speelt op 
het toneel van de wereldpolitiek. “Uit het duizendjarige bestaan van Europa, zo schreef 
Jaspers, vloeit tot in de huidige wereldsituatie de mogelijkheid voort, de drang naar nieuwe 
scheppingen voort te zetten; deze geest, die de wetenschap en de techniek in het leven heeft 
geroepen, bergt ongetwijfeld de kiemen in zich van een nieuwe orde in de schepping”. 

 
Deze nobele woorden vertolken onze vurigste wens. Mogen de Europeanen uit hun 

duizenden jaren oude cultuur de kracht en het geloof putten om met meer moed en sneller de 
weg op te gaan naar de eenheid, het eindpunt en het einddoel van hun moeizame tocht. 
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Het Europa van de hoop 

 
Toespraak gehouden op 17.9.1962 

 
 
 Dames en Heren, de geachte voorzitter van de Raad van Europa, de heer 
Federspiel, heeft mij de eer gegund het eerste deel van deze gezamenlijke bijeenkomst van 
onze twee assemblees te mogen voorzitten. Van deze mogelijkheid zal ik, zij het met mate, 
gebruik maken om enkele woorden tot u te richten ter inleiding van het politieke debat dat zal 
plaatsvinden naar aanleiding van het uitstekende verslag dat namens het Europees Parlement 
is ingediend door de heer Edoardo Martino. 
 
 In het verleden hebben wij al meermalen onder vergelijkbare omstandigheden de 
gelegenheid gehad - ikzelf toen ik de eer had om rapporteur te zijn voor het jaar 1959 - om te 
wijzen op het belang en de onbetwistbare betekenis van een debat dat een uiting is van de 
open liberale geest die de Europese Gemeenschap bezielt. De discussie van vandaag biedt ons 
de gelegenheid om onze gedachten te laten gaan over de aanzienlijke vorderingen die de 
Gemeenschap heeft gemaakt en over de nieuwe perspectieven die zich voor haar lijken te 
openen in de onmiddellijke en de iets minder nabije toekomst. Meer dan ooit eist het verslag 
van de heer Martino van ons en van allen die zich inzetten voor het gestage optrekken van het 
gebouw van het nieuwe Europa, een bewuste bezinning. 
 
 Het optreden van de Gemeenschap heeft aan kracht gewonnen en niet alleen 
bijgedragen tot versteviging van de fundamenten die de Verdragen van Rome hadden gelegd, 
maar heeft de Europese opbouw ook tot het kernstuk gemaakt van het globale evenwicht dat 
de onzekere vrede van onze tijd in stand houdt en uitzicht geeft op een stabielere orde en een 
grotere veiligheid in de toekomst. De tevredenheid over de toenemende successen die zijn 
behaald op het gebied van de economische integratie mag evenwel niet betekenen dat wij 
stilstaan op de lange moeizame weg die is ingeslagen. Nieuwe energie zal vrijgemaakt moeten 
worden om nieuwe wegen te openen. Het zou een grote fout zijn om op onze lauweren te 
rusten of de boog te ontspannen alsof het werk reeds is volbracht, juist nu een bredere en 
vollediger samenwerking tussen de Europese landen hard nodig is. 
 
 Het ideaal dat de Raadgevende Vergadering van de Raad van Europa en het 
Europees Parlement steeds voor ogen stond en heeft bezield kan nooit tot werkelijkheid 
worden als het communautaire Europa van vandaag zijn grenzen niet geleidelijk uitbreidt naar 
het hele grondgebied van het grote Europa. De gemeenschappelijke markt is nooit gezien als 
een doel op zich, maar als middel om een hoger streven te verwezenlijken: de politieke 
eenheid van de vrije volkeren van Europa. Deze gedachte is ontworpen in Messina en 
uitgewerkt in de Verdragen van Rome, die uitzicht geven op een open en niet een gesloten 
Gemeenschap, een Gemeenschap die gestaag kan groeien en zijn taakgebied kan uitbreiden. 
In het zicht van resultaten die de meest optimistische verwachtingen overtreffen mogen wij 
ons afvragen hoe de Gemeenschap zo snel deze uitstraling heeft gekregen en zowel binnen 
Europa als daarbuiten aantrekkingskracht uitoefent. Hiervoor is geen andere verklaring te 
vinden dan de interne dynamiek van Europa en de mogelijkheden tot uitbreiding die inherent 
zijn aan de aard van de gemeenschappelijke Europese markt. De Gemeenschap binnen haar 
huidige grenzen willen beperken zou erop neerkomen dat haar vleugels worden gekortwiekt, 
dat de reeds behaalde resultaten in gevaar worden gebracht en dat zij is veroordeeld weg te 
kwijnen. 
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 Wij leven in een wereld die een snelle ontwikkeling doormaakt en wij weten dat 
beweging de wet van het leven zelf is. Wat wij moeten en ook willen bereiken is dat elke 
verandering een vooruitgang betekent en niet stilstand of een ommekeer op de weg die naar 
een verenigd Europa leidt. Allen die zich met volharding en hartstocht hebben ingezet voor 
het ideaal van de Europese eenwording, hebben met hoopvolle maar ook angstige spanning de 
nog lopende onderhandelingen over de toetreding van Groot-Brittannië tot de 
gemeenschappelijke markt gevolgd en hebben met grote vreugde kennis genomen van de 
aankondiging van de eerste contacten met het oog op samenwerking met andere Europese 
landen. Niemand onderschat natuurlijk de complexiteit en de ernst van de problemen die nog 
tot een oplossing gebracht moeten worden vooraleer de overgang van het kleine naar het grote 
Europa een feit kan zijn. Het is bijvoorbeeld niet gemakkelijk de specifieke eisen van het 
Verenigd Koninkrijk te verzoenen met de absolute noodzaak om geen verzwakking te 
tolereren van de institutionele structuur van de Gemeenschap, waarin de eerste kern van een 
Europese federatie te herkennen is. Er zal een manier gevonden moeten worden om de 
communautaire mechanismen in overeenstemming te brengen met de nieuwe situatie, waarbij 
men zo veel mogelijk trouw moet blijven aan de beginselen en ideeën die ten grondslag lagen 
aan de Verdragen van Rome. Het zou niets dan nadelen voor allen opleveren als de 
uitbreiding ten koste zou gaan van de wezenskenmerken die de Gemeenschap haar specifieke 
karakter verlenen. 
 
 De gemeenschappelijke markt heeft grote voordelen opgeleverd voor de landen die 
deze markt hebben gevormd: zij heeft tot een snellere groei van hun energieën geleid en 
vooral de verdienste gehad dat deze werden gekanaliseerd in een georganiseerde 
ontwikkeling. Deze voordelen zullen geleidelijk steeds groter worden naar gelang het 
verenigde Europa zich uitbreidt. Hoe groter de gemeenschappelijke markt is, hoe beter zij in 
staat zal zijn het tempo van de uitbreiding van de productie van het hedendaagse Europa te 
volgen. Maar economische redenen zijn niet de enige. Er zijn ook politieke redenen van een 
hogere orde die aanzetten of zelfs verplichten tot versoepeling en versnelling van de beweging 
naar een verenigd Europa. 
 
 Het proces van economische eenwording en de uitbreiding daarvan in de nabije 
toekomst mogen dan ongetwijfeld gevolgen van politieke aard hebben, de versnelling van het 
politieke eenwordingsproces zal steeds strikt ondergeschikt moeten zijn aan de volle benutting 
en de volmaakte werking van de instellingen die bij de Verdragen van Rome zijn ingesteld. 
Men kan zich dan ook afvragen of het zin heeft op zoek te gaan naar nieuwe instrumenten van 
politieke eenheid zonder verder gebruik te maken van en verbetering te brengen in de 
instrumenten waarover men reeds beschikt. De dynamische elementen van het federalisme 
bestaan al in de huidige Gemeenschap: zij moeten alleen nog actiever en krachtiger gemaakt 
worden, wil men de politieke eenheid werkelijk vooruitbrengen. De totstandbrenging van een 
doeltreffende gemeenschappelijke politieke structuur is de eerste taak die wij in de huidige 
fase van onze weg naar Europa moeten volbrengen. De horizon is duister en de dreiging kan 
alleen worden afgewend door het politieke gewicht van Europa te vergroten. 
 
 Ook van de andere kant van de Atlantische Oceaan, uit de Verenigde Staten wordt 
met steeds meer klem aangedrongen op een intensivering van ons eenheidsstreven. De periode 
na de tweede wereldoorlog staat in het teken van de geleidelijke toenadering en een steeds 
nauwere samenwerking tussen Amerika en Europa, banden die steeds hechter werden 
naarmate Europa zijn eenheidsstreven in daden omzette. De geboorte en de verwezenlijking 
van de gemeenschappelijke markt vertaalde zich concreet in een onderlinge afhankelijkheid 
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van de twee grote markten aan beide zijden van de oceaan. Al eerder vormde het Atlantische 
Bondgenootschap de basis voor een gemeenschappelijk defensiebeleid. Beide processen, de 
Europese eenwording en het Atlantisch Bondgenootschap zijn nooit onderling strijdig 
geweest, maar vulden elkaar juist aan en tenderen tot samensmelting in één verenigde 
Atlantische wereld. 
 
 In een toespraak in Philadelphia in juli jl. verklaarde de president van de Verenigde 
Staten naar aanleiding van dit onderwerp, waarop hij al uitvoerig was ingegaan in zijn bericht 
aan het Congres over de staat van de Unie, dat het uiteindelijke doel van de samenwerking 
tussen Amerika en Europa - zij het in een verre toekomst - de permanente associatie van de 
volkeren van beide continenten is. 
 
 "Alleen door deze associatie - in de woorden van de president - zal het ons 
mogelijk zijn de onderontwikkelde naties te hulp te schieten om hen te bevrijden van het juk 
van de armoede. Alleen zo kunnen wij de hoop hebben een wereld te scheppen waarin 
legaliteit en vrije keuze heersen en waar oorlog en dwang zijn uitgebannen." Hij wees er 
echter ook op dat het aan Europa is om de eerste stap te doen: "Alleen als zij hun taak 
volbrengen om een volmaakte unie tot stand te brengen is associatie met de Amerika's 
mogelijk". 
 
 Voor velen was het beeld dat president Kennedy schetste niet meer dan fantasie en 
een utopie. Maar even zovelen waren van mening dat het de logische bestemming van de 
westerse wereld is, en ik ben een van hen. Naar mijn mening zijn de geesten vrijwel rijp voor 
een bewustwording door de Gemeenschap van de hoogste waarden en idealen die het leven 
van zowel Amerikanen als Europeanen bezielen en zonder welke er geen zekere toekomst is, 
voor Amerika noch voor Europa. 
 
 Het Amerikaanse volk heeft via de mond van zijn hoogste vertegenwoordiger van 
deze bewustwording kond gedaan. Het heeft zonder meer ook een diepere betekenis dat de 
verklaringen van Philadelphia samenvielen met de verjaardag van een gebeurtenis die de 
scheiding tussen de oude en de nieuwe wereld tot een feit maakte. Bijna tweehonderd jaar na 
deze historische datum verklaart Amerika zich nog eenmaal met Europa te willen verenigen 
en wel voorgoed. Het is noch toevallig noch een illusie te denken dat een nieuwe cyclus in de 
geschiedenis van de mensheid op het punt staat aan te breken. Wil Europa gehoor kunnen 
geven aan de oproep die het van de andere kant van de Atlantische Oceaan bereikt, dan zal het 
zich moeten bekennen tot een snelle en doelbewuste voortschrijding op de weg van de 
volledige politieke eenheid in het bewustzijn dat deze eenheid voorbestemd is om een hechte 
associatie tussen beide continenten tot stand te brengen, dat wil zeggen de eenheid van het 
hele Westen. Slechts in deze associatie op een hoger en volmaakter vlak ligt het behoud van 
de gemeenschappelijke beschaving. Europa zal zijn "volmaakte unie" des te beter en sneller 
tot stand brengen naarmate het vastbeslotener is om de resten van nationaal egoïsme te 
overwinnen en de verouderde ideeën uit te bannen die, in de woorden van Thomas Mann, "de 
lucht vervuilen en het leven verlammen". 
 
 De uitdrukking "Europa van de hoop" gebruikt men wel voor dit nieuwe Europa 
dat zich langzaam aftekent en de belofte inhoudt van een snellere en eendrachtiger 
vooruitgang dan in het Europa van gisteren. Wij hebben reden te geloven dat dit nieuwe 
Europa zal beantwoorden aan de verwachtingen van de meerderheid van de vrije mensen, die 
hun vrijheid willen behouden en daarvan meer vruchten willen plukken, die voor zichzelf en 
hun kinderen de mogelijkheid zeker willen stellen om in een wereld te leven die minder 
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beangstigend is dan nu, een wereld waarin, om de wens van president Kennedy te 
verwoorden, tirannie en oorlog zijn uitgebannen. 
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Het interne functioneren van de Gemeenschap 

 
Toespraak gehouden op 21.11.1962 

 
 

Mijnheer de Voorzitter, excellenties, dames en heren, aan het einde van deze Samenspraak 
tussen de Raden van Ministers van de Gemeenschappen en het Europese Parlement, wil ik 
mede namens mijn collega’s mijn hartelijkste, mijn warmste dank betuigen aan de leden van 
de Raden van Ministers, aan hun voorzitter, de heer Piccioni, die ons ook ditmaal een bewijs 
heeft geleverd van zijn vast geloof in het ideaal van een Verenigd Europa, en aan allen – 
ministers, voorzitter en leden van de executieve Commissies en leden van het Parlement – die 
door actief aan de beraadslagingen deel te nemen ertoe hebben willen bijdragen dat de thans 
geëindigde besprekingen zo bijzonder constructief en vruchtbaar zijn geworden. 

 
Het Parlement ziet reden tot gepaste voldoening in het feit dat men er in de voor het 

communautaire leven verantwoordelijke organen steeds meer van overtuigd geraakt dat de 
versterking en vervolmaking van het institutionele apparaat een absolute voorwaarde vormt 
voor de versnelling van de politieke beweging van de Gemeenschappen. Het Parlement heeft 
deze versteviging en vervolmaking sedert de oprichting van de Europese Gemeenschap en 
van de Gemeenschap voor Atoomenergie steeds met kracht voorgestaan. Daarmede heeft het 
Parlement zich aan de letter en de geest van de Verdragen gehouden. Het Parlement 
beschouwende als, zij het voor het ogenblik slechts indirecte, uitdrukking van de wens van 
onze zes volkeren, hebben de Verdragen het willen zien als het geweten en de drijvende 
kracht van de politieke ontwikkeling van de Gemeenschappen; en door zijn concrete arbeid is 
het dat in steeds sterkere mate geworden. Geweten en drijvende kracht voor de Europese 
politieke eenheid: dat is het Europese Parlement geweest en daarom diende het en dient het 
meer naar de toekomst te zien dan naar het heden; het Parlement heeft getracht aan deze 
toekomst te werken met de middelen waarover het kan beschikken: zowel door gebruik te 
maken van de werktuigen die de Verdragen tot dit doel verschaffen als door te pogen deze te 
verbeteren, als ten slotte ook door nieuwe wegen te zoeken waarlangs, binnen het 
institutionele kader van de Verdragen, een nieuw en vruchtbaarder evenwicht tussen de 
arbeidende organen van de Gemeenschappen kan worden bereikt. 

 
Mogelijk heeft het Parlement  daarbij een enkele maal de indruk gewekt iets te willen 

forceren voordat de tijd daarvoor rijp scheen. Wellicht ook is in de hitte van de strijd de 
houding van de nationale regeringen ten aanzien van het streven naar Europese politieke 
eenheid wel eens uitgelegd op een wijze die niet met de werkelijkheid overeenkomt. Hoe het 
ook zij, ik meen dat het Parlement door het institutionele vraagstuk steeds op de voorgrond te 
plaatsen en er steeds op terug te komen heeft voorkomen dat de krachten die tegen het proces 
van de Europese eenwording gekant zijn, en die treft men zowel in de verschillende landen 
aan als in kringen van de Gemeenschappen, op een gegeven ogenblik de overhand konden 
krijgen en dit proces tot stilstand konden brengen of op zijpaden leiden. Tevens heeft het de 
voorwaarden geschapen voor een ontwikkeling van de Gemeenschappen in waarlijk politieke 
zin, een ontwikkeling, die hoe langzaam zij ook verlopen is, toch steeds een belangrijke 
vooruitgang betekent. Dit kan ieder zien, die bij voorbeeld  let op de nieuwe en belangrijke 
plaats die de Raden van Ministers langzamerhand in het kader van het communautaire 
bestuursapparaat zijn gaan innemen of die de korte maar veelbewogen geschiedenis van deze 
geregeld terugkerende Samenspraken tussen Parlement en Raden doorneemt. 
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Het initiatief tot de zogenaamde “Samenspraken” werd nu juist genomen bij het zoëven 
door mij genoemde zoeken naar een nieuw institutioneel evenwicht. Door dit nieuwe 
evenwicht moeten, als ik dit zo mag zeggen, de wegen van de politieke en de economische 
eenheid zo veel mogelijk evenwijdig blijven lopen. Dank zij dit initiatief kan en kon worden 
tegemoet gekomen aan de behoefte aan een tijdige gedachtenwisseling tussen de 
parlementaire en de executieve organen over aangelegenheden die van essentieel belang zijn 
voor het leven en de toekomst van Europa. Hoewel het oorspronkelijk om een experiment 
ging, kan thans reeds van een gewoonte worden gesproken, die een integrerend bestanddeel 
van de institutionele procedures uitmaakt. De onmisbare samenwerking tussen de organen die 
de Gemeenschappen besturen komt langs deze weg tot stand. Ik stel met genoegen vast dat de 
invoering en consolidering van deze gewoonte vooral te danken is aan de Raden van 
Ministers, die onmiddellijk op het voorstel van het Parlement zijn ingegaan en die hebben 
gemaakt dat de ontmoetingen steeds rijkere vruchten zijn gaan dragen. Vooral echter verheugt 
het mij erop te kunnen wijzen dat het intensieve overleg zich thans van het technische naar het 
bij uitstek politieke plan heeft verplaatst en zeer veelomvattend is geworden, zoals duidelijk 
blijkt uit de beide onderwerpen die vandaag behandeld zijn. Wij hebben de afgelopen dagen 
ruimschoots gelegenheid gehad tot een diepgaande bespreking, die niet meer zo zeer 
betrekking had op de communautaire activiteit in deze of gene sector, als wel op het 
communautaire werk in zijn geheel in de thans aangevangen nieuwe fase, die werkelijk van 
beslissend belang is voor de toekomst van de Europese Gemeenschap. In deze nieuwe fase is 
men immers – zoals is opgemerkt – voor het eerst overgegaan tot toepassing van de regel van 
de meerderheidsbeslissingen, die in enkele gevallen de besluitvorming bij eenparigheid van 
stemmen vervangt. Voorts zijn de grondbeginselen van een gemeenschappelijk 
landbouwbeleid vastgelegd, en dit feit betekent iets volkomen nieuws op het gebied van de 
internationale samenwerking. Ik meen te mogen zeggen dat op de akker van de Europese 
integratie de eerste vruchten zijn verschenen van het federalistische zaad dat daar door de 
Verdragen van Rome zijn uitgestrooid. 

 
Het is zeker niet toevallig dat beide onderwerpen van de beraadslagingen zo nauw met 

elkaar verweven zijn. Klaarblijkelijk verschijnt op hetzelfde moment waarop de Gemeenschap 
de pas versnelt op de weg naar de politieke eenheid, het institutionele vraagstuk als dwingend 
actueel probleem ten tonele. Het Parlement heeft dit fundamentele vraagstuk steeds weer te 
berde gebracht omdat het de oplossing ervan als onmisbare voorwaarde beschouwt, niet alleen 
voor een sneller bereiken van het einddoel der politieke eenheid, maar ook ter verzekering van 
het voortbestaan der Gemeenschappen zelve. Ik meen dat wij uit het intensieve debat dat hier 
heeft plaatsgevonden, kunnen afleiden dat men algemeen van mening is – en ik hoop dat de 
Raden van Ministers daarmede rekening zullen houden – dat de arbeid die tot vervolmaking 
en dus tot versterking en zo nodig tot wijziging van de thans bestaande institutionele structuur 
moet leiden, geen uitstel duldt. 

 
Ik zou van deze gelegenheid gebruik willen maken om er nog eens met nadruk op te 

wijzen dat er niet langer mag worden getalmd met de verwezenlijking van het plan voor 
rechtstreekse algemene verkiezingen van het Europese Parlement. De redenen die de heer 
Piccioni verzuimd heeft op te geven, overtuigen ons zeker niet van het tegendeel. Het gaat 
hier om de toepassing van een niet mis te verstaan voorschrift uit de Verdragen, dat niet 
langer buiten werking kan blijven. Als het Parlement het kernpunt moet zijn van de politieke 
ontwikkeling der Gemeenschappen, moet het in de hoogst mogelijke graad een afspiegeling 
vormen van de democratische geest der volkeren. De politieke ontwikkeling der 
Gemeenschappen is niet denkbaar zonder een versterking van de democratische geest, en het 
is onmogelijk Europa op te bouwen zonder dat de volkswil daar rechtstreeks deel aan heeft. 
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Ook moet beslist worden gerekend op een uitbreiding van de politieke bevoegdheden van 

het Parlement, nu de economische Gemeenschap de tweede etappe is ingegaan – met de reeds 
genoemde gevolgen – en zij waarschijnlijk door de toetreding van nieuwe landen zal worden 
uitgebreid. Het Parlement zal steeds minder een technisch en steeds meer een politiek karakter 
moeten krijgen en dient derhalve daadwerkelijke bevoegdheden te verkrijgen ter uitoefening 
van het parlementair toezicht. Een dergelijke uitbreiding van de politieke bevoegdheden zal 
ongetwijfeld vruchten afwerpen aangezien zij een duidelijke scheiding teweegbrengt tussen 
controlerende en uitvoerende functies en derhalve zal bijdragen tot een betere werkwijze en 
een grotere levenskracht van de organen die deze functies vervullen. 

 
Uiteraard kan de wijziging van de institutionele structuren niet tot het Parlement beperkt 

blijven, maar dient zij zich ook uit te strekken tot de andere besturende organen van de 
Gemeenschappen. Indien wij een nieuw en rationeler evenwicht tussen de institutionele 
structuren willen bereiken door ze op een ander plan te brengen dan door de Verdragen van 
Rome wordt voorgeschreven, dient er gelijktijdig in alle kernen van het institutionele apparaat 
te worden ingegrepen. Derhalve zou er vóór het begin van de derde etappe een oplossing 
moeten worden gevonden voor het vraagstuk inzake de vorming van één enkele executieve 
van de Europese Gemeenschap ter vervanging van de huidige afzonderlijke executieven en 
van één Raad ter vervanging van de drie afzonderlijke Raden van Ministers. Eén Parlement, 
één Hof van Justitie, één Raad van Ministers, één Commissie. Overbodig te zeggen dat één 
executieve zonder twijfel betekent: een versterkte executieve; het bestaan in de Europese 
Gemeenschap van een “sterke en dynamische” executieve zou volkomen in overeenstemming 
zijn met de democratische beginselen. De democratie – heeft Lippman geschreven – is niet 
gelegen in het belemmeren van het regeringsoptreden, maar in de mogelijkheid van regering 
te veranderen. De executieve dient krachtig en op het juiste ogenblik te kunne optreden. 

 
Degenen die zich thans tegen deze onvermijdelijke structurele hervormingen verzetten – 

en enkele van die hervormingen houden niet anders in dan een nauwgezette tenuitvoerlegging 
van de Verdragen of een getrouwe interpretatie van de geest daarvan – schijnen zich nog 
rekenschap te geven van het nieuwe levensritme van de Gemeenschap, noch van de 
onmiddellijk te verwachten ontwikkelingen, noch van het bijzondere historische ogenblik dat 
wij thans beleven. Als de toekomst van de Gemeenschap ons werkelijk ter harte gaat – en de 
toekomst van de Gemeenschap is die van Europa zelf – moeten wij meer aandacht besteden 
aan de hervorming van de communautaire instellingen. Ik moge in dit verband herinneren aan 
een uitspraak van Jean Monnet die mij bijzonder verhelderend lijkt. 

 
“Belangrijker dan de technische vooruitgang – schreef Monnet – en dan de ontwikkeling van 
de materiële middelen waartoe de uitbreiding van de markt kan bijdragen, is het creëren van 
instellingen die aan nieuwe, gemeenschappelijke regels gehoorzamen. Ieder mens bouwt 
opnieuw zijn eigen ervaring op; instellingen echter worden wijzer doordat ze de collectieve 
ervaring ophopen; en dank zij deze ervaring en wijsheid zullen de mensen die aan 
gemeenschappelijke regels onderworpen zijn, niet hun aard zien veranderen, maar bemerken 
dat hun gedrag langzamerhand wordt gewijzigd. Instellingen beheersen de betrekkingen 
tussen de mensen en zijn het ware fundament van de beschaving”. 
 
 Wij allen hier weten dat wij bij deze Samenspraak ons best hebben gedaan om de weg 
te banen, die de communautaire instellingen moeten afleggen om steeds wijzer te worden. Wij 
weten echter ook dat het meeste werk nog moet worden gedaan, en wel zo spoedig mogelijk. 
Bij de goede argumenten van gisteren hebben zich vandaag nog meer en nog betere gevoegd, 
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die ons niet zo zeer in overweging geven als wel dwingen het politieke gaspedaal in te 
drukken. 
 
 Het verloop van de internationale gebeurtenissen van de afgelopen weken heeft meer 
dan ooit bewezen dat de wereldvrede aan een bijzonder dunne draad hangt. Opnieuw heeft de 
vrees voor oorlog de vredesverwachting verdrongen. Gelukkig is het ergste voorkomen, maar 
de mogelijkheid, de waarschijnlijkheid dat zich nieuwe wolken zullen samentrekken tot een 
dreigend onweer, vormt voor alle politici met verantwoordelijkheidsgevoel een aansporing de 
voorwaarden te scheppen voor een toestand die meer kans op vrede biedt. Algemeen is men 
van mening dat één van deze voorwaarden in een werkelijke Europese eenheid is gelegen. 
Een niet alleen economisch, maar ook politiek verenigd Europa zal een hoogst belangrijke 
bijdrage vormen, ik durf wel zeggen, een beslissende functie vervullen voor het bewaren van 
de wereldvrede. Daarom is dit het ogenblik waarop de twijfel, de verwarring, de 
groepsbelangen en het egoïsme opzij moeten worden gezet om plaats te maken voor een 
krachtig en dynamisch optreden ten behoeve van de Europese politieke eenheid. 
 
 In de hoop dat daarmede ten spoedigste kan worden begonnen wil ik nogmaals allen 
hartelijk danken en de wens uitspreken dat volgende ontmoetingen evenzeer als die van 
vandaag tot een steeds beter, een steeds duidelijkere en intensievere samenwerking zullen 
leiden, want het is gebleken dat deze samenwerking zeer nodig is en dat zij reeds rijke 
vruchten heeft afgeworpen. 
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Het Europees Parlement en de nationale parlementen 

 
Toespraak gehouden op 4.2.1963 

 
 

Geachte collega’s, op 11 januari heeft te Rome een conferentie plaatsgevonden van de 
voorzitters der parlementen van de Lid-Staten der Europese Gemeenschap en de voorzitter 
van het Europese Parlement. Ik zie het niet alleen als mijn taak, maar acht het ook gewenst U 
hierover zelf voor het begin van de werkzaamheden van deze vergadering mededeling te 
doen. 

 
Staat U mij echter toe voor alles nogmaals uiting te geven aan mijn grote erkentelijkheid 

jegens de voorzitters der wetgevende vergaderingen van de zes landen van de Europese 
Gemeenschap voor hun aanwezigheid op deze bijeenkomst. De conferentie was het resultaat 
van een voorstel dat door mij werd gedaan bij gelegenheid van mijn officiële bezoeken aan de 
autoriteiten van de deelnemende staten onmiddellijk na mijn installatie als voorzitter van het 
Europese Parlement. Er werd echter, zoals ik nog nader zal uiteenzetten, reeds lang behoefte 
gevoeld aan een direct gesprek over onderwerpen die van gemeenschappelijk belang zijn. Het 
feit dat mijn initiatief met succes werd bekroond, is niet zozeer aan mijn vasthoudendheid te 
danken als wel aan de omstandigheid dat aan deze sinds lang bestaande behoefte ten slotte 
wel moest worden voldaan. Ik had het geluk een vrucht te plukken die al op de boom was rijp 
geworden. Dit doet natuurlijk niets af aan de voldoening die het mij heeft gegeven deze 
conferentie tot stand te zien komen; het belang van deze bijeenkomst spring immers direct in 
het oog. Dit geldt niet alleen voor U, maar voor de publieke opinie in het algemeen en in het 
bijzonder voor al degenen die het Europese eenheidsideaal ter harte gaat. 

 
Voor het eerst in de korte, maar aan initiatieven rijke geschiedenis van de bij de 

Verdragen van Rome van maart 1957 tot stand gekomen Gemeenschap, hebben de voorzitters 
van de nationale wetgevende vergaderingen en de voorzitter van het Europese Parlement 
elkaar ontmoet ter bespreking van het verband dat ten aanzien van de Europese 
aangelegenheden bestaat tussen de werkzaamheden van de nationale wetgevende 
vergaderingen en die van het Europese Parlement. Dit is een ingewikkeld en moeilijk 
probleem en ik geloof dat de oplossing ervan voor de Gemeenschap van groot belang zal zijn, 
nu zowel als in de toekomst. Het was onze bedoeling ons tijdens deze eerste bijeenkomst te 
beperken tot een uitgebreide gedachtenwisseling teneinde de verschillende standpunten te 
leren kennen en met elkaar te vergelijken. Ik meen dat wij zodoende op de juiste wijze te 
werk zijn gegaan: door een van tevoren nauwkeurig vastgelegde agenda zouden de 
besprekingen in te strakke schema’s zijn geperst. Wel bestond er overeenstemming ten 
aanzien van de belangrijkste onderwerpen van gesprek, te weten de coördinatie van de 
werkzaamheden van het Europese Parlement met die van de nationale parlementen en voorts 
het zoeken van nieuwe wegen en middelen om de activiteiten van ons Parlement weerklank te 
doen vinden in de landen van de Gemeenschap. 

 
Reeds onmiddellijk na de opricht van de Gemeenschap gevoelden diegenen die terecht 

naar een zo volledig mogelijke harmonie tussen de wetgevende organen streefden, dat zij hun 
gedachten dienden te laten gaan over de samenwerking tussen de nationale parlementen en het 
Europese Parlement; zij beschouwden deze als een onmisbare voorwaarde voor een goed 
functioneren van de Gemeenschap en vooral ook voor haar geleidelijke politieke 
ontwikkeling. 
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Door omstandigheden die te zeer bekend zijn dan dat ik ze  hier nog behoef te vermelden, 
is de steeds sneller  verlopende economische ontwikkeling in al deze jaren niet door een 
adequate politieke ontwikkeling gevolgd. Zowel zij die midden in het communautaire leven 
staan als degenen die de gebeurtenissen van buiten af volgen, hebben kunnen constateren dat 
het evenwicht tussen de mate van eenheid op economisch en die op politiek gebied steeds 
meer verstoord raakt; indien dit zo doorgaat is hiervan een zeer nadelige invloed op het 
eenwordingsproces te verwachten. 

 
Er is reeds vaak en door velen gezegd dat wij een beslissend stadium hebben bereikt in de 

historische ontwikkeling die met de Verdragen van Rome een aanvang heeft genomen; indien 
de zes landen van het Kleine Europa hun inspanningen ten behoeve van een nauwere politieke 
eenheid niet vergroten, bestaat het gevaar dat het mechanisme van de economische eenheid 
eveneens verzwakt. Dit gevaar is niet denkbeeldig. Alle goede dingen, men zou willen zeggen 
alle wonderen die de economische Gemeenschap tot dusverre tot stand heeft gebracht, de 
stuwende kracht die van haar uitgaat, de energiebron die zij in alle geledingen van de 
Europese maatschappij vormt, het voorbeeld dat zij geeft, haar optreden als wegbereidster, de 
aantrekkingskracht die zij niet alleen in Europa, maar in de hele wereld uitoefent, al deze 
zaken maken dat wij kunnen noch mogen vergeten dat de Gemeenschap slechts kan 
voortbestaan en ons nieuwe en nog rijkere vruchten zal kunnen schenken, als het haar gelukt 
tot een ware politieke gemeenschap uit te groeien. De veel verbreide mening dat de Europese 
Gemeenschap geen simpele economische unie kan blijven behelst een onomstotelijke 
waarheid. Een gemeenschappelijk beleid wordt op den duur onmogelijk indien er geen 
eenheid bestaat in de politieke leiding. Begin vorig jaar hebben wij een ernstige 
waarschuwing gehad; wij hebben toen gezien hoeveel inspanning het heeft gekost een voor 
allen aanvaardbare formule te vinden ten aanzien van het gemeenschappelijk landbouwbeleid. 
Daarvoor zijn 45 zittingen van de Raad van Ministers van de Europese Economische 
Gemeenschap nodig geweest. Weliswaar heeft de Franse minister van Landbouw toen er 
eenmaal overeenstemming was bereikt gezegd dat zij gedoemd waren te slagen, maar het 
volgende commentaar van Britse zijde lijkt mij niet minder steekhoudend: “Het staat nog te 
bezien of enkelen dergenen die gedoemd waren te slagen, ten slotte in een bepaalde fase niet 
in opstand zullen komen en hun eigen landbouwbeleid als het hoogste nationale belang zullen 
zien”. 

 
Het landbouwbeleid vormt slechts één van de voorbeelden die kunnen worden aangevoerd 

ten bewijze van het feit dat de grondslagen van de Europese Economische Gemeenschap 
kwetsbaar blijven. Het bouwwerk van de Gemeenschappen, dat zo moeizaam en met zoveel 
geduld is opgericht, vertoont andere zwakke punten waardoor gevaarlijke scheuren in de 
hoofdmuren kunnen ontstaan, indien niet met de nodige kracht en doortastendheid de juiste 
politieke maatregelen worden genomen. 

 
De conferentie van 11 januari nu was bedoeld als onderdeel van deze algemene, op een zo 

snel mogelijke Europese politiek eenwording gerichte actie. Het is namelijk duidelijk waarom 
er een steeds meer omvattende en steeds nauwere samenwerking tussen de nationale 
parlementen en het Europese Parlement tot stand moet komen en welke politieke doeleinden 
door deze samenwerking kunnen worden bereikt. Zolang er voor het Europese Parlement geen 
rechtstreekse algemene verkiezingen worden gehouden, vormen de nationale parlementen de 
directe en meest hechte verbinding tussen het bewustzijn en de opvattingen van onze volkeren 
en de Europese communautaire instellingen. Men vleit zich met ijdele hoop indien men meent 
Europa tot politieke eenheid te kunnen brengen zolang de volkeren niet de behoefte gevoelen 
daaraan ten volle, op actieve en bewuste wijze mede te werken. 



 47

 
Deze behoefte is op dit moment helaas niet sterk genoeg en niet in voldoende mate 

verbreid, terwijl bovendien de middelen ontbreken om haar te versterken en te verbreiden. Het 
merendeel van de onderdanen van onze zes landen is niet in de gelegenheid de wijze van 
functioneren en de werkzaamheden van de Gemeenschap van nabij te volgen en kan dus op 
het moment dat het moet kiezen, niet bewust met echt Europese bedoelingen zijn stem 
uitbrengen. Onze volkeren kiezen hun vertegenwoordigers thans uitsluitend vanuit een 
nationaal gezichtspunt. De Europese Gemeenschappen lijken eerder een aangelegenheid van 
de zes regeringen dan een aangelegenheid van de zes volkeren te zijn geworden. 

 
Om nog een andere reden van fundamenteel belang dienen de Europese burgers een 

maximum aan belangstelling en verantwoordelijkheidsbesef voor het leven van de 
Gemeenschappen op te brengen, namelijk voor de versterking van de democratie in Europa. 
Zeer terecht is opgemerkt dat Europese integratie zonder democratische controle tot een 
steeds groter verval van de democratie in geheel Europa zou leiden. Welnu, wij kunnen op dit 
moment in het kader van de Gemeenschappen een verschijnsel constateren dat nauwkeurig 
dient te worden gevolgd: de neiging van de executieve organen om geen acht te slaan op de 
mening van het Europese Parlement. Dit niet alleen. Ten aanzien van enkele punten, 
waaronder zelfs enige van groot belang, zoals bij voorbeeld het gemeenschappelijk 
landbouwbeleid of het vrije verkeer van werknemers, kunnen de Raden beslissingen nemen 
waarop noch het Europese Parlement noch de nationale parlementen op doeltreffende wijze 
controle kunnen uitoefenen. 

 
Het is duidelijk dat één van de eerste beginselen van democratie in bepaalde, zij het 

beperkte, sectoren van de Gemeenschap niet voldoende wordt gerespecteerd. Aan een zo 
ernstige misstand van juridisch-politieke, maar vooral van politieke aard, moet direct een 
einde worden gemaakt door een gezamenlijke actie van het Europese Parlement en de 
nationale parlementen, wil men vermijden dat bepaalde dirigistische en op autonomie gerichte 
tendensen vaste voet krijgen binnen de Gemeenschap; deze zouden immers, te zamen met de 
middelpuntvliedende krachten die op nationaal niveau helaas nog springlevend en zeer actief 
zijn, tot een verwijdering tussen de Europese Gemeenschap en de nationale regeringen 
kunnen leiden, hetgeen funeste gevolgen zou hebben niet alleen voor het tempo van de 
politieke eenwording, maar zelfs ook voor het voortbestaan van de Europese democratische 
instellingen. Ik ben van mening dat wij nooit mogen vergeten dat de Europese eenheid slechts 
op één wijze kan worden bereikt, namelijk langs democratische weg. 

 
Ik ben er persoonlijk bovendien van overtuigd dat de als Europees te bestempelen taak 

van de nationale parlementen niet geringer zal worden wanneer er rechtstreekse algemene 
verkiezingen voor het Europese Parlement komen. Het probleem dat zich reeds thans begint 
af te tekenen, en dat steeds duidelijker vormen zal gaan aannemen naarmate de zo gewenste 
politieke ontwikkeling van de Gemeenschap zich voltrekt, dat wil zeggen het vraagstuk van 
het evenwicht tussen een federale Europese regering en de nationale regeringen, zal 
gemakkelijker kunnen worden opgelost naarmate de voorwaarden voor een perfecte 
samenwerking tussen de nationale parlementen en het Europese Parlement definitief worden 
vastgesteld. 

 
Ik meen dat hiermede de politieke betekenis van de conferentie te Rome voldoende in het 

licht is gesteld. 
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Aan deze conferentie namen de voorzitters van de wetgevende vergaderingen van alle 
Lid-Staten deel; drie van hen werden wegens gezondheidsredenen door de ondervoorzitters 
vervangen. Alleen de vertegenwoordiger van de Franse Nationale Vergadering ontbrak in 
verband met het belangrijke begrotingsdebat dat daar op het moment plaatshad. De voorzitter, 
de heer Chaban-Delmas, heeft echter wel blijk gegeven van zijn instemming met het door mij 
genomen initiatief en verzocht op de hoogte te worden gesteld van de resultaten van deze 
bijeenkomst te Rome. 

 
Een overzicht van de resultaten vindt men in het slotcommuniqué en in de door de 

secretarissen-generaal en griffiers opgestelde nota, welke (met enige toelichtigen en 
toevoegingen) werd goedgekeurd door de conferentie van de voorzitters. 

 
U kent de inhoud van deze documenten. 
 
Het belangrijkste resultaat van de conferentie ligt naar mijn mening in de eenparige en 

plechtige bevestiging van het gemeenschappelijke geloof in de Europese toekomst en in de 
door allen betoonde wil door voortdurende samenwerking tussen de nationale parlementen en 
het Europese Parlement tot het eenwordingsproces bij te dragen. 

 
“De voorzitters zijn ervan overtuigd”, leest men in het slotcommuniqué, “dat een zo groot 

mogelijke en ruim mogelijke bekendheid in de landen van de Gemeenschap met de activiteit 
van het Europese Parlement en met de vraagstukken die dit Parlement moet behandelen, kan 
bijdragen tot de vorming en verbreiding van een Europees bewustzijn waarvan het lot van de 
politieke opbouw van Europa noodzakelijkerwijze mede afhangt”. 

 
En iets verderop: “De samenwerking tussen de nationale parlementen en het Europese 

Parlement vormt zeer zeker een belangrijke bijdrage voor de opbouw van Europa. In deze 
overtuiging zijn de voorzitters voornemens deze samenwerking in het kader van hun 
bevoegdheden zo veel mogelijk tot stand te brengen en te ontwikkelen”. 

 
Wat de technische middelen betreft waardoor de activiteit van het Parlement en de 

vraagstukken die dit Parlement moet behandelen de verlangde, zo ruim mogelijke bekendheid 
kunnen verkrijgen, werden enige maatregelen voorgesteld die, doordat zij in het kader van de 
nationale voorschriften passen of daarmede niet in strijd zijn, onmiddellijk of zonder veel 
moeilijkheden ten uitvoer kunnen worden gelegd. Zo werd bij voorbeeld het denkbeeld 
geopperd in iedere nationale wetgevende vergadering over te gaan tot de vorming van een 
“commissie” of “sub-commissie voor Europese zaken”; er werd gesproken over de 
mogelijkheid één of meer keren per jaar een debat te wijden aan de stand van de Europese 
integratie, zulks eventueel in aansluiting op een desbetreffende uiteenzetting van 
regeringszijde. Voorts kwam het idee naar voren de nationale parlementen in kennis te stellen 
van de belangrijkste resoluties welke in het Parlement in stemming worden gebracht. Verder 
werd in overweging gegeven de nationale parlementen op doeltreffende wijze voor te lichten 
omtrent de werkzaamheden van het Europese Parlement. 

 
Geachte collega’s, het is thans ongeveer zes jaar geleden dat te Rome de Verdragen 

werden getekend die het aanzijn schonken aan de beide Europese Gemeenschappen, de 
E.E.G. en de E.G.A.; deze Gemeenschappen gingen binnen het raam van hetzelfde 
institutionele apparaat een verbintenis aan met de reeds bestaande Europese Gemeenschap 
voor Kolen en Staal en vormden te zamen de constellatie die wij thans gewoonlijk kortweg 
“Europese Gemeenschap” noemen. 
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Uw Voorzitter heeft de eer gehad zowel aan de voorbereiding als aan de opstelling van de 

Verdragen van Rome mede te werken en hij herinnert zich nog zeer goed sceptisch men in het 
algemeen tegenover de oprichting van de beide Gemeenschappen stond, daarbij uitgaande van 
de veronderstelling dat zij ofwel niet door de nationale parlementen zouden worden 
goedgekeurd dan wel zouden blijken niet tegen de werkelijkheid te zijn opgewassen. 
Gelukkig verdween het gevoel van twijfel spoedig: alras bleek dat de Europese Gemeenschap 
een zodanige dynamiek bezat dat deze zelfs de verwachtingen van degenen die haar tot stand 
hadden gebracht, overtrof. Er is van verschillende zijden gezegd – en dit wordt nog steeds 
staande gehouden – dat zij “de grootste omwenteling van de naoorlogse jaren is en wellicht 
zelfs de belangrijkste gebeurtenis sedert de val van het Romeinse rijk”. Dit vleiende oordeel 
bevat ongetwijfeld een kern van waarheid, men dient echter steeds te bedenken dat geen enkel 
politiek bouwsel, hoe gezond het ook mag schijnen, een lang leven is beschoren, indien het 
niet door de vaste wil en toewijding der mensen wordt geschraagd.  

 
Wanneer men hoort of leest hoe de gemeenschappelijke markt wordt verheerlijkt, voelt 

men hoe daarbij bijna als vanzelfsprekend wordt aangenomen dat zij thans definitief deel 
uitmaakt van ons tijdsbeeld en dat zij derhalve autonoom kan ontwikkelen op een ander 
niveau dan waarop het beleid van de afzonderlijke landen zich afspeelt, ja wellicht zelfs op 
een plan dat daar lijnrecht tegenover ligt. Volgens mij is dit een ernstige vergissing. De 
Europese Gemeenschap is dat geweest wat de Europeanen in een bepaalde historische periode 
van haar verlangden. En in de toekomst zal zij beantwoorden aan de eisen der Europeanen in 
een andere historische periode. Ik wil hiermede zeggen dat haar toekomst geheel in handen 
van de Europese burgers ligt en niet in die van een onpersoonlijke ongrijpbare geschiedenis. 
De geschiedenis wordt dag voor dag, uur voor uur, opgebouwd uit de handelingen van 
mensen en helaas moeten wij constateren dat de Europeanen zich op dit moment niet 
voldoende rekenschap schijnen te geven van de betekenis der Europese Gemeenschap voor 
hun persoonlijk en collectief bestaan. 

 
Indien de politieke en economische toekomstverwachtingen van de Europese 

Gemeenschap op dit moment desondanks sterker, zelfs veel sterker zijn dan de vrees voor 
mislukking of voor verval, dan berust dit op de niet ongegronde verwachting dat de 
Europeanen zich in de naaste toekomst in steeds groter getale bewust zullen worden van de 
nieuwe geest die het Westen op dit moment vervult en dat zij de behoefte zullen gaan voelen  
hun handelen met deze geest in overeenstemming te brengen. Het is een geest van innerlijke 
eenheid zowel in economisch als in politiek opzicht en de historische beweging die daarin 
haar oorsprong vindt, is gericht op de eenheid van de volkeren in het Westen. 

 
Het ligt in de lijn der dingen dat in een wereld die geleidelijk de geografische afstanden 

ziet verdwijnen en die zich stoutmoedig opmaakt om de ruimte om haar heen te veroveren, 
die anderzijds diep is verdeeld door twee tegengestelde en onverzoenbare levensopvattingen, 
de krachten die zich aan eenzelfde ideaal willen wijden de behoefte gevoelen zich aaneen te 
sluiten. Er zijn enige belangrijke mijlpalen geweest op deze weg naar eenheid in het Westen: 
de oprichting van de N.A.V.O., van de O.E.S.O., van de Raad van Europa, van de E.G.K.S., 
van de W.E.U., de E.E.G. en de E.G.A. Ik herinner ook aan de oproep van President Kennedy 
om aan de beide oevers van de Atlantische Oceaan naar meer gedurfde en hechtere vormen 
van samenwerking tussen de vrije democratische volkeren te streven. Het is duidelijk dat ook 
het verlangen naar uitbreiding van de Gemeenschappelijke Markt door toetreding van Groot-
Brittannië en andere landen, in deze gedachtengang thuishoort. Ten slotte herinner ik aan het 
Oecumenisch Concilie, dat naar mijn mening de belangrijkste van deze gebeurtenissen is en 
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dat in het kort kan worden gedefinieerd als het Concilie van de eenheid der Christelijke 
volkeren. 

 
Ik moge van deze gelegenheid gebruik maken om naar aanleiding van de scherpe 

tegenstellingen tussen de regeringen van de zes landen der Gemeenschap welke ten aanzien 
van de toetreding van Groot-Brittannië aan het licht zijn getreden, met een enkel 
weloverdacht woord uiting te geven aan de verlangens en angstige bezorgdheid van ons 
Parlement. 

 
Reeds bij de bespreking van dit vraagstuk heeft het Europese Parlement met algemene 

stemmen uitdrukking gegeven aan de wens dat de Brusselse onderhandelingen een positieve 
afloop zouden hebben. Het was van mening dat, wat Groot-Brittannië aangaat, ten volle is 
voldaan aan de belangrijkste eisen welke bij de toetreding van nieuwe leden tot de Europese 
Gemeenschap gesteld moeten worden. Het spreekt vanzelf dat dit Parlement de eerste zal zijn 
om er op te wijzen dat de Verdragen van Rome niet door de toetreding van nieuwe leden 
mogen worden gewijzigd. Sterker nog, juist omdat het ervan overtuigd is dat de Verdragen 
die het functioneren en de ontwikkeling van de Gemeenschap regelen, ten volle moeten 
worden nageleefd, heeft het steeds aangedrongen op de toepassing van enige voorschriften 
van groot politiek belang, waartoe nog niet alle regeringen schijnen te willen overgaan. Ook 
zonder dat er nieuwe regels worden vastgesteld, kan de structuur van de Verdragen immers in 
aanzienlijke mate, en in dit geval naar mijn mening zelfs radicaal worden gewijzigd door 
reeds bestaande voorschriften in feite naast zich neer te leggen. 

 
Wij hebben echter steeds gemeend dat de onderhandelingen van Brussel nu juist bedoeld 

waren om voor allen aanvaardbare middelen te vinden teneinde, zonder wijziging van de 
bestaande Verdragen, bepaalde moeilijkheden te overwinnen. Het zij mij vergund, waarde 
collega’s, namens U allen te verklaren dat wij vurig verlangen dat er een modus zal worden 
gevonden om de onderbroken onderhandelingen weer op te vatten en tot een goed einde te 
brengen. 

 
Europa levert nog steeds de belangrijkste bijdrage tot de op eenheid gerichte beweging, 

waarvan ik zojuist sprak. Door zijn streven naar eenheid heeft het zich opnieuw “in het 
middelpunt der wereld” geplaatst. De instellingen van de Europese Gemeenschap bevatten de 
kiem voor de toekomstige federale Europese regering en men kan zelfs zeggen dat zij deze 
regering reeds in zeer bescheiden mate vormen. 

 
Men mag er echter niet van uitgaan dat het eenwordingsproces noch in het ruimere kader 

van de westelijke wereld noch in het meer beperkte kader van Europa te stuiten zou zijn of 
zelfs niet zou kunnen worden omgezet in een proces in tegengestelde richting. Het is een 
absoluut vereiste dat wij Europeanen vastbesloten voortgaan op de weg naar de eenheid; onze 
kans op slagen hangt daarbij af van de mate waarin wij ons geloof in Europa weten te 
versterken; hiertoe moeten wij weerstand bieden aan de idolen van een nabij verleden en ons 
niet laten ontmoedigen door moeilijkheden die nu eenmaal onverbrekelijk verbonden zijn met 
het streven naar een zo verheven en nobel ideaal. 

 
Het moet alle Europeanen duidelijk zijn wat eenheid inhoudt: vrijheid, democratie en 

vooruitgang van de beschaving, doch voor en boven alles vrede. Sedert achttien jaar leeft de 
mensheid met de angst dat er opnieuw een drama zal losbarsten, dat de ramp die zij eerst 
sinds kort achter de rug heeft, verre zal overtreffen. Enige maanden geleden stonden wij 
vrijwel aan de rand van de afgrond. Een Europa dat erin zou slagen zich niet alleen op 
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economisch doch ook op politiek terrein metterdaad aaneen te sluiten en dat hecht verankerd 
blijft in het bondgenootschap met de Verenigde Staten van Amerika, zou een enorme macht 
betekenen in dienst van de wereldvrede. 

 
Weliswaar blijft onze arbeid tot een bepaald terrein beperkt en wordt het proces van 

ontwikkeling en versteviging van de politieke elementen in de Gemeenschap er slechts ten 
dele door beïnvloed; dit doet echter niets af aan de waarde van de met de conferentie van 
Rome aangevangen samenwerking tussen het Europese Parlement en de nationale 
parlementen. En ik ben er zeker van dat noch wij noch de nationale parlementen daarom met 
minder inspanning en wilskracht zullen werken aan de taak die wij allen te zamen op ons 
hebben genomen. 
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De herverkiezing van het voorzitterschap van het Europees Parlement 

 
Toespraak gehouden op 25.3.1963 

 
 

Dames en heren, het zij mij vergund U mijn dank uit te spreken voor het vertrouwen dat U 
in mij hebt gesteld, door mij ten tweeden male te verkiezen tot voorzitter van het Europese 
Parlement. 

 
Tot nog grotere erkentelijkheid stemmen mij de hoffelijke en vleiende woorden die het 

oudste lid in jaren tot mij heeft gericht. 
 
Uw keuze acht ik een des te grotere eer, omdat de werkzaamheden van dit Parlement een 

zeer grote politieke betekenis verkrijgen en een aanzienlijke invloed schijnen te zullen 
uitoefenen op het Europese eenwordingsproces. Kennelijk heeft dit Parlement de taak, 
uitgaande boven de letter van de Verdragen van Rome, het eenwordingsproces te bevorderen 
en het van de economische sfeer, waartoe het tot dusverre beperkt bleef, over te brengen op 
het meer specifieke politieke terrein. 

 
Geen andere instelling van de Gemeenschap kan deze taak beter vervullen, omdat het 

Parlement, en alleen het Parlement, zij het slechts indirect, onze volkeren kan 
vertegenwoordigen en hun opvatting doorslaggevend is voor een politieke reorganisatie van 
de Gemeenschap. 

 
Uit de werkzaamheden van het Europese Parlement gedurende het afgelopen jaar blijkt 

dat het deze stuwende taak ten aanzien van de Europese eenheid wil en kan vervullen. De 
effectieve medewerking, de bezieling en toewijding aan de Europese zaak van de 
fractievoorzitters en de leden van de executieve Commissies en de Hoge Autoriteit hebben 
hiertoe aanzienlijk bijgedragen: ik wens daarvoor, van deze plaats, ook uit Uw naam, mijn 
bijzondere dank uit te spreken. 

 
Reeds eerder heb ik het Europese Parlement “het geweten en de stuwende kracht van het 

eenwordingsproces” genoemd. Dit is wel zeer duidelijk aan de dag getreden toen het in 
november van vorig jaar met de vertegenwoordigers van de Raden en met de executieven der 
Gemeenschappen van gedachten wisselde over de belangrijkste actuele politieke 
vraagstukken; toen het tijdens de plenaire vergaderingen van februari op een van de meest 
kritieke momenten van het nog korte maar reeds intense leven van de Gemeenschap op 
bezonnen wijze de beraadslaging begon over de onderbreking van de onderhandelingen te 
Brussel betreffende de toetreding van Groot-Brittannië tot de Euromarkt en wel met een op 
hoog peil staand debat, dat de beste parlementaire tradities in Europa waardig mag heten; toen 
het Parlement ten slotte de hulp en de medewerking van de nationale parlementen in de 
Gemeenschap heeft gevraagd en verkregen voor zijn stimulerende taak bij de opbouw van 
Europa. Een bij uitstek politieke activiteit van het Europese Parlement is voorts de krachtige 
propaganda waardoor het heeft trachten bij te dragen tot de vorming van een 
saamhorigheidsgevoel in steeds bredere lagen van de bevolking. Duizenden jeugdige 
personen uit de zes landen bezochten het Parlement en de andere communautaire instellingen, 
studiereizen werden gemaakt in alle landen van de Gemeenschap, het eigen 
voorlichtingsapparaat werd zoveel mogelijk versterkt en conferenties en discussies over 
Europese vraagstukken aangemoedigd. 
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In het besef daarmede Uw gevoelens te vertolken heb ik bij mijn protocolaire bezoeken 
aan de regeringen der deelnemende staten van de Gemeenschap niet nagelaten met klem erop 
aan te dringen dat eindelijk uitvoering wordt gegeven aan de politieke bepalingen van de 
Verdragen van Rome die de overgang van het eenwordingsproces van de economische naar 
de politieke sfeer in de hand moeten werken. Het is ongerijmd te geloven dat de opbouw van 
Europa voortgang kan vinden als een uitsluitend economisch gegeven, zoals velen helaas 
thans geneigd zijn te denken. Indien zij beperkt blijft tot de economie, is de Europese 
eenwording tot mislukking gedoemd. Het is al even onzinnig te denken dat de Europa-politiek 
kan worden opgebouwd zonder dat de volkeren met hart en ziel daaraan medewerken. Europa 
kan niet alleen tot stand komen met een koele verstandelijke aanpak door de regeringen, maar 
moet ook berusten op de hartstochtelijke overtuiging van de volkeren. “De hartstocht is de 
wind, de rede slechts het zeil” staat geschreven op de eerste bladzijde van een bekend 
filosofisch boek. Inderdaad, de zeilen van het schip van staat moeten gevuld worden door de 
wind van de volkswil. Met andere woorden, het werk van de regeringen moet steunen op de 
loyale en oprechte instemming van de Europeanen. Daarom is één van de politieke 
bepalingen, waar ik zojuist op doelde, namelijk het voorschrift van de rechtstreekse algemene 
verkiezing van het Parlement, van fundamenteel belang voor de voortgang en consolidatie van 
het tegenwoordige integratieproces. Wij moeten onvermoeid blijven hameren op de door ons 
gewenste en met nadruk verzochte tenuitvoerlegging van deze bepaling van de Verdragen van 
Rome die de enige mogelijkheid vormt om de volkeren actief te laten deelnemen aan het 
gemeenschappelijk streven naar een nieuw Europa. 

 
Hierop moeten wij met des te meer klem aandringen in ogenblikken van crisis zoals wij 

thans doormaken, wanneer de wolken zich aan de einder samenpakken en  het nog wankele 
bouwwerk dat met zoveel geduld, met zoveel moeite en met overwinning van zoveel 
teleurstellingen is opgebouwd, dreigt te vervallen of ineen te storten. 

 
Wij kunnen niet vergeten dat er op 29 januari een kloof is ontstaan tussen de deelnemende 

staten van de Gemeenschap. De oorzaken daarvan hebben wij hier reeds uitvoerig besproken 
en de beraadslaging daarover zal ook tijdens deze plenaire vergaderingen worden voortgezet. 
Deze kloof had snel moeten worden overbrugd en niet verbreed. Dit laatste is echter, helaas, 
geschied door het recente besluit van twee regeringen van deelnemende staten der 
Gemeenschap, de ondertekening van de reeds in december geparafeerde Overeenkomst inzake 
de associatie van de landen-overzee te weigeren of uit te stellen. Ons Parlement kan dit 
slechts betreuren. Waarde collega’s, uiting gevend aan de bezorgdheid van hen die meenden 
en nog menen, dat slechts eenheid Europa kan redden van de onvermijdelijke ondergang, doe 
ik een dringend beroep op de regeringen en volkeren van de Gemeenschap om ieder voor zich 
en allen te zamen in een uiterste krachtsinspanning te verwerpen wat verdeelt en te zoeken 
wat verenigt; de huidige moeilijkheden te overwinnen en de deur wijd te openen voor een 
hoopvolle toekomst. “De aarde behoort aan de levenden”, dit bekende gezegde uit de tijd van 
de Verlichting geeft nauwkeurig aan in welke richting wij moeten gaan. 

 
Tegenstellingen en meningsverschillen mogen onze ogen niet sluiten voor onze 

gemeenschappelijke geestelijke en culturele oorsprong, de nagenoeg identieke waarden en 
idealen die in de loop van de eeuwen hun stempel hebben gedrukt op de geschiedenis van 
Europa; wij moeten ons bewust blijven dat de eenheid van de Europeanen niet slechts een 
zaak is van materiële behoeften, van defensie en economische ontwikkeling, maar in nog 
sterkere mate berust op morele overwegingen van de hoogste orde. Verheven morele 
overwegingen, meer dan politieke of economische beschouwingen, hebben de opstellers van 
de Verdragen van Rome bij hun streven geleid. Het is een gelukkig toeval dat juist vandaag de 
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zesde verjaardag van de ondertekening dezer Verdragen op het Kapitaal wordt herdacht. Onze 
eenheid is vooral noodzakelijk omdat wij alleen daardoor in staat zullen zijn trouw te blijven 
aan deze morele waarden en deze te maken tot leidraad voor ons leven in de toekomst. 

 
Geachte collega’s, alles komt steeds weer neer op de eeuwige ideële beweegredenen die 

de geschiedenis onzer volkeren zo edel, beschaafd en menselijk hebben gemaakt en die wij 
dienstbaar zouden willen maken aan het nieuwe werk dat ons wacht. Terecht is opgemerkt dat 
niet een politiek die de handeling van de menselijke idealen scheidt, doch het beleid dat het 
ideaal ziet als de tot handelen stuwende kracht van echte werkelijkheidszin getuigt. Het is 
daarom volstrekt noodzakelijk dat wij bovenal trouw blijven aan onze idealen, indien wij 
willen dat ons handelen werkelijk nuttig en vruchtdragend is. “Niemand kent de toekomst, 
behalve de godheid”, verkondigde een oude wijsgeer, maar wanneer wij, in de mate van het 
mogelijk, bij ons zelf te rade gaan zien wij dat redenen om te hopen ons niet ontbreken. De 
voornaamste daarvan is, naar mijn mening, de geestdrift waarmede de jeugd zich thans in 
steeds grotere getale in dienst stelt van de Europese zaak en het Europese ideaal. 

 
Laten wij dus met vertrouwen en hernieuwde ijver voortgaan met ons werk om binnen het 

kader van onze bevoegdheden te bouwen aan onze gemeenschappelijke bestemming als volk 
in dit Europa, dat in God en in de vrijheid gelooft; laten wij ons op deze, zeker niet 
gemakkelijke noch veilige weg laten leiden door de geest van een grote Italiaanse, maar 
tegelijkertijd Europese en universele dichter, Dante Mighieri, die, zoals De Sanctis schrijft: 
“boven de Stad de Natie zag en boven de Natie het Verbond der Naties. Dit was een utopie 
die de weg van de geschiedenis aangaf”. 
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Ter nagedachtenis aan John F. Kennedy 

 
Toespraak gehouden op 25.11.1963 

 
 

Geachte collega’s, een van de meest geïnspireerde, nobele en edelmoedige figuren die de 
Amerikaanse politiek sedert de onafhankelijkheid hebben geleid, een van de meest geniale, 
moedige, creatieve en energieke figuren die in de wereldpolitiek een vooraanstaande rol 
hebben gespeeld, een van die grote geesten die bestemd zijn om de mensheid tot eer te 
strekken en te verheffen: John Kennedy, de jonge en alom beminde President van de 
Verenigde Staten van Amerika is in de vervulling van de aan zijn  hoge ambt verbonden 
plichten in zijn eigen land door moordenaarshand gevallen. 

 
De schaduw van zijn grote persoonlijkheid, die de tijd nimmer zal doen verbleken, 

beheerst thans de gehele beschaafde wereld. 
 
In de drie jaren van zijn presidentschap heeft hij zijn naam aan ingrijpende gebeurtenissen 

gebonden. Hij was de geschiedenis reeds ingegaan als de president van de “new frontier”, dat 
wil zeggen van een politieke visie en een regeringsbeleid dat ten doel had de vrijheid en  de 
democratie in de Verenigde Staten te bevestigen en te verdedigen door aan de beginselen en 
idealen die haar in stand houden en vernieuwen, een diepere inhoud te geven en door met alle 
middelen onverpoosd de strijd aan te binden met de elementen die haar belagen, te weten 
ellende, onwetendheid, ziekte, discriminatie en sociale onrechtvaardigheid. 

 
De politiek van de “new frontier” heeft een ommekeer teweeggebracht waarbij een beroep 

werd gedaan op de oprechtheid, de moed, de saamhorigheid en de stoutmoedige 
ondernemingslust die de opbloei van de Amerikaanse samenleving heeft gekenmerkt en deze 
de morele grondslagen voor een ontwikkeling in vrijheid, gelijkheid en orde heeft verschaft. 

 
Deze geest heeft de binnenlandse politiek van President Kennedy – een christelijke en 

liberale politiek in de meest verheven zin van het woord – beheerst. Een politiek die noch 
aarzeling en stilstand, noch compromissen met de binnenlandse oppositie heeft gekend. 
President Kennedy was ervan overtuigd dat “een man steeds zijn plicht moet doen en dat dit 
de basis is van de gehele menselijke moraal”. 

 
Niet alleen met zijn “civil rights bill”, maar ook in zijn tegen de rassenscheiding gerichte 

politiek, zijn onderwijsbeleid, zijn economische en sociale politiek heeft de President altijd 
getracht een steeds nieuwe en diepere inhoud te geven aan de liberale en democratische 
instellingen. 

 
De “new frontier” gedachte heeft in de afgelopen drie jaren niet alleen de binnenlandse 

politiek maar ook en vooral de buitenlandse politiek van de Verenigde Staten beheerst. 
Daarom treft het tragische verscheiden van President Kennedy niet alleen het Amerikaanse 
volk, maar de gehele vrije wereld, ja de gehele beschaafde wereld. 

 
President Kennedy zal de geschiedenis ingaan als de onversaagde kampioen van de 

vrijheid der westelijke volkeren en de initiatiefnemer voor een groots werk van politieke 
ontspanning en verzoening. Met dit laatste kon de President een begin maken, nadat hij in een 
bijzonder moeilijk en onzeker moment in de internationale politiek, de Cuba-crisis, blijk had 
gegeven van zijn vastberadenheid waar het de verdediging van de vitale belangen van de vrije 
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wereld betrof. Voordien was de President niet gespaard gebleven voor de aantijging als zou 
hij de krachten die de vrije wereld belagen, verkeerd beoordelen en minder krachtig optreden 
dan zijn voorgangers tegen de niets ontziende, arglistige politiek van zijn tegenstander. Maar 
toen het vrije Westen dertien maanden geleden ernstig werd bedreigd, aarzelde de President 
niet zelf alle verantwoordelijkheid op zich te nemen en de nodige maatregelen te treffen om 
deze bedreiging af te wenden. 

 
Hiermede gaf hij te kennen dat er grenzen bestaan voor het geduld van de democratische 

landen en dat men deze grenzen niet kan overschrijden zonder een wereldconflict te riskeren. 
 
Het is mij niet bekend of de houding van Kennedy tijdens de crisis van Cuba de oorzaak is 

geweest van het tragische einde van zijn leven. In ieder geval is juist deze houding aanleiding 
geweest tot een nieuwe fase in de internationale politiek, waarin niet alleen de morele positie 
van  het Westen werd versterkt, maar ook – door het, zij het slechts partiële, akkoord over de 
kernproeven – de mensheid weer kon beginnen te hopen op een minder onzekere, een minder 
duistere toekomst. 

 
Dit aspect van de politiek van Kennedy vraagt onze bijzondere aandacht.  Wij die leven en 

werken in dit deel van Europa dat reeds gekomen is tot een zekere mate van eenheid die wij – 
ondanks alle tegenslagen – met inzet van al onze kracht pogen te consolideren en te vergroten. 
Wij herinneren ons President Kennedy ook als de grote en vasthoudende voorvechter van een 
volledige eenheid van Europa, niet als doel op zichzelf, maar als middel om de saamhorigheid 
van de Atlantische volkeren te bevestigen en de weg te bereiden voor de algehele vereniging 
van de vrije wereld, gedragen door de vrede waarin, naar hij zeide, “de volkeren samen leven 
in wederzijdse achting en samenwerken in wederzijds respect”. 

 
In zijn historische rede te Philadelphia op 4 juli 1962 had Kennedy aangedrongen op 

nauwere betrekkingen tussen Amerika en Europa als eerste stap naar de verwezenlijking van 
het grootse en edelmoedige plan tot vereniging van de Atlantische volkeren. Op verheven en 
krachtige wijze riep hij de Europeanen op, creatief en vastberaden de bouw ter hand te nemen 
van hun nieuwe huis, en spoorde hij de Amerikanen ertoe aan niet meer in continentale maar 
in intercontinentale termen te denken. “Alleen wanneer wij ons verenigen”, zo verklaarde hij 
met grote nadruk, “kunnen wij bijdragen tot een wereld die is gegrondvest op het recht en de 
vrije keuze en die vrij is van oorlog en dwang”. Niet alleen Amerika maar de gehele vrije 
wereld, de gehele mensheid, die er naar snakt eindelijk in een vredige haven te kunnen 
binnenlopen, heeft, zo zei hij, belang bij de totstandkoming van een verenigd Europa. Dit 
verenigd Europa, hecht en onverbrekelijk verbonden met Amerika, zal een onschatbare bron 
vormen van energie en vooruitgang. 

 
De belangrijkste gedachten en punten uit de rede van Philadelphia kwamen nog sterker 

terug in de niet minder grootse en gedenkwaardige redevoering van 25 juni jongstleden in de 
Pauluskerk te Frankfort. Daarin legde Kennedy de nadruk op de historische noodzaak en 
bovendien op het fundamentele gemeenschappelijke belang van de vrije volkeren om een 
duurzaam verenigd en duurzaam in een Atlantisch deelgenootschap opgenomen Europa te 
vormen uit onafhankelijke staten die hun lasten en besluiten gelijkelijk zouden verdelen, alle 
gelijkelijk verenigd in de verdediging en het werk van de vrede. Dit waren geen holle 
woorden: het deelgenootschap zou tot stand kunnen komen, zo zei hij, “door concrete 
maatregelen tot oplossing van de vraagstukken waarvoor wij zijn gesteld op militair, 
economisch en politiek gebied. Het deelgenootschap is geen vaste gedragslijn  maar een 
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proces: een voortdurend proces dat van jaar tot jaar vastere vorm krijgt, naar gelang wij ons 
wijden aan de oplossing van onze gemeenschappelijke taken.” 

 
Terwijl hij wederom wees op de volstrekte noodzakelijke solidariteit van de Verenigde 

Staten met Europa gaf Kennedy eveneens uiting aan de wens naar een uitvoerige dialoog met 
de Sovjet-wereld. Hij waarschuwde echter uitdrukkelijk: “Wij eisen van onze tegenstanders 
dat zij goed beseffen dat wij in onze betrekkingen met hen niet de belangen van een land 
tegen die van een ander land verkwanselen en dat wij ons allen verbonden hebben aan de zaak 
van de vrijheid”. Hij erkende ronduit dat de hoopvolle verwachtingen nog door grote gevaren 
worden bedreigd, die hij niet onderschatte. Toch moet het streven naar vrede in de wereld, zo 
besloot hij, zowel vandaag als morgen bepalend zijn voor onze beslissingen en ons als 
leidraad dienen … Wij allen hebben echter idealen en schone dromen. Laat van deze 
Atlantische generatie niet worden gezegd dat wij de idealen en schone dromen aan het 
verleden hebben overgelaten en de besluitvaardigheid aan onze tegenstanders. 

 
Geachte collega’s, 
Van de wens van President Kennedy om ons te helpen een verenigd Europa tot stand te 

brengen, om gezamenlijk met ons de terugkeer en de mythen van een steriel en verdeeld 
verleden te bestrijden, om met ons de beste wapenen te zoeken ter overwinning van onze 
meningsverschillen waarvan hij hoopte dat die van voorbijgaande aard en van ondergeschikt 
belang zouden zijn, heb ik zelf een rechtstreeks en waardevol bewijs gekregen tijdens het 
officiële bezoek dat ik als voorzitter van dit Parlement onlangs aan de Verenigde Staten heb 
gebracht. 

 
Hij wenste op de hoogte te worden gesteld van de meest dringende en ernstige 

vraagstukken waarmede de Europese Gemeenschap wordt geconfronteerd en bevestigde 
tijdens ons gesprek opnieuw uitdrukkelijk zijn volledige solidariteit met het streven van het 
Europese Parlement. 

 
Met het heengaan van Kennedy heeft de zaak van het verenigde Europa een grote vriend 

en een grote bondgenoot verloren. Terwijl wij ons diep bewogen en eerbiedig buigen voor 
zijn nagedachtenis, terwijl het Amerikaanse volk zijn President de laatste eer bewijst, lijkt het 
mij onze plicht ons vast voor te nemen de boodschap die hij ons heeft achtergelaten 
zorgvuldig in ere te houden en voort te gaan op de weg die mede door hem werd geopend en 
die hij vaak heeft aangewezen als de enige mogelijkheid die door de geschiedenis wordt 
geboden om vrijheid en waardigheid van de mens, die het leven waard maken geleefd te 
worden, voor ons en onze kinderen te behouden. 
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Gemeenschap en Democratie 

 
Toespraak gehouden op 21.10.1964 

 
 

Mijnheer de Voorzitter, geachte collega’s, ik zou enkele woorden willen zeggen naar 
aanleiding van de woorden van de heer de Lipkowski en om te trachten wat olie te gieten op 
de golven van het debat, dat zich naar aanleiding van de verklaring van de Franse Regering 
heeft ontsponnen. Hoewel ik, evenals de heren Pleven, Dehousse en anderen, weinig op heb 
met het denkbeeld van een ultimatum als middel om te bereiken dat het Verdrag wordt 
geëerbiedigd, moet ik toch opmerken dat de heer de Lipkowski gelijk heeft als hij zegt dat het 
gemeenschappelijk landbouwbeleid één van de te Messina beoogde instrumenten is en 
derhalve werd opgenomen in de Verdragen van Rome voor de opbouw van een economisch 
verenigd Europa. Ik ga nog verder: het is één van de instrumenten om op de duur te komen tot 
het ware doel van de Verdragen van Rome, ons uiteindelijke streven, namelijk een politiek 
verenigd Europa. Tegelijkertijd moet ik echter opmerken, dat hetgeen voor het 
gemeenschappelijk landbouwbeleid geldt, zonder enige uitzondering ook voor alle andere 
onderdelen van de Verdragen van Rome geldt. De Verdragen van Rome vormen een 
organisch geheel, dat na grondige studie werd voorbereid en ten doel heeft eenmaal tot de 
politieke en economische eenmaking van Europa te geraken. 

 
Ik ben het niet eens met de bewering van de heer Spaak, minister van Buitenlandse Zaken 

van België, een van de auteurs, zo niet de belangrijkste, van de Verdragen van Rome – wij 
mogen immers niet vergeten dat de heer Spaak de voorzitter was van het Comité van 
deskundigen dat lange tijd te Hertoginnedal heeft gewerkt – dat de auteurs van het Verdrag 
van Rome de fout hebben gemaakt zich voor de overgang van de economische naar de 
politieke eenheid aan de “onvermijdelijke historische ontwikkeling” toe te vertrouwen. Dat is 
niet juist. Wij waren inderdaad van plan een economisch verenigd Europa op te bouwen met 
het doel Europa hierdoor ook tot een echte politieke eenheid te brengen, maar wilden dit niet 
aan het lot overlaten, wij wilden dit bereiken door de stipte naleving en toepassing van alle 
bepalingen van de Verdragen van Rome. Enkele van deze bepalingen hebben een uitsluitend 
politieke inhoud, en werden in de Verdragen opgenomen ten einde de overgang van de 
economische naar de politieke unie te bevorderen. 

 
Als voorbeeld noem ik artikel 9 van het Euratom-Verdrag, namelijk de bepaling inzake de 

Europese Universiteit. Deze zou het instrument moeten zijn ter schepping en verbreiding van 
een Europees bewustzijn, dat voor de opbouw van een federaal, politiek verenigd Europa een 
absolute noodzakelijkheid is. 

 
Het is absurd zich voor te stellen dat Europa alleen maar door de wil van de regeringen, 

van de “groten”, zou kunnen worden opgebouwd; Europa moet worden opgebouwd door de 
wil van het volk. Zonder daadwerkelijke deelneming van de volkeren, zal een politiek 
verenigd Europa altijd een droombeeld, een utopie blijven. Artikel 138 van het E.E.G.-
Verdrag – dat de heer de Lipkowski gisteren in zijn rede bijna bespotte – bepaalt dat de 
verkiezing van het Europese Parlement door rechtstreekse algemene verkiezingen plaatsvindt; 
het werd niet opgenomen uit “perfectionisme” – zoals door de heer de Lipkowski gisteren 
zeide, - maar als middel om de rechtstreekse deelneming van de volkeren aan de opbouw van 
Europa te waarborgen. 
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Hoe denkt U een politiek verenigd Europa te kunnen opbouwen zonder dat de volkeren  
hieraan medewerken? De rechtstreekse verkiezingen zijn dus een onontbeerlijk instrument 
voor het ontstaan van een politiek verenigd Europa. 

 
En dan de andere bepalingen: de keuze van één enkele zetel voor de Gemeenschappen, als 

symbool van de hoofdstad der toekomstige Verenigde Staten van Europa? En de financiële en 
budgettaire onafhankelijkheid van de Gemeenschap? Wat te zeggen van alle bepalingen die 
nog niet werden toegepast, alléén omdat de regeringen zulks niet wilden? 

 
Ik beschuldig hier gene der regeringen van de deelnemende staten; ik vraag mij alleen af 

of eenieder van ons niet de hand in eigen boezem moet steken, en zich rekenschap moet geven 
van de verantwoordelijkheid die zijn regering eventueel draagt door het feit dat enkele, of 
zelfs een groot aantal van de bepalingen van de Verdragen van Rome niet zijn toegepast. 

 
Hierop, mijnheer de Voorzitter, moet mijns inziens vooral de nadruk worden gelegd. Toen 

mij de eer toeviel voorzitter van deze Vergadering te zijn, ben ik bij de gesprekken die ik in 
deze kwaliteit met de politici en regeringsleiders van de landen der Gemeenschap voerde, 
steeds van de stelling uitgegaan dat alle maatregelen die zouden kunnen bijdragen tot de 
politieke samenwerking tussen de regeringen van de deelnemende staten, ongetwijfeld 
aanvaardbaar zijn en nuttige hulpmiddelen vormen voor de opbouw van Europa. Dit geldt 
evenzeer voor het oude plan-Fouchet als voor het nieuwe plan-Spaak, en voor alle andere 
denkbare plannen voor de politieke vereniging van Europa, voor zover zij althans op de 
noodzakelijke samenwerking aansturen. Evenwel op één voorwaarde: dat zij geen middel 
vormen om de stap terug te doen van integratie naar samenwerking tussen soevereine staten; 
dat zij niet het middel worden voor de terugval, die zoëven door de voorzitter van de Hoge 
Autoriteit met betrekking tot het lopende eenmakingsproces werd genoemd. 

 
Dit was, en is trouwens onze zorg; dat de terughoudendheid, waaromtrent de heer de 

Lipkowski gisteren zeide dat hiervan bij de toepassing van de Verdragen van Rome geen 
sprake mag zijn, in de gedachtenwereld van de regeerders toch wel degelijk een rol speelt. 
Wij menen dat het aan deze terughoudendheid te wijten is dat zekere bepalingen niet werden 
toegepast en dat bepaalde regeringen halsstarrig weigeren het voorstel in overweging te 
nemen om aan het plan-Fouchet de plechtige belofte van een integrale toepassing van alle 
bepalingen van het Verdrag van Rome te koppelen. 

 
Wellicht verraadt deze terughoudendheid, mijnheer de Lipkowski, de wens het 

eenwordingsproces van integratie tot samenwerking tussen soevereine staten terug te brengen. 
 
Samenwerking tussen soevereine staten zal nooit of te nimmer het equivalent zijn van 

Europese eenheid ! 
 
Als men de eenheid van Europa nastreeft, moet men het sprookje van de nationale 

soevereiniteit te laten varen ! 
 
Ik ben derhalve van mening dat het Europese Parlement, zonder aanstoot te nemen aan 

hetgeen de Franse Regering vandaag heeft gedaan, boven alle particularismen uit een waarlijk 
communautair geluid moet laten horen: het moet er namelijk op staan dat alle bepalingen van 
de Verdragen van Rome worden toegepast (het moet erop wijzen dat alle regeringen hiertoe 
verplicht zijn dat zij geen enkele bepaling van deze Verdragen opzij mogen schuiven of 
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mogen verwaarlozen) omdat zij het voornaamste middel vormen van de daadwerkelijke 
opbouw van Europa. 

 
Het is onze plicht, en de plicht van allen die in de toekomst van Europa geloven en haar 

politieke en economische eenheid wensen, dit van de regeringen der deelnemende landen te 
eisen. 
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De Conferentie van Messina en de Europese politieke unie 

 
Toespraak gehouden op 19.1.1965 

 
 

Geachte collega’s, ik geloof dat het voor ons tijd is om, met het oog op de spoedig te 
verwachten ontwikkeling van onze eenwording, te herinneren aan enkele fundamentele en 
essentiële beginselen, die van meet af aan daaraan ten grondslag hebben gelegen, met name 
ook aan alle akkoorden van de Conferentie van Messina en de opstelling van de Verdragen 
van Rome. 

 
Dat lijkt mij noodzakelijk, ook al zijn wij overeengekomen met de bestudering van de 

meer technische aspecten van de politieke opbouw van Europa te wachten tot de grondiger en 
uitvoeriger beraadslaging tijdens de plenaire vergaderingen van maart. 

 
Van de tijdens de Conferentie van Messina besloten oprichting van de twee nieuwe 

Gemeenschappen kon toen niet worden gezegd of hiermede het terrein van louter 
economische of dat van zuiver politieke actie werd betreden. Een Europa dat zich economisch 
aaneensloot of dit met behulp van de bovengenoemde Gemeenschappen poogde te doen, 
stelde hiermede een in hoge mate politieke daad, zowel wegens de aard als de gevolgen ervan. 
Het was duidelijk dat deze daad in haar historisch verband moest worden beoordeeld en welk 
met betrekking tot de resultaten die het onmiddellijk na de oorlog begonnen streven naar 
eenheid van een bepaald gedeelte van het oude continent tot dan had kunnen opleveren. 
Welnu, terwijl het streven naar politieke eenheid vruchteloos bleek, was de economische 
samenwerking in het kader van de Gemeenschap voor Kolen en Staal constructief en 
vruchtbaar. Nadat het stoutmoedige en edelmoedige project van de E.D.G. in de zomer van 
1954 door het Franse parlement was afgewezen en het scepticisme en de ontgoocheling in 
Europa hoogtij vierden, zijn de ministers van Buitenlandse Zaken van onze zes landen het 
tijdens de Conferentie van Messina daarom ook eens geworden over de noodzaak nieuwe op 
eenheid gerichte instrumenten klaar te maken, die vooral een horizontale verruiming van de 
economische eenmaking beoogden, die meer vruchten bleek te hebben afgeworpen. Daarom 
echter hoefden wij onze gemeenschappelijke taak, met name het bereiken van de volledige 
economische en politieke eenheid van Europa, niet te beperken of op te geven. De 
economische eenheid werd door ons niet beschouwd als een doel op zich zelf doch als het 
middel dat volgens de bijzondere politieke situatie in dit historisch stadium werd gekozen om 
het volledige integratieproces van Europa in zijn tweevoudig politiek en economisch doel 
vooruit te helpen. Daarom werden in de Verdragen van Rome talrijke uitgesproken politieke 
bepalingen opgenomen die tegelijkertijd met de economische ontwikkeling van de 
Gemeenschappen de politieke evolutie ervan of de snelle omschakeling van het 
eenheidsstreven van economisch naar politiek gebied mogelijk moesten maken. 

 
Een ander essentieel beginsel in de akkoorden van Messina had betrekking op het open 

karakter van de nieuwe Gemeenschappen. Allen die langdurig hadden beraadslaagd over de 
algemene lijnen van de akkoorden en die vervolgens twee jaren hard hadden gewerkt aan de 
opstelling van de Verdragen, waren het ermede eens en er stellig van overtuigd dat, zodra de 
nieuwe Europese Gemeenschap in een institutionele vorm zou zijn gegoten, daar nooit 
geïsoleerd zou mogen blijven wanneer zij het hoofd boven water wilde houden en 
vorderingen wilde maken. Volgens hen kon het kleine Europa niet van het grote Europa, noch 
van het Atlantisch Bondgenootschap worden geïsoleerd, evenmin als het los kon staan van dat 
gedeelte van Afrika waaraan het de impuls tot een actiever en meer op vooruitgang gericht 
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leven had gegeven. Terwijl derhalve het slotcommuniqué van de Conferentie van Messina een 
formele uitnodiging aan Groot-Brittannië bevatte en uiting gaf aan de hoop dat dit land zou 
toetreden tot de Gemeenschappen die uit de Verdragen moesten ontstaan, werd eveneens de 
associatie van de landen en gebieden overzee in het vooruitzicht gesteld. Het lijdt geen twijfel 
dat de twee nieuwe Gemeenschappen die op basis van de Verdragen van Rome werden 
opgericht, zijn ontstaan als voor de buitenwereld volledig open Gemeenschappen. 

 
Een derde te Messina bevestigd beginsel betrof de eigenlijke natuur van de twee nieuwe 

Gemeenschappen, die te zamen kunnen worden omschreven,  hetgeen ook geschiedt als 
gemeenschappelijke markt. Ik moge erop wijzen dat de gemeenschappelijke markt gedacht en 
ontworpen is als een groot bewijs van vertrouwen in de vrijheid: vrijheid van ideaal en 
vrijheid van levenswijze. Kortom de gemeenschappelijke markt wilde een bewuste daad van 
moed en helder inzicht zijn met het doel het gebruik van de instrumenten, waaraan de 
wonderbaarlijke groei van de middelen van bestaan en het welzijn van de moderne wereld te 
danken zijn, over een ruimer gebied te verspreiden. 

 
Dat zijn dus de essentiële beginselen die ten grondslag liggen aan de op 25 maart 1957 te 

Rome in het Capitool ondertekende Verdragen. 
 
Ongeveer acht jaar na deze ceremonie en iets meer dan zeven jaar na de inwerkingtreding 

van de Verdragen, is dit op één van de meest dramatische en zorgwekkende ogenblikken van 
het naoorlogse Europese leven genomen initiatief, één van de merkwaardigste constructies 
geworden die Europa in de loop van zijn duizendjarige geschiedenis tot stand heeft weten te 
brengen. Op economisch gebied heeft de gemeenschappelijke markt, mede dank zij het 
verstandig optreden van de executieven, verrassend snel vorderingen gemaakt. Van buitenaf 
gezien betekent de Europese Gemeenschap, zoals sommigen haar hebben omschreven, “een 
economische wereldmacht van allereerste rang” of kortweg “de eerste economische eenheid 
ter wereld”. De integratie van de nationale economieën van de Zes in één markt  heeft op de 
bestaande nationale economieën het effect gehad van een “multiplicator” en heeft aldus een 
totaal nieuwe en verschillende eenheid doen ontstaan, waarvan de omvang niet te vergelijken 
is met de eenvoudige som van de delen waaruit deze is samengesteld. Thans omvat de 
gemeenschappelijke markt ongeveer één derde van de totale wereldhandel, evenveel als de 
Verenigde Staten van Amerika, doch het groeitempo van zijn buitenlandse handel is zelfs 
groter dan dat van de Verenigde Staten. 

 
In feite heeft de gemeenschappelijke markt bewezen dat het juist het vernieuwend en 

revolutionair instrument is dat de geestelijke vaders en auteurs ervan bij de oprichting voor 
ogen zweefde. Niettegenstaande alle vertragingen, onvolkomenheden en vergissingen, 
waarmede het verloop van de eenwording gepaard is gegaan en nog gaat, is de eenheid – hoe 
groot of klein die ook is – die wij Europeanen tot dusverre na eeuwen en eeuwen van strijd 
hebben weten te bereiken, aan de gemeenschappelijke markt te danken. Indien deze was 
gestrand, zou ook thans het vraagstuk van onze politieke eenheid niet zijn gesteld. 

 
Wij moeten derhalve erkennen dat de economische eenheid tot op heden grote invloed 

heeft uitgeoefend op politiek gebied. De aanwezigheid alleen van de Economische 
Gemeenschap was op zich zelf een politieke factor van belang. Evenmin mag men sommige 
uit de goedkeuring van bepaalde verdragsregels voortvloeiende implicaties onderschatten. 

 
Een en ander ontslaat ons er echter niet van hieraan dadelijk toe te voegen dat de tot 

dusverre gebleken indirecte politieke gevolgen absoluut onvoldoende zijn. Tegenover het feit 
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dat de Gemeenschap op economisch gebied steeds reusachtiger vormen aanneemt, is de basis 
van de politieke eenheid steeds beperkter, smaller en kwetsbaarder geworden. 

 
Ik heb reeds gezegd dat van meet af aan de economische eenheid werd beschouwd als een 

instrument ter bereiking van de politieke eenheid. Dit blijkt uit de in de Verdragen vervatte 
uitgesproken politieke bepalingen, en wel met betrekking tot het Europese Parlement, de 
Europese Universiteit, de ene zetel, de financiële en budgettaire zelfstandigheid van de 
Gemeenschap, de gemeenschappelijke handelspolitiek, de ontwikkeling van de elementen van 
het institutionele apparaat. 

 
Niets zou hebben verhinderd dat de versnelling van de economische eenwording een 

tegenhanger kreeg in een overeenkomstige bespoediging van het politieke 
eenwordingsproces. Dit is helaas tot dusverre niet gebeurd. Op zuiver politiek terrein heeft de 
Gemeenschap geen noemenswaardige vorderingen gemaakt. De wanverhouding tussen haar 
economische en politieke betekenis ligt aan de oorsprong van het ernstige en gevaarlijke 
gebrek aan evenwicht waarmede zij thans te kampen heeft. 

 
Sommigen beweren dat de Europese Economische eenheid een thans onherroepelijk feit 

is, waaraan niet meer te tornen valt. 
 
Deze bewering is niet helemaal juist. Het is niet waar dat het economische 

eenwordingsproces bestand is tegen de gevaren van verval en ondergang. In de eerste plaats 
hoeft men maar te denken aan hetgeen in januari 1962 is gebeurd, toen de overgang naar de 
tweede etappe van de overgangsperiode van de gemeenschappelijke markt met zulke ernstige 
en dramatische tegenstellingen gepaard ging, dat werd gevreesd dat zij in duigen zou vallen. 
Zoals U weet, waren die tegenstellingen overwegend van politieke aard. Vervolgens is er de 
herinnering aan januari van het volgende jaar, toen de onderhandelingen over de toetreding 
van Groot-Brittannië tot de gemeenschappelijke markt, ook ditmaal uitsluitend om politieke 
redenen, werden onderbroken. Het gevolg ervan was dat het gehele eenwordingsproces 
onmiddellijk in het gedrang kwam en niettegenstaande alle schijn blijft deze crisis het leven 
en de politiek van de Gemeenschap vergiftigen en verlammen. Vervolgens is er de 
herinnering aan de door het gemeenschappelijk landbouwbeleid gerezen tegenstellingen, die 
enkele weken geleden nogmaals aan de dag zijn getreden, alvorens de besluiten inzake de 
uniforme graanprijzen konden worden genomen. 

 
Zolang het cement van de politieke eenheid ontbreekt, zal de geïntegreerde economie 

steeds afhankelijk blijven van de oriëntering en de koers van het door de landen gevoerde 
beleid. In het gunstigste geval zal de Europese Gemeenschap blijven leven of beter, zoals 
iemand reeds heeft voorspeld, vermoeid blijven vegeteren, berustend op haar verworven 
posities, er geheel op uit zich de verkregen voordelen niet te laten ontnemen, zonder elan, 
vitaliteit of doorzettingsvermogen. In dergelijke omstandigheden is het fataal wanneer de 
macht van hen die de technische hefbomen van de gemeenschappelijke markt in handen 
hebben, de gevreesde heerschappij van de zogenaamde technocraten, toeneemt en zich 
uitbreidt. Het is fataal wanneer, zij het ook op een hoger en ruimer vlak zich opnieuw 
dezelfde situatie voordoet die vroeger de autarkische en feodale, in zich zelf gekeerde, van 
levenskracht beroofde economieën van de afzonderlijke landen kenmerken. 

 
Wij zijn aldus teruggekeerd tot het eerste fundamentele beginsel waarnaar ik zoëven heb 

verwezen, namelijk het beginsel volgens hetwelk de gemeenschappelijke markt de 
economische weg is die ons naar het einddoel van de politieke eenheid kan leiden. Het is 
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eenvoudig een waandenkbeeld te menen dat dit doel kan worden bereikt door passief de 
gebeurtenissen af te wachten. Het is integendeel absoluut noodzakelijk een louter politieke 
actie te ondernemen, uitgaande van een duidelijke, besliste, rechtlijnige, politieke wil. Alle 
thans voor de leiding van Europa verantwoordelijke personen verklaren het met dit punt eens 
te zijn en het Europese Parlement heeft zich hierover verschillende malen plechtig en 
duidelijk uitgesproken. 

 
Allen hebben bij verschillende gelegenheden hun instemming betuigd met de noodzaak 

het politieke Europa tot stand te brengen. Wanneer men echter de sluiter van de formele 
verklaringen zou kunnen oplichten en doordringen tot de diepste gedachten van degenen die 
thans het roer van de Europese zaken in handen hebben, dan zou blijken dat er in feite 
duidelijk van elkaar verschillende politieke standpunten en opvattingen heersen over de wijze 
en het tijdstip van de oprichting van het politieke verenigd Europa. Enerzijds zijn er degenen, 
die een slechts uiterlijk verenigd Europa wensen, dat zoveel mogelijk bevoegdheden in 
handen laat van de landen die er deel van uitmaken; anderzijds zijn er die een nauw verenigd 
Europa wensen dat zo min mogelijk bevoegdheden aan deze landen laat. 

 
Hoewel wij de grondiger en gedetailleerder beraadslagingen over deze vraagstukken voor 

de plenaire vergaderingen van maart reserveren, meen ik echter dat wij ons thans reeds 
moeten uitspreken over sommige fundamentele beginselen met betrekking tot deze 
tegenstelling. Europese statenbond of bondsstaat? Naar welke van deze beide doelstellingen 
moeten wij streven? Welk einddoel wensen wij te bereiken? 

 
Het gaat niet om een kwestie van secundair belang. Het gaat om een fundamenteel 

juridisch en politiek verschil. De juristen leren dat het verschil tussen bondsstaat en 
statenbond besloten ligt in het beginsel van de soevereiniteit. De bondsstaat is een 
samenvoeging van staten die worden overkoepeld door een nieuwe staat, die zelf het produkt 
is van de overdracht en de samensmelting van een gedeelte van de aan de verschillende 
gefedereerde staten toebehorende bevoegdheden, doch over zelfstandige soevereine 
bevoegdheden beschikt. De statenbond is daarentegen de eenvoudige samenvoeging van 
staten; deze leidt niet tot het ontstaan van nieuwe bevoegdheden, doch is alleen het louter 
naast elkaar plaatsen, de eenvoudige optelling van de verschillende bevoegdheden van de 
afzonderlijke staten, die elk hun eigen soevereiniteit onverminderd blijven behouden. 
Wanneer wij de geschiedenis bekijken, zien wij dat statenbonden nooit het bewijs hebben 
geleverd van vitaliteit en vruchtbaarheid, noch in staat zijn geweest om het hoofd te bieden 
aan binnenlandse spanningen of tegenkanting van buitenaf. 

 
Wanneer wij vervolgens de statenbond en de bondsstaat bekijken door een politieke bril, 

bemerken wij dat eerstgenoemde het resultaat is van een toevallige samenloop van belangen 
van onafhankelijke en soevereine staten waaronder één staat of een groep van staten een 
overheersende positie inneemt ten opzichte van de andere en dat alleen en uitsluitend 
laatstgenoemde de werkelijke gelijkheid tussen de lid-staten tot stand brengt en in staat is een 
beleid te voeren dat tegelijkertijd de uitdrukking is van het beleid van de afzonderlijke 
deelnemende staten en van de hogere federale instantie. Terwijl de bondsstaat bijgevolg een 
democratische inhoud heeft en in wezen democratische trekken vertoont, kan dit niet van de 
statenbond worden gezegd. 

 
De voorstanders van de statenbond verwijzen vaak naar het huidige beeld dat de nationale 

staten vertonen. Zij merk en op dat het historisch stramien van het Europa van vandaag nog 
met draden van de nationale staten is doorweven. Wanneer men dit zegt, kijkt men echter 
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alleen naar de schijn en niet eveneens naar de realiteit; dit betekent dat men weigert verder te 
kijken dan onze horizon van vandaag.  De nationale staten zijn alle in verval om de 
eenvoudige reden dat een eind is gekomen aan de historische functie die het ontstaan en de 
groei ervan had bepaald. Thans kan het politieke en economische leven niet meer beperkt 
blijven tot de enge ruimte van de nationale grondgebieden, doch heeft het steeds meer 
behoefte om zich over grote continentale regio’s uit te breiden. 

 
Dat is niet voldoende. Wij wensen in de eerste plaats een geestelijk en moreel, meer nog 

dan politiek, verenigd Europa; een Europa dat volledig wordt bestuurd door liberale en 
democratische instellingen, een Europa dat in staat is geleidelijk uit te groeien en zich uit te 
breiden van zijn huidige grenzen tot die van geheel het vrije Europa, tot de uiterste rand van 
de grens die onwettig en laaghartig is getrokken door een wereld, die er tegen gekant is; dus 
een Europa dat steeds openstaat voor alle landen die wensen toe te treden onder aanvaarding 
van de grondbeginselen ervan. Wij zien echter nog verder. Dit Europa dat alle vrije landen die 
daarvan deel uitmaken bevat, moet met de hechtste banden verbonden blijven met de 
Verenigde Staten van Amerika in de grote gemeenschap van de volkeren van het vrije 
Westen. Van deze gemeenschap is  het grote vrije Europa, dat wij hebben geschetst, bestemd 
om de tweede wereldzuil te worden en te zamen met de Verenigde Staten van Amerika, die 
tot dusverre de enige zuil zijn geweest, op voet van volledige gelijkheid alle rechten, 
verplichtingen, verantwoordelijkheden te delen. 

 
Dat is dus onze ideale en politieke reisroute. Wanneer wij ons uitspreken voor de 

statenbond zullen wij deze reisroute onderbreken. Dit Europa zou slechts gedeeltelijk, op 
kunstmatige wijze en in beperkte mate verenigd zijn; het zou ipso facto een Europa zijn 
waarin misschien zelfs tegen de bedoelingen in van sommigen die daar voorstander van zijn 
en ernaar verlangen, een groep van overheersende landen  - de sterkste en rijkste – en een 
groep van overheerste landen – de minder sterke en minder rijke – tot stand zouden komen; 
het zou een Europa zijn dat binnen zijn huidige grenzen blijft opgesloten en Groot-Brittannië 
en de andere landen die er nog geen deel van uitmaken zouden weinig of geen kans hebben 
om zich daarbij aan te sluiten; het zou ten slotte noodzakelijk een Europa zijn dat in een 
duidelijke, uitgesproken tegenstelling staat tot de Verenigde Staten van Amerika. 

 
De kern van de zaak lijkt mij deze: de Europese statenbond wil zich als continentale derde 

macht opwerpen tussen de twee grootste tegenover elkaar staande mogendheden, en zich 
tegen beide gelijkelijk verzetten. 

 
Tegen deze zelftoebedeelde rol zijn wij onomwonden gekant, want wij beschouwen het 

kleine Europa van thans en het verwachte grote Europa van morgen niet als een einddoel, 
maar als stadia van één enkel ontwikkelingsproces, dat uiteindelijk moet uitlopen op een veel 
ruimere en meer volledige solidariteit tussen de volkeren van het vrije en christelijke Westen. 

 
Dat is geen utopie, maar een duidelijk politiek doel, dat geheel in overeenstemming is met 

de grote richtlijnen van de Amerikaanse politiek. 
 
De Amerikaanse leiders hebben voor de Europese eenwording steeds veel sympathie en 

levendige belangstelling aan de dag gelegd. Denkt U er maar eens aan dat de eerste kern van 
Europese eenheid zich rond het Marshall-plan heeft gevormd. Ook kan worden herinnerd aan 
de verklaringen van vooraanstaande persoonlijkheden uit het Amerikaanse openbare leven 
sedert het einde van de oorlog. De uitspraak van Dean Acheson dat “Europa Amerika door 
zijn eenheid heeft aangetrokken, doch door zijn verdeeldheid heeft afgestoten” tootn duidelijk 
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de instelling van de Amerikaanse politiek ten opzichte van het Europese eenwordingsproces. 
Het ontstaan en de stormachtige ontwikkeling van de gemeenschappelijke markt stelden 
Amerika echter voor het urgente vraagstuk van de regeling van zijn betrekkingen met Europa, 
niet in de traditionele vormen, maar in de vorm van een wezenlijke, onverbrekelijke en 
duurzame eenheid, op economisch en op politiek gebied. 

 
In 1962 werden de grondslagen gelegd voor de nieuwe politiek van wederzijdse 

verbondenheid tussen de Verenigde Staten van Amerika en het Verenigde Europa, waaraan de 
naam van wijlen President Kennedy is verbonden. Op 4 juli 1962, ter gelegenheid van de 186e 
herdenking van de Onafhankelijkheidsverklaring der Verenigde Staten sprak hij zijn 
befaamde rede uit, die terecht de rede van de “wederzijdse verbondenheid” wordt genoemd en 
ongetwijfeld één van de meest hoogstaande, edelste en moedigste op het gebied van de 
buitenlandse politiek is, die onze geschiedenis kent.  “De opbouw van het Atlantisch 
deelgenootschap” – zei Kennedy onder andere – “zal noch goedkoop, noch gemakkelijk tot 
een goed einde worden gebracht. Op deze plaats en op dit moment echter, op deze 
Onafhankelijkheidsdag, verklaar ik dat de Verenigde Staten bereid zijn te komen tot een 
verklaring van onderlinge onafhankelijkheid; dat wij bereid zijn om met een Verenigd Europa 
de weg en de middelen te bespreken die zullen leiden tot een hecht Atlantisch 
deelgenootschap, dat wederzijdse voordelen zal opleveren, zowel voor de nieuwe unie die nu 
in Europa ontstaat als voor de oude Amerikaanse unie die hier 175 jaar geleden werd 
gesticht”. 

 
Voor de uitvoering van dit grote en edelmoedige plan, dat meer in geestelijke en ethische 

dan in politieke motieven wortelt, is en blijft de schepping van een werkelijke en niet slechts 
ogenschijnlijke Europese eenheid, ik bedoel dus van de Verenigde Staten van Europa, een 
eerste en onontkoombare voorwaarde. 

 
Uiteraard is dit in strijd met het denkbeeld van een Europese statenbond als derde macht 

in de wereldpolitiek. Zou deze onverhoopt de overhand krijgen, dan wordt de “lijn van 
Kennedy” doorbroken, het Amerikaanse isolationisme nieuw leven ingeblazen en blijft 
Europa, met zijn uitgehold en nutteloos gezag, in zijn isolement achter. 

 
Hoezeer het denkbeeld van een Europese statenbond ook moet worden afgewezen, toch 

mag men anderzijds ook niet luisteren naar degenen die gaarne zouden zien dat de Europese 
Gemeenschap zich van ieder initiatief onthoudt, in afwachting van het tijdstip waarop 
historische en politieke omstandigheden de mogelijkheid bieden om de weg naar een groter en 
vollediger eenheid te hervatten. Er moet dringend iets worden gedaan om de Europese 
eenwording een nieuwe, zij het voorzichtige en bescheiden impuls te geven. Wij kunnen niet 
langer wachten zonder het huidige eenwordingsproces in gevaar te brengen en alle 
inspanningen die wij ons met zoveel moeite tot dusver hebben getroost, teniet te doen. Reeds 
tijdens het Congres van Parijs, in 1990, kwam het denkbeeld van een geleidelijke opbouw van 
de Verenigde Staten van Europa naar voren: reeds toen werd er een aanvankelijke 
samenwerking tussen de soevereine staten voorgesteld om “de volkeren er aan te wennen 
samen te werken”. Daarom zijn verschillende vormen van politieke samenwerking, die in 
verschillende initiatieven en voorstellen tot uiting komen, welkom. Maar op één voorwaarde, 
namelijk dat het eenwordingsproces niet van het vlak van de integratie wordt teruggevoerd 
naar dat van de samenwerking en dat de politieke voorschriften van de Verdragen volledig 
worden uitgevoerd. Dat is de opvatting die ik al jaren verdedig, en waarop ik, vooral na de 
crisis van januari 1963, voortdurend en bij alle gelegenheden ben blijven hameren, met name 
als voorzitter van het Europese Parlement. 
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Ik zie niet in waarom uitsluitend de economische voorschriften van de Verdragen moeten 

worden uitgevoerd, en niet ook de politieke. 
 
Ik geloof dat het gebrek aan politieke ontwikkeling van de Europese Gemeenschap moet 

worden toegeschreven aan het feit dat deze politieke voorschriften niet werden uitgevoerd. 
Ten opzichte van wat de auteurs van de Verdragen van Rome wensten en verwachtten, heeft 
de Gemeenschap zich abnormaal ontwikkeld. Economisch is zij gegroeid, zelfs beter dan 
werd verwacht, maar politiek bleef zij in de windselen. Hierdoor is een scheefgegroeid geheel 
ontstaan, dat telkens dreigt om te vallen onder de periodieke slagen van het noodlot. Een 
zowel economisch als politiek harmonische ontwikkeling zou daarentegen de hechtheid en het 
evenwicht van het integratieproces hebben gewaarborgd, en vooral een snelle ontwikkeling 
naar het einddoel hebben begunstigd. 

 
Om te voorkomen dat de eenwording door integratie terugvalt tot een simpele 

samenwerking tussen soevereine staten, acht ik dan ook de nauwkeurige uitvoering van alle 
voorschriften van de bestaande Verdragen, óók die met een uitsluitend politieke inhoud, een 
essentiële voorwaarde. 

 
Wat betekent eigenlijk “de zuiver politieke voorschriften van de Verdragen uitvoeren”? 
 
Ook, en zelfs in de eerste plaats, doorgaan met de fusie van de executieven, als éérste stap 

naar de fusie van de Gemeenschappen. 
 
Uitvoering van de politieke voorschriften van Verdragen betekent echter ook eindelijk de 

zetel van de Gemeenschap vaststellen, en geen verder uitstel bij de stichting van de Europese 
Universiteit. Deze twee onderwerpen, gemeenschappelijke zetel en Universiteit, mogen 
secundair schijnen; maar zij zijn dat niet, want ook zij hebben grote politieke betekenis. Het 
samenbrengen van alle communautaire instellingen in één zetel, en de zolang verwachte 
opening van de Europese Universiteit, leveren dan het bewijs voor de werkelijke eenheidswil 
der Europese volkeren en groeien uit tot een symbool voor de wijze waarop al onze pogingen 
op de doelstellingen van de integratie zijn gericht. 

 
Nauwkeurige uitvoering van het Verdrag betekent bovendien en vooral wijziging van  het 

stelsel voor de verkiezing van het Europese Parlement. Ik zeg vooral, omdat wanneer de strijd 
voor het Parlement eenmaal gewonnen is daarmee een geweldige sprong vooruit is gemaakt 
op de weg naar de politieke eenheid. Het Europese Parlement werd te Messina als de 
stuwende politieke kracht, als het hart van de Europese Gemeenschap ontworpen. Het was 
bedoeld om het communautaire optreden te doordringen van de wil der Europese volkeren. Ik 
heb het altijd als een eer beschouwd dat ik destijds gedurende de spannende en vermoeiende 
dagen waarin het Verdrag werd opgesteld, met al mijn bescheiden krachten heb gevochten 
voor de oprichting van een waarlijk Europees Parlement. 

 
Toen bleek dat het volstrekt onmogelijk was meteen een Parlement in het leven te roepen, 

dat door rechtstreekse algemene verkiezingen werd gekozen,  heb ik met klem aangedrongen 
op de vaststelling van een nauwkeurige termijn voor de vervanging van het huidige stelsel van 
indirecte verkiezingen door het meer democratische en aan de politieke ontwikkeling van de 
Gemeenschap beantwoordende stelsel van algemene verkiezingen. Mijn voorstel werd niet 
aangenomen. Een compromis kwam echter tot stand, in de vorm van de paragraaf waarin het 
Parlement bevoegdheid wordt verleend om voor de verkiezing van zijn eigen leden door 
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rechtstreekse algemene verkiezingen voorstellen uit te werken. Maar het voorstel, dat reeds in 
juni 1960 door het Europese Parlement is ingediend, werd nog steeds door géén der 
competente communautaire instellingen in overweging genomen. 

 
Het politieke aspect van het vraagstuk van het Europese Parlement betreft echter niet 

uitsluitend zijn verkiezing, al lijdt het geen twijfel dat alleen door algemene rechtstreekse 
verkiezingen, zoals overigens in haar tijd reeds door Madame de Staël werd opgemerkt, de 
Europese volkeren de gelegenheid wordt gegeven om in het bewustzijn van hun 
verantwoordelijkheid nauw samen te werken met hun Europese instellingen; het staat buiten 
kijf dat zolang de bevolking niet rechtstreeks bij de werkzaamheden van de Europese 
Gemeenschap wordt betrokken, hieraan een belangrijke steun wordt onthouden. Het Europese 
Parlement heeft nog een tweede politiek aspect, namelijk de daaraan toegekende 
bevoegdheden, die onder de huidige omstandigheden zo beperkt zijn, dat het de functies van 
een werkelijk parlement niet kan vervullen. Een aantal onderwerpen die de Gemeenschap 
betreffen, vallen tegenwoordig buiten elke controle omdat zij wel aan de bevoegdheid van de 
nationale parlementen werden onttrokken maar niet aan die van het Europese Parlement 
werden onderworpen. Zo ontstonden de in en buiten dit Parlement meer en meer gelaakte 
machtsconcentraties die, ongecontroleerd en oncontroleerbaar, en dus met vrije democratische 
instellingen en met de kenmerken van een rechtsstaat, niet meer te rijmen zijn. 

 
Twee jaar geleden moest ik, als voorzitter van deze vergadering, het feit betreuren en aan 

de kaak stellen dat de executieven op uiterst belangrijke gebieden, bij voorbeeld het 
gemeenschappelijke landbouwbeleid, fundamentele beslissingen kunnen nemen, zonder dat 
hierop noch door het Europese Parlement, noch door de nationale parlementen enige controle 
mogelijk is. 

 
Persoonlijk ben ik ervan overtuigd, dat wijziging in het stelsel voor de verkiezing van de 

leden van het Parlement, alsmede werkelijke uitoefening van alle bevoegdheden waarop het 
aanspraak kan maken, het politieke eenwordingsproces krachtig zou stimuleren. Ik onderschat 
geenszins de moeilijkheden die zich daarbij kunnen voordoen. Wij zijn nu echter aangekomen 
op een punt waarop ofwel al wat in deze zeven jaren tot stand werd gebracht wordt verworpen 
of vernietigd, ofwel alle idealen en argumenten voor een politieke opbouw van Europa, met 
alle consequenties van dien, volledig worden aanvaard. 

 
Geachte collega’s, wij staan nu voor de definitieve keuze. Wij kunnen er ons niet aan 

onttrekken en haar tot later uitstellen. De regeringen van onze zes landen wacht de historische 
taak deze keuze onder ogen te zien, in het duidelijke besef van de ernst der tijden en van het 
hoogste belang van de mannen en vrouwen die in dit deel van ons continent leven. 

 
Zij worden bij het uitoefenen van hun plicht gesteund, aangespoord en gesterkt door de 

aanblik van het huidige Europa der volkeren. Terwijl de regeringen aarzelen en 
tegenstribbelen, en moeite hebben de wegen naar een werkelijke eenheid te vinden, blijft 
Europa op vele kleine en grotere gebieden groeien: in de steeds fijnere verwerving van de 
gemeenschappelijke belangen; in de stroom van initiatieven die onderwerpen behandelen of 
vraagstukken trachten op te lossen, die niet alleen deze of gene landen betreffen maar geheel 
of bijna geheel Europa; in de culturele uitwisseling en het toerisme, waarvan in de eerste 
plaats grote groepen jongens profiteren, die dit oude continent in alle richtingen doorkruisen, 
de feitelijke eenheid ervan leren beseffen, en zo talrijk en met zoveel belangstelling de 
werkzaamheden van ons Parlement volgen. 
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Zo gaat de boodschap van de Europese eenheid langs open en verborgen wegen van hart 
tot hart, en wint zij steeds meer aanhangers. Zo groeit gestadig, in elk onzer landen, het aantal 
diergenen, die in de eenheid van Europa geloven, van de mannen en vrouwen die men terecht 
burgers van Europa mag noemen. 

 
Deze aanblik kan en moet ons aansporen onze weg met nog groter enthousiasme te 

vervolgen; dat is de aanblik die in onze harten het geloof en de hoop in de geboorte van een 
nieuw verenigd Europa opwekt: een Europa dat aan zijn zonen volledige bestaanszekerheid 
verschaft, een Europa dat zijn stem kan laten horen onder hen die in de wereld voor vrijheid, 
vrede en recht de hoogste verantwoordelijkheid dragen. 
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De Gemeenschap en de bevoegdheden van het Europees Parlement 

 
Toespraak gehouden op 25.3.1965 

 
 

Mijnheer de Voorzitter, in uw inaugurele rede van maandag j.l. hebt U eraan herinnerd dat 
het in mei 14 jaar geleden zal zijn dat Robert Schumann zijn verklaring aflegde, die de 
grondslag vormde voor de oprichting voor de Europese Gemeenschap voor Kolen en Staal. Ik 
moge eraan herinneren dat enkele weken later een ander feit verjaart: de tiende verjaardag van 
de Conferentie van Messina waarin de bases werden gelegd en de overeenkomsten gesloten 
die er vervolgens toe leidden dat in 1957 op het Capitool de Verdragen van Rome werden 
ondertekend. 

 
Nu heb ik in deze zaal al eens eerder herinnerd aan het beginsel dat de Conferentie van 

Messina beheerste, namelijk dat de economische opbouw niets anders is dan het middel om 
Europa naar de politieke eenheid te voeren. 

 
Met deze gedachte voor ogen, lijkt het mij werkelijk onmogelijk het huidige proces zuiver 

economisch te beschouwen, doch was het helaas deze opvatting die de belangwekkende rede 
van de voorzitter van de Raden hedenmorgen maar al te zeer kenmerkte. 

 
“Wij kunnen de economische vooruitgang van Europa niet langer bevorderen zonder het 

ook politiek te verenigen”. 
 
Deze woorden zijn niet van mij, maar van de president der Franse Republiek, generaal de 

Gaulle. Volgens mij heeft hij volkomen gelijk, en de heer Dehousse heeft ongelijk, als hij 
meent dat wat hij le point de non retour noemt, reeds voorbij is. Er bestaat op dit gebied geen 
punt van waar wij niet kunnen terugkeren; op dit gebied is niets onherroepelijk. Een Europese 
opbouw die alleen op de economie berust is, net als de klassieke reus op lemen voeten, 
gedoemd in te storten. Wij hebben tot december j.l. talloze malen beleefd hoezeer het gebrek 
aan een centrale politieke eenheid – dus een communautaire  politieke eenheid – grote 
moeilijkheden veroorzaakte, omdat alleen dergelijke overheid in staat is de Gemeenschap 
veilig door alle crises te loodsen. 

 
Toch geeft de conferentie, die op 10 mei a.s. te Venetië aanvangt, ons niet veel hoop: het 

was teleurstellend dat de heer Couve de Murville zich volkomen van zijn functie als minister 
van Buitenlandse Zaken heeft losgemaakt en uitsluitend als voorzitter van de Raden van 
Ministers sprak,  en dus onze hoop en ons vertrouwen met geen woord ondersteunde. In het 
doorgaans goed geïnformeerde Franse dagblad Le Monde, moesten wij gisteren nog lezen, dat 
als enige, juist de Franse Regering nog niet op het Italiaanse initiatief inzake de conferentie 
van mei heeft gereageerd. Een woord ter geruststelling van de voorzitter van de Raad van 
Ministers, in zijn hoedanigheid als Franse minister van Buitenlandse Zaken, zou zeer op zijn 
plaats zijn geweest en op hoge prijs worden gesteld. 

 
Om de tijdslimiet, die onze Voorzitter mij heeft opgelegd, niet te overschrijden, zal ik mij 

beperken tot enkele opmerkingen over de bevoegdheden van het Parlement. 
 
De heer Couve de Murville heeft vanochtend gezegd dat enkele voorstellen van 

deelnemende staten van de Gemeenschap reeds waren aanvaard, doch dat andere geen 
meerderheid konden verkrijgen. Nu zou het voor ons heel belangrijk zijn te weten welke 
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voorstellen werden aanvaard; welke punten in de voorstellen van de Italiaanse, Belgische, 
Nederlandse en Duitse regeringen door de Raad van Ministers werden goedgekeurd. Dit is des 
te noodzakelijker, omdat wij uit de rede die de heer Luns op 1 december in de Raad heeft 
gehouden, en de in de vier talen op grote schaal werd verbreid,  hebben vernomen, dat de 
Raad van Ministers tot dusver geen enkel voorstel heeft aanvaard en zich ertoe heeft beperkt 
het vraagstuk aan de Permanente Vertegenwoordigers in studie te geven. De heer Luns 
verweet zijn collega’s, dat zij tegen een uitbreiding van de bevoegdheden van het Parlement 
gekant waren met het doorzichtige argument dat het nog niet door algemene rechtstreekse 
verkiezingen was gekozen; en dat zij tegen dit laatste ook bezwaren hadden omdat het 
Parlement nog niet over voldoende bevoegdheden beschikte. De heer Luns wees erop dat men 
zich in een vicieuze cirkel bevond, en deze moest doorbreken. 

 
Is er sinds 1 december iets veranderd? Ik geloof van niet, want de Voorzitter van ons 

Parlement, de heer Duvieusart, verklaarde enkele dagen na zijn bezoek aan president de 
Gaulle voor de pers dat hij de zaak van het Parlement tijdens zijn gesprekken met de president 
van de Republiek en de ministers der Franse Regering tevergeefs had verdedigd. 

 
Ik neem akte van Uw verklaring, mijnheer de Voorzitter, en acht Uw woorden als een 

dementi van hetgeen er in de pers heeft gestaan; uiteraard verheugt mij dit, en ik reken erop 
dat de voorzitter van de Raden van Ministers dit persbericht in zijn antwoord eveneens 
duidelijk zal dementeren. 

 
Hetgeen mij zorgen baart, is niet zozeer dat men het Parlement niet meer bevoegdheden 

wil toekennen dan de Verdragen van Rome voorschrijven, maar dat men de door de 
Verdragen van Rome verleende bevoegdheden wil beperken. Dit kan niet alleen, hier ben ik 
het volkomen met de heer Vendroux eens, de Franse Regering worden verweten; zij is beslist 
niet de enige boze geest van de Gemeenschap. Alle regeringen van de deelnemende staten – 
wij moeten de moed hebben dit te erkennen – zijn het altijd volkomen met elkaar eens als het 
erom gaat de bevoegdheden van het Europese Parlement, zoals deze door de Verdragen van 
Rome zijn vastgelegd, te beperken. Men hoeft bij voorbeeld slechts te bedenken, dat er voor 
deze procedurekwestie volgens het Verdrag geen eenstemmigheid, maar slechts een 
eenvoudige meerderheid nodig is; maar zelfs deze eenvoudige meerderheid is voor de wensen 
van het Europese Parlement onbereikbaar. 

 
Is het Europese Parlement, wat de wetgevende werkzaamheden betreft, volgens het 

Verdrag inderdaad slechts een raadgevend orgaan, zoals de Raad van Ministers steeds 
beweert? Neen. Volgens de Verdragen van Rome berust de wetgevende macht op het 
samenspel van drie verschillende factoren: te weten het initiatief van de Commissie, het 
advies van het Parlement en de beslissing van de Raad van Ministers. Al deze drie elementen 
zijn voor de wetgeving onontbeerlijk. Bovendien blijkt reeds uit zijn samenstelling en de 
openbaarheid van zijn beraadslagingen, dat dit Parlement niet slechts als een raadgevend 
orgaan mag worden beschouwd. 

 
Wat is er nu gebeurd? Hedenmorgen heeft de fungerend voorzitter van de Raden een groot 

aantal verordeningen genoemd, die door de Raden van Ministers werden goedgekeurd, 
belangrijke verordeningen, die inderdaad in alle landen van de Gemeenschap kracht van wet 
hebben, en tamelijk belangrijke gebieden bestrijken (mededingingsregels, vrij verkeer van 
werknemers, graanprijzen enz.). Nu komt het voor dat de Raad van Ministers, alvorens het 
voorstel van de Commissie te behandelen, het advies van het Parlement inwint, maar over de 
eventuele wijzigingen in het voorstel rechtstreeks met de Commissie onderhandelt. Zo is het 
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in enkele van de door mij genoemde gevallen voorgekomen, dat het definitief door de Raad 
van Ministers goedgekeurde voorstel grondig afweek van hetgeen aanvankelijk ter fine van 
advies aan het Parlement werd voorgelegd. 

 
Nu beweer ik niet, dat de Raad van Ministers in ondergeschikte gevallen geen wijzigingen 

kan aanbrengen in voorstellen die reeds het Parlement waren gepasseerd. Maar als een 
dergelijk voorstel grondig wordt gewijzigd, is het dan niet de plicht van de Raad van 
Ministers het Parlement opnieuw te raadplegen? Zou deze drievuldigheid niet een van zijn 
fundamentele grondslagen verliezen als een dergelijk advies niet werd gevraagd? Zijn er over 
dit vraagstuk in de Raad van Ministers meningsverschillen ontstaan, of moeten wij aannemen 
dat alle ministers van de zes landen steeds unaniem een procedure hebben gevolgd die de 
rechten van het Parlement aantast, en uiteindelijk een inbreuk op het Verdrag van Rome is? 

 
Nog belangrijker is het vraagstuk van de financiële en begrotingscontrole. Ik kan mij 

indenken hoe vervelend het voor een voorzitter van de Raden van Ministers is, op één dag 
ettelijke malen hetzelfde te moeten aanhoren, anderzijds moest ik er echter op wijzen dat 
hetgeen waarop deze sprekers zinspeelden ernstig de aandacht verdient. Een democratisch 
stelsel waarin geen enkele financiële controle op het beleid van de executieve wordt 
uitgeoefend, is ondenkbaar. 

 
Nu wordt deze controle niet meer door de nationale parlementen uitgeoefend en ook niet 

aan het Europese Parlement overgedragen. En dan zegt de heer Couve de Murville, dat het 
vraagstuk van de financiële controle en met name wat de financiering van het 
gemeenschappelijk landbouwbeleid betreft, eerst bij de fusie van de Gemeenschappen aan de 
orde komt ! Mijnheer de voorzitter van de Raden, er zullen minstens drie jaar voor nodig zijn, 
vóórdat op de fusie van de executieven een samensmelting van de Gemeenschappen volgt. 
Moeten wij nu maar aannemen dat de zaken intussen blijven zoals ze zijn? 

 
Ten slotte is er het vraagstuk van de associatie met derde landen, dus de interpretatie van 

artikel 238. Ik zal de argumenten, die duidelijk vóór de interpretatie van deze bepaling van het 
Europese Parlement en tegen die van de Raad van Ministers pleiten, niet gaan herhalen. Ik 
herinner er echter aan dat ik, als voorzitter van dit Parlement, in oktober 1963 de voorzitter 
van de Raad van Ministers van de Gemeenschap heb geschreven met het verzoek rechtstreeks 
over de interpretatie  van genoemde bepaling van het Verdrag van Rome te onderhandelen; en 
als deze onderhandelingen niet tot wederzijdse overeenstemming zouden leiden, de 
interpretatie van het Hof van Justitie der Gemeenschappen te vragen. De fungerend voorzitter 
van de Raad van Ministers bezocht ons daarop in november, en verzekerde ons dat hij onze 
zaak in de Raad zou verdedigen; hij voegde er helaas aan toe dat er nu geen tijd was om mijn 
brief te behandelen. Nu zijn er sinds oktober 1963 vele, vele maanden verlopen, en de Raad 
van Ministers moet nu toch wel de tijd hebben gehad om de brief van de voorzitter van het 
Europese Parlement te lezen en hierop behoorlijk antwoord te geven. 

 
Ik moet echter besluiten, omdat ik tot mijn spijt de mij toegewezen tijd heb overschreden. 

Ongetwijfeld aanvaarden wij het beroep van de heer Couve de Murville om de wijziging van 
de Verdragen van Rome zo snel mogelijk door de nationale parlementen te laten ratificeren; te 
meer omdat wij er ons van bewust zijn dat dit een goede gelegenheid is enkele bepalingen ter 
uitbreiding van de bevoegdheden van het Europese Parlement voor te stellen.  Het spijt ons 
dat men van deze gelegenheid geen gebruik heeft willen maken. Wij menen dat de fusie de 
eenwording naderbij brengt, en daarom aanvaarden wij haar. 
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Maar willen wij kunnen geloven dat de samenvoeging van de executieven, ondanks de 
beperking van de bevoegdheden van het Europese Parlement, een vooruitgang en geen 
achteruitgang betekent, dan dient de Raad van Ministers ons althans enkele toezeggingen te 
doen, hetzij in een protocol, hetzij althans in een verklaring van intentie bij het Verdrag ter 
wijziging van de Verdragen van Rome. 

 
De heer Couve de Murville heeft hedenochtend, aan het einde van zijn rede gezegd, dat de 

vooruitgang die in het afgelopen jaar werd geboekt, moet worden opgevat als een 
aanmoediging voor de toekomst. Ongetwijfeld, ook ik ben hiervan overtuigd, maar ik ben er 
ook zeker van dat het aan ons ligt de bemoedigende resultaten van het afgelopen jaar aan te 
grijpen om de vele moeilijkheden die wij nog voor de boeg hebben, te overwinnen. 
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De begrotingsbevoegdheden van het Europees Parlement 

 
Toespraak gehouden op 11.5.1965 

 
 

Mijnheer de Voorzitter, geachte collega’s, in de eerste plaats wil ook ik uitdrukking geven 
aan de waardering van de Liberale Fractie voor het voortreffelijk verslag van de heer Vals en 
de toelichting die hij daarop zojuist heeft gegeven. 

 
De heer Vals heeft mijns inziens gewezen op het politieke aspect van het voorstel van de 

E.E.G.-Commissie, waaraan het Parlement in de eerste plaats aandacht dient te besteden. De 
Politieke Commissie heeft juist hierop willen wijzen toen zij het recht opeiste als Commissie 
ten principale te worden gehoord. Zij wilde zeer zeker geen aanmerkingen maken op de 
beslissingen van het Bureau of zijn voorzitters; zij heeft willen wijzen op het politiek aspect 
van deze kwestie, dat er automatisch toe had moeten leiden dat de Politieke Commissie met 
de behandeling ten principale werd belast. 

 
Het betreft hier namelijk de toepassing van één van de voorschriften van de Verdragen 

van Rome die nu juist bedoeld zijn om de mogelijkheid te scheppen het eenwordingsproces 
van het zuiver economische naar het meer uitgesproken politieke plan over te brengen. 
Wellicht is dit zelfs het belangrijkste van deze voorschriften – waartoe, zoals men weet, de 
bepalingen behoren inzake de ene zetel van de Gemeenschap, de Europese universiteit, de 
rechtstreekse algemene verkiezingen van het Parlement, enzovoort – en daarom moeten wij de 
blik vooral hierop richten. Wij lenen derhalve niet het oor aan degenen die ons ertoe willen 
bewegen de beslissing in deze uit te stellen in afwachting van een nauwkeuriger bestudering, 
hetgeen wellicht geen overdaad zou zijn. Wij hebben hier te maken met een politieke bepaling 
die een politieke beslissing van het Parlement vereist en beslissingen van dien aard kunnen 
niet worden uitgesteld; zij moeten onmiddellijk worden genomen. De Liberale Fractie is het 
hierover eens; volgens haar dient er vanavond, of althans aan het einde van deze 
beraadslaging, een uitspraak te worden gedaan. Het Parlement zal zich duidelijk uit moeten 
spreken. Zoals bekend, heeft men kritiek geuit, voorbehoud gemaakt en protest aangetekend 
tegen hetgeen de E.E.G.-Commissie heeft gedaan. Wij hebben vanochtend in een 
gezaghebbende Franse krant gelezen dat de beslissingen van de executieve, volgens de 
officiële opvatting van de Franse Regering provocerend zijn; ik geloof dat ik nauwkeurig 
citeer. Noch de E.E.G.-Commissie noch enige andere instantie heeft mij verzocht als haar 
advocaat op te treden – zij kan zich heel goed zelf verdedigen; ik wil mij echter de kans niet 
laten ontglippen om bij deze gelegenheid iets te zeggen over de kritiek, het voorbehoud en de 
protesten waarover ik het zoëven had. Men heeft de Commissie ervan beschuldigd dat zij 
meer heeft gedaan dan van haar werd verwacht. De Raad van Ministers had haar tijdens de 
zitting van 15 december 1964 verzocht voorstellen te doen inzake de vervanging van de 
rechtstreekse bijdragen der staten door eigen inkomsten voor de financiering van het 
gemeenschappelijk landbouwbeleid en wel met name in de sectoren waar de 
gemeenschappelijke markt reeds een feit is. De executieve heeft zich echter ook 
beziggehouden met het meer algemene vraagstuk van de vervanging van de bijdragen van de 
staten door eigen inkomsten van de Gemeenschap, dat wil zeggen met de onafhankelijkheid 
van de Gemeenschap op financieel en begrotingsgebied als bedoeld in artikel 201 van het 
E.E.G.-Verdrag en zelfs met dat van de bevoegdheden van het Europese Parlement. Ik vraag 
mij echter af, of het niet van zelf spreekt dat men, toen het vraagstuk eenmaal aan de orde was 
gesteld, eenvoudig wel verplicht van de gehele inhoud van artikel 201 te bestuderen. Kon de 
E.E.G.-Commissie dit omzeilen? Artikel 201 draagt inzake de rol van de executieve een 
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gebiedend karakter: terwijl het aan de Raad wordt overgelaten zelf te beslissen welke 
maatregelen hij de deelnemende staten wil voorstellen om overeenkomstig hun 
onderscheidene grondwettelijke bepalingen toe te passen, bepaalt artikel 201 dat de 
executieve moet bestuderen hoe de bijdragen van de staten door eigen inkomsten kunnen 
worden vervangen en hiertoe voorstellen aan de Raad moet voorleggen. De Raad “kan”, de 
E.E.G.-Commissie “moet”. Het artikel heeft ter zake van de rol der executieve een bindend 
karakter en deze kan zich daaraan niet onttrekken. Op het moment dat de Raad haar opdraagt 
het vraagstuk van de vervanging van de bijdragen van de staten door eigen inkomsten te 
bestuderen, zal zij tevens voorstellen moeten indienen naar aanleiding van de inhoud van 
artikel 201 in het algemeen. Nu wordt er gezegd dat dit te snel is gebeurd; het diende thans 
slechts te worden gedaan voor de sectoren waarin de gemeenschappelijke markt reeds bestaat 
en eerst later, wanneer de gemeenschappelijke markt ook in de andere sectoren tot stand zal 
zijn gebracht, moeten andere oplossingen worden voorgesteld. De Commissie heeft in feite 
niets anders gedaan; zij heeft zeker niet voorgesteld het nieuwe systeem onmiddellijk in te 
voeren in sectoren waarin nog geen gemeenschappelijke markt bestaat; zij heeft aanbevolen 
zulks met ingang van 1 juli 1967 te doen, in de verwachting dat de gemeenschappelijke markt 
op dat moment in alle sectoren tot stand zal zijn gebracht, dus niet alleen op  landbouwgebied, 
doch ook in de industrie; zij is hierin wellicht optimistischer dan de Raad. 

 
Voorts wordt er aanmerking op gemaakt dat zij zich heeft beziggehouden met de 

bevoegdheden van het Parlement en dienaangaande voorstellen heeft gedaan. Ik vraag u 
echter: is het vraagstuk van de bevoegdheden van het Parlement soms niet onverbrekelijk 
verbonden met dat van de tenuitvoerlegging van artikel 201 van het E.E.G.-Verdrag? 
Wanneer de onafhankelijkheid van  de Gemeenschap op financieel en begrotingsgebied tot 
stand is gebracht, ligt het dan niet in de lijn van de democratie dat het Parlement in de 
gelegenheid wordt gesteld toezicht uit te oefenen? Kon de executieve zich aan deze plicht 
onttrekken? Kon zij de ogen sluiten voor de werkelijkheid? Het vraagstuk vloeit niet alleen 
logisch uit het Verdrag voort doch ook uit omstandigheden. Kon de Commissie geen rekening 
houdend met de onlangs in de Tweede Kamer van het Nederlandse Parlement aangenomen 
resolutie? Moest zij als de struisvogels de kop in het zand steken? 

 
De E.E.G.-Commissie heeft het voorstel in drie delen onderverdeeld. De Liberale Fractie 

beschouwt deze drie voorstellen als een onverbrekelijk geheel. In feite is het één voorstel, ook 
al heeft de E.E.G.-Commissie het ter wille van de duidelijkheid in drie delen gesplitst. Het 
vormt één volstrekt ondeelbaar geheel en de Liberale Fractie verzet zich tegen iedere poging 
de onderdelen van elkaar te scheiden. De financiering van het gemeenschappelijk 
landbouwbeleid uit eigen middelen, evenals die van alle werkzaamheden van de 
Gemeenschap en de bevoegdheden van het Parlement vormen een volstrekt ondeelbaar 
geheel. Simul stahunt, simul cadent: het is onmogelijk een gedeelte te aanvaarden en de rest 
van de hand te wijzen of tot later uit te stellen. 

 
Ik zou, en dit doe ik uit eigen naam, de E.E.G.-Commissie tevens willen prijzen om haar 

voorzichtigheid. De executieve heeft door haar gematigd optreden, dat wil zeggen door haar 
voorstel het nieuwe systeem geleidelijk in te voeren, blijk gegeven van groot inzicht. Ik moet 
zeggen (en ik wijs er dus nogmaals op dat dit zijn persoonlijke mening is) dat niet de gehele 
Liberale Fractie het met mij eens is. Sommige leden zijn veel minder tot toegeven bereid, 
doch ik persoonlijk ben van mening dat de Verdragen van Rome een gematigde regeling 
hebben gewild. De Verdragen van Rome schrijven voor dat het eenmakingsproces langzaam 
en geleidelijk moet verlopen, zij verlangen een overgangsperiode van 12 jaar, die eventueel 
tot 15 jaar kan worden verlengd, ten einde geen onverwachte moeilijkheden in de economie 
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van de deelnemende staten teweeg te brengen en de invoering van een nieuw stelsel, dat 
uiteraard op het voorafgaande inbreuk moet maken, gemakkelijk te doen verlopen. Volgens 
mij ligt dus het gematigd karakter van deze voorstellen van de E.E.G.-Commissie in de lijn 
van de Verdragen. Het lijdt mijns inziens geen twijfel dat de huidige bevoegdheden van het 
Parlement, die ten slotte het eigenlijke onderwerp van onze besprekingen moeten uitmaken 
(de vorige sprekers hebben er reeds over gesproken en allen die na mij komen zullen dit zeker 
eveneens doen) niet in overeenstemming zijn met de taak die het Parlement wacht en vooral 
met die welke zal voortvloeien uit de onderhavige voorstellen van de E.E.G.-Commissie. 
Mijns inziens zijn deze bevoegdheden niet zozeer onvoldoende naar de letter van de 
Verdragen van Rome maar wel in het licht van de eraan gegeven interpretatie. 

 
De Gemeenschap heeft de Verdragen van Rome waar het de bevoegdheden van het 

Parlement betreft, niet de juiste en naar mijn mening noodzakelijke uitleg gegeven. De Raad 
van Ministers heeft bewezen in dit opzicht van kwade wil te zijn; dit moet uitdrukkelijk 
worden gezegd. Overigens heeft een van de meest gezaghebbende leden van de Raad, de 
Nederlandse minister Luns, zelf tijdens zijn rede voor de Raad van Ministers van 2 december 
van het vorige jaar hierop gewezen, evenals op deze verkeerde interpretatie van de bepalingen 
van de Verdragen van Rome. Hij zei daar namelijk: 

 
“Wij moeten ruiterlijk bekennen dat het Parlement inderdaad meermalen om advies is 

verzocht, doch dat aan dit advies zelden enige aandacht is besteed”. 
 
De neiging van de Raad van Ministers om geen aandacht te schenken aan het advies van 

het Parlement, om de raadpleging van het Parlement tot de zuiver formele kant te beperken, 
bewijst duidelijk de kwade wil van de Raad en dit nog wel op een punt van fundamenteel 
belang voor de toekomst van de Gemeenschap en het eenwordingsproces, namelijk de 
wetgevende taak van het Parlement. 

 
De Raad heeft nog bij een andere gelegenheid getoond van kwaden wille te zijn, namelijk 

toen op 8 april te Brussel het Verdrag inzake de fusie van de executieven werd ondertekend. 
Dit zou een goede gelegenheid zijn geweest om het vraagstuk van de bevoegdheden van het 
Parlement aan de orde te stellen, ook al omdat de vertegenwoordigers van de regeringen door 
de ondertekening van dit Verdrag in feite hun goedkeuring hebben gehecht aan een 
besnoeiing van de bevoegdheden van het Parlement in vergelijking met de bestaande 
Verdragen. De Commissie van vier Voorzitters, waaraan het Verdrag van Parijs de taak heeft 
toevertrouwd de begroting van de communautaire instellingen vast te stellen, vormt namelijk, 
hoewel zulks weinig om het lijf heeft, toch een instrument waardoor het Parlement zijn 
mening kenbaar kan maken; het kan hierdoor zelfs deelnemen aan de gezamenlijk genomen 
beslissingen. Deze mogelijkheid vervalt thans tengevolge van de fusie van de executieven. 
Het zou voor de hand hebben gelegen indien de Raad zich had afgevraagd hoe zij deze 
Commissie kon vervangen door een ander orgaan dat zich er beter toe leent om het Europese 
Parlement een van zijn belangrijkste taken te doen uitoefenen, die erin bestaat de uiteindelijke 
beslissing  over de begrotingen te nemen. Tijdens de vergadering van 31 maart van de 
Commissie van buitenlandse zaken van de Italiaanse Kamer van Afgevaardigden beloofde de 
Italiaanse minister van Buitenlandse Zaken, de heer Farfani, hiertoe op mijn initiatief door 
genoemde Commissie aangezocht, dat hij tijdens de zitting van 8 april nadrukkelijk zou 
wijzen op de noodzaak om de ondertekening van het Verdrag te doen samenvallen met een 
herziening van de bevoegdheden van het Europese Parlement. Uit de persberichten blijkt dat 
minister Farfani deze inderdaad in de Raad van Ministers heeft verdedigd. Hij deed dit zeer 
gematigd, want uiteindelijk vroeg hij niets anders dan een verklaring van intentie van de 
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regeringen der zes landen. Indien men bedenkt dat de regeringen van de Zes herhaaldelijk 
openlijk de verplichting zijn aangegaan om het belangrijke probleem van de bevoegdheden 
van het Parlement aan een ernstig onderzoek te onderwerpen, is het werkelijk onbegrijpelijk 
dat het gematigde voorstel van de Italiaanse minister van Buitenlandse Zaken op niets is 
uitgelopen. 

 
Men zegt dat dit verband houdt met het feit dat deze regeringen waren overeengekomen 

de bestudering en de oplossing van dit belangrijke probleem tot de fusie van de 
Gemeenschappen uit te stellen. Dit is volgens mij een ernstige fout, want het Parlement kan 
niet, voor een zo lange periode die nodig is om de Gemeenschappen samen te voegen, buiten 
die feitelijke bevoegdheden, waardoor het althans zijn belangrijkste, voor ieder parlement 
kenmerkende functie kan vervullen namelijk de vaststelling van de begroting van de 
communautaire instellingen. 

 
Het Parlement dient dus onmiddellijk meer bevoegdheden te verkrijgen, zodat de 

bevolking van de Gemeenschap via het Europese Parlement werkelijk invloed kan uitoefenen 
op de vaststelling van de begroting en het financiële beheer van de Gemeenschap. 

 
Hierbij is het van geen belang hoe het Parlement tot stand is gekomen. U weet allen dat ik 

steeds heb gevochten voor rechtstreekse algemene verkiezingen van het Europese Parlement; 
zoals de heer Vals in zijn rede echter terecht heeft uiteengezet staat het vraagstuk van de 
bevoegdheden los van dat van de verkiezing van het Parlement. Door deze twee kwesties met 
elkaar te verbinden, heeft men volgens mij het probleem bewust in een scheef daglicht 
geplaatst. Er is gezegd dat het Parlement niet door middel van rechtstreekse algemene 
verkiezingen kan worden gekozen omdat het niet voldoende bevoegdheden bezit; bij andere 
gelegenheden werd verklaard dat het Parlement geen verdere bevoegdheden kan krijgen 
omdat het niet door middel van rechtstreekse algemene verkiezingen is gekozen. Te Val 
Duchesse stelde ik voor het Parlement onmiddellijk door middel van rechtstreekse algemene 
verkiezingen te laten kiezen, de heer Hallstein kan dit getuigen; vervolgens drong ik erop aan 
dat dit althans vanaf een op dat moment overeen te komen datum zou geschieden; ik deed dit 
zeker niet opdat het Parlement meer bevoegdheden zou krijgen. Het is bij die gelegenheid 
nooit bij iemand van ons opgekomen om verband te leggen tussen deze twee dingen. Ik heb 
met zoveel nadruk op de noodzaak van rechtstreekse algemene verkiezingen gewezen, omdat 
mij dit de enige weg leek om de volkswil werkelijk van invloed te doen zijn op het Europese 
eenwordingsproces. Het is onzinnig dat Europa politiek eenvoudig door de wil der regeringen 
of via de koude staatsraison kan worden opgebouwd. Twee pogingen waren reeds mislukt – 
die van de Europese Politieke Gemeenschap en die van de Europese Defensiegemeenschap – 
juist omdat de volkswil er niet aan te pas was gekomen: deze is een onontbeerlijke factor 
indien men een zo belangrijk politiek werk tot stand wil brengen. 

 
Daarom was ik destijds van mening dat het Europese Parlement door middel van 

rechtstreekse algemene verkiezingen moet worden gekozen en daarom heb ik steeds beweerd 
dat dit één van de eerste vereisten is voor het welslagen van onze arbeid: de politieke opbouw 
van Europa. Dat dit echter zou betekenen dat het Parlement niet meer bevoegdheden kan 
krijgen alvorens het via rechtstreekse algemene verkiezingen wordt gekozen, kan ik werkelijk 
niet begrijpen. Of het Parlement nu door middel van rechtstreekse algemene verkiezingen 
wordt gekozen, of zoals het huidige via een indirecte verkiezing, in ieder geval komt het 
vooral uit de democratische basis van ons stelsel en dit wil zeggen dat het berust op de 
volkswil. 
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Het spreekt vanzelf dat het steeds evenzeer het recht heeft om de bevoegdheden op te 
eisen van een Parlement dat, zoals het onze, uit de volkswil is voortgekomen. Ik moge hieraan 
toevoegen dat het merkwaardig is dat juist degenen die steeds zo nadrukkelijk en ik mag wel 
zeggen zo doeltreffend bij iedere  gelegenheid weer hebben gestreden tegen  het ontstaan van 
een Europese technocratie, er door hun hardnekkig verzet tegen de toekenning van passende 
bevoegdheden aan het Europese Parlement de schuld van zijn dat er te Brussel 
technocratische machtscentra ontstaan die zich aan elke democratische regeling onttrekken en 
in strijd zijn met iedere elementaire norm van een rechtsstaat. 

 
Is het voor een dergelijke doeltreffende parlementaire controle werkelijk nodig de 

Verdragen van Rome te wijzigen? Is een interne maatregel van de Raad van Ministers niet 
voldoende waarbij – in overeenstemming met artikel 203 – de procedure wordt vastgesteld 
voor de goedkeuring van de begrotingen en voor de taak van het Parlement? Ik weet het niet, 
maar ik weet wel dat het Parlement er via een wijziging van de Verdragen op aandringt het 
uiteindelijke beslissingsrecht ten aanzien van de begroting te krijgen, omdat de Raad van 
Ministers tot dusverre niet de politieke wil heeft kunnen opbrengen om de noodzaak van 
parlementaire deelneming aan de vaststelling van de begroting te erkennen. Hiervoor moeten 
wij wijzigingen op de Verdragen van Rome voorstellen, hoewel wij ons bewust zijn van alle 
problemen die hieruit kunnen voortvloeien. 

 
Het initiatief van de E.E.G.-Commissie is ook prijzenswaardig wegens het tijdstip waarop 

het genomen is. Het komt juist op het moment waarop de poging tot een zogenaamde 
“herlancering” van de Europese Politieke Unie mislukt, waarop het plan van de Italiaanse 
Regering voor de Conferentie van Venetië schipbreuk lijdt. Deze mislukking heeft grote 
indruk gemaakt op de meest overtuigde aanhangers van de Europese gedachte, omdat 
hierdoor duidelijk is geworden dat er nog veel tijd overheen zal moeten gaan alvorens Europa 
een economische en politieke eenheid zal vormen en dit ondanks het feit dat allen, met aan het 
hoofd de president van de Franse Republiek, steeds hebben erkend dat er nieuwe middelen 
moeten worden gevonden om tot politieke eenheid te komen, mede als onontbeerlijke steun 
bij de economische opbouw. “Er kan niets meer voor de economische vooruitgang van de 
Europese volkeren worden gedaan (aldus president De Gaulle) indien zij geen politieke 
eenheid vormen.” 

 
Waarom heeft men dan niet de mogelijkheid aangegrepen om te Venetië te zoeken naar 

een formule voor de politieke eenwording van de Europese volkeren? Toen de Franse minister 
van Buitenlandse Zaken, de heer Couve de Murville, fungerend voorzitter van de Raad van 
Ministers van de Gemeenschap, in maart voor het Parlement verslag uitbracht over de 
werkzaamheden van de Raad in het afgelopen jaar en ik hem vroeg of de Franse Regering 
voornemens was gehoor te geven aan het Italiaanse voorstel om een Conferentie te Venetië te 
houden, verklaarde hij dat hij de volgende dag naar Rome zou vertrekken om over dit 
onderwerp met de Italiaanse minister van Buitenlandse Zaken overleg te plegen. In  mijn 
onschuld dacht ik dat de heer Couve de Murville er mij hiermede van wilde verzekeren dat de 
Franse Regering gunstig tegenover dit initiatief stond. In werkelijkheid was ik zeer 
teleurgesteld; ik kon de betekenis van de woorden van de heer Couve de Murville niet alleen 
maar verklaren uit het diplomatieke voorbehoud waaronder uitspraken van minister van 
Buitenlandse Zaken zo vaak schuil gaan. Ik heb mij daarom gehaast de betrokken zin op te 
zoeken in de Handelingen en tot mijn verbazing gezien dat daar slechts de volgende woorden 
stonden, die bovendien volkomen waren losgerukt uit het verband van de uitdrukkelijke vraag 
die ik hem had gesteld: “Ik moet namelijk vanavond te Parijs terug zijn, want ik vertrek 
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morgen voor een kort verblijf naar de hoofdstand van het land waarvan de heer Martino hier 
één der waardige vertegenwoordigers is”. 

 
Deze mislukking van het Italiaanse initiatief voor een conferentie te Venetië heeft grote 

bezorgdheid gewekt, omdat men heeft gemeend hierin de bevestiging te moeten zien van een 
bepaalde tendens: namelijk om het eenwordingsproces uitsluitend tot de economische kant te 
beperken. In weerwil van de zoëven door mij aangehaalde woorden van president  De Gaulle, 
geloof ik dat de Franse Regering nog steeds deze neiging vertoont om het eenwordingsproces 
uitsluitend hiertoe te beperken. Dit is een grote fout want de eenwording zal geen lang leven 
meer beschoren zijn, indien zij zich uitsluitend op economisch terrein beweegt: als de 
eenwording niet door een doeltreffende politieke structuur wordt gesteund, zal zij op een 
gegeven dag vastlopen. Het lijkt mij trouwens werkelijk vreemd dat wij om te bestaan de 
reden daarvan moeten laten varen. Het uiteindelijke doel van het eenwordingsproces ligt in de 
politieke eenheid van Europa. De economische eenheid is nooit als een doel op zichzelf 
beschouwd, doch als een middel om de politieke eenheid te bereiken. Er is een werkelijke 
Europese eenheid nodig omdat geen enkel land in staat is, of mag verwachten uit eigen 
middelen om het hoofd te kunnen bieden aan de bijzonder ernstige vraagstukken waarmede de 
moderne wereld thans te kampen heeft. Dit zal nog minder het geval zijn bij de veel grotere 
vraagstukken die de mensheid in de toekomst waarschijnlijk zal moeten oplossen. Juist omdat 
de mensen zich hiervan bewust zijn, wordt thans in alle delen van de wereld naar eenheid 
gestreefd. Dit denkbeeld breekt zich namelijk niet alleen baan in ons werelddeel, men treft het 
overal aan; dit bewijst dat de mensen beseffen dat alleen de grote groeperingen van volkeren, 
alleen de staten die een geheel werelddeel beslaan de enorme huidige en toekomstige 
problemen op kunnen lossen. Alleen door eenheid is er vooruitgang in vrijheid mogelijk, kan 
de vrede op aarde worden gewaarborgd, kan het ideaal van de broederschap der mensen 
worden verwezenlijkt: het oudste, het hoogste van alle idealen der mensheid in alle tijden. 
Alleen aldus zal het menselijk ras – zoals zeer terecht is gezegd – beseffen dat het ook 
geestelijk een eenheid vormt – de homonoia of concordia van de antieken. 

 
Het nationalisme kan dit ideaal niet bereiken, integendeel, het is in strijd met het 

denkbeeld van de broederschap der mensen omdat het, zoals Benedetto Croce terecht heeft 
geschreven, de volkeren ertoe brengt steeds weer hun keel open te sperren om elkaar te 
verslinden. Daarom  hebben wij zulke grote verwachtingen van het hernieuwde streven naar 
Europese politieke eenheid dat door de Conferentie van Venetië scheen te worden ingeluid, 
nu het niet gelukt nieuwe politieke wegen te openen ter versnelling van het politieke 
eenwordingsproces, moeten wij onze toevlucht nemen tot bestaande Verdragen. Deze 
bevatten alle voorschriften die nodig zijn om het eenwordingsproces voort te zetten en van het 
economische op het politieke plan over te brengen. 

 
Met een van deze voorschriften houden wij ons hier thans bezig, namelijk met artikel 201. 

Het is onze taak erop toe te zien dat de voorschriften van de bestaande Verdragen volledig en 
juist worden toegepast en er geen verraad wordt gepleegd tegen de letter of de geest van 
verbintenissen die onze volkeren bij de bekrachtiging door hun Parlementen plechtig op zich 
hebben genomen. 

 
Daarom verheugen wij ons over het initiatief van de E.E.G.-Commissie, waaraan wij al 

onze steun toezeggen. Het is een moedig initiatief waarop men zonder uitvluchten en zonder 
omwegen ja of nee zal moeten zeggen en dit ja of nee betekent naar mijn mening tevens  een 
ja of nee op de opbouw van Europa. 
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De crisis van de Gemeenschap overwinnen 

 
Toespraak gehouden op 20.1.1966 

 
 

Mijnheer de voorzitter van de Raden, mijne heren, iemand heeft 17 en 19 januari 
aangeduid als de beslissende dagen. Hij bedoelde daarmede dat er op die dagen een 
vrijmoedige, openhartige gedachtenwisseling in de Raad van Ministers van de Gemeenschap 
zou plaatsvinden waarbij ieder zijn kaarten op tafel zou moeten leggen; het zou worden wat 
de Engelsen een slowdown noemen. Dit is helaas een vergissing gebleken, want wat op 17 en 
18 januari te Luxemburg heeft plaatsgevonden, was een onderhandeling tussen Frankrijk 
enerzijds en de overige vijf regeringen anderzijds; nu komt bij een onderhandeling, zoals 
bekend, de waarheid nooit volledig aan het licht. Plato kende trouwens aan regeerders het 
recht toe niet de waarheid te spreken, wanneer de tegenstander daardoor kan worden misleid 
of om in het belang van de staat iets te verbergen voor de openbare mening. Wij echter die 
geen regeringszaak vervullen, hebben het voorrecht de volledige waarheid te kunnen spreken; 
wij kunnen hier heel duidelijk onze gedachten uitspreken en onze overtuiging blootleggen, te 
meer omdat wij daartoe worden aangezet door de welbekende hoffelijkheid van de heer 
Werner die ik tot mijn vreugde in deze zaal naast zijn Belgische en Nederlandse collega 
verenigd zie in een Beneluxsolidariteit die ik een goed voorbeeld en een gunstig voorteken 
van onze Gemeenschap vind. 

 
Als woordvoerder van de Liberale Fractie en geestverwanten, wil ik in de eerste plaats 

welgemeende hulde betuigen aan alle regeringen van de Lid-Staten der Gemeenschap, omdat 
zij met een oprechte verzoeningsgezindheid hebben getracht de moeilijkheden die door de 
ernstige crisis van 30 juni was ontstaan, te overwinnen en de Europese Gemeenschap weer in 
het juiste spoor te brengen. Ik zeg alle regeringen, want ook Frankrijk wil ik in die hulde 
betrekken. Er zijn in de Franse houding positieve punten die wij eerlijk moeten erkennen en 
waarvan wij eerlijk getuigenis moeten afleggen. 

 
Een van die positieve punten is, mijns inziens, dat het heeft toegestemd in de 

buitengewone vergadering van de Raad van Ministers om wegen en middelen te zoeken ter 
overwinning van de huidige moeilijkheden. Een ander duidelijk positief punt is, dat het met 
ingang van 1 januari de door de Verdragen voorgeschreven tariefverlagingen toepast. En een 
derde punt is, dat het heeft besloten het gemeenschappelijk buitentarief toe te passen wanneer 
het tijdstip daartoe gekomen is. 

 
Ik meen dus dat wij deze hulde kunnen betuigen aan de regeringen van alle Lid-Staten der 

Gemeenschap, al is daarmede ook onze verontrusting niet verdwenen. Onze verontrusting 
bestaat nog, ondanks hetgeen wij hedenmorgen hebben gehoord en wel meer vanwege 
hetgeen werd verzwegen dan hetgeen is gezegd. 

 
In dat opzicht was de rede van de heer Werner veelzeggend genoeg niettegenstaande zijn 

grote omzichtigheid, die ik echter – ik heb gezegd de waarheid te zullen spreken – zonder 
aarzelen als terughoudendheid betitel. 

 
Onze bezorgdheid betreft vooral twee punten. Ik wil nu maar zwijgen over het tijdrooster 

dat waarschijnlijk  slechts het gevolg is van een kleine blunder. Ik wil het liever hebben over 
de twee belangrijkste punten namelijk de Franse verlangens betreffende de rol van de E.E.G.-
Commissie en betreffende de gekwalificeerde meerderheid bij de besluiten van de Raad. 
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Wat de Commissie betreft, hebben wij uit de krantenberichten (die ook door niemand zijn 

weerlegd) de indruk gekregen dat zij in dit meningsverschil tussen Frankrijk enerzijds en zijn 
vijf partners anderzijds als een soort zondebok moet dienen. 

 
Wellicht is een der geuite grieven inderdaad gefundeerd en heeft een der leden van de 

E.E.G.-Commissie inderdaad niet de noodzakelijke reserve betracht die hem ervan had 
moeten weerhouden openlijk kritiek uit te oefenen op een der regeringen van de Lid-Staten, 
wellicht kan dit zelfs als een gebrek aan wellevendheid worden aangemerkt. Wellevendheid 
kan echter niet van één kant komen, zij dient wederkerig te zijn en de lede van de E.E.G.-
Commissie mogen terecht verlangen en er aanspraak op maken dat ook de regeringen hun 
persoon en hun taak eerbiedigen zoals ook de regeringen terecht aanspraak maken op het 
respect van de Commissie en haar leden. 

 
Indien dit echter de reden was waarom het vraagstuk van de E.E.G.-Commissie werd 

aangesneden, dan komt het mij toch voor dat er een wanverhouding bestaat tussen oorzaak en 
gevolg. Het was juister en logischer geweest, wanneer er een openhartige gedachtenwisseling 
tussen de Raad van Ministers en de E.E.G.-Commissie had plaatsgevonden. Doch om de 
Commissie bij verstek te veroordelen door haar recht te onthouden zich te verdedigen, dat is – 
met Uw permissie – werkelijk ongehoord. 

 
Ik wil in dit verband de voorzitter van de Raad van Ministers vooral vragen of het al dan 

niet juist is, dat een voortdurende roulatie van het voorzitterschap van de E.E.G.-Commissie 
wordt verlangd. Zulks zou uiteraard de taak van de Commissie niet ten goede komen en wekt 
verwondering, vooral indien het verzoek afkomstig is van degene die zich heeft opgeworpen 
als voorvechter van de stabiliteit van het openbare ambt. De tweede vraag is of het waar is dat 
een volledige vernieuwing van de E.E.G.-Commissie en een vervanging van al haar leden 
werd verlangd. Ik moet opmerken dat het Parlement meer dan eens heeft gewezen op de 
buitengewone verdiensten van de E.E.G.-Commissie, aan wier bekwaamheid, initiatief en 
stuwkracht de ongelooflijke ontwikkeling van de Europese gemeenschappelijke markt is te 
danken, die de aandacht en de bewondering van de gehele wereld heeft gewekt. Deze mannen 
nu, de heer Hallstein en zijn medewerkers, die zich zeer verdienstelijk hebben gemaakt voor 
Europa, mogen niet op die manier worden vernederd. 

 
De eigenlijke indruk welke wij hebben en die ons, ik moge dit ronduit zeggen, veel meer 

verontrust, is dat men deze gelegenheid, ik wil niet zeggen dit voorwendsel, wil aangrijpen 
voor een structurele herziening van de taak van de E.E.G.-Commissie, met andere woorden dt 
men deze Commissie van een politiek orgaan in een technisch orgaan wil veranderen. 

 
De E.E.G.-Commissie is volgens het Verdrag duidelijk het politiek orgaan van de 

Gemeenschap, dat via de voorgeschreven procedure automatisch het ontslag van haar leden 
kan bewerken door een motie van afkeuring. Zij is volgens de bepalingen van het Verdrag dus 
een politiek en geen technisch orgaan. Het is dan ook volkomen ondenkbaar dat de Raad van 
Ministers, met voorbijgaan van de procedure tot herziening van het Verdrag, de rol van de 
E.E.G.-Commissie door een enkel besluit zou kunnen wijzigen. De E.E.G.-Commissie 
ontleent haar taak niet aan besluiten van de Raad van Ministers doch uitsluitend aan het 
Verdrag van Rome. 

 
Een andere vraag die ons in dit verband bezighoudt, is de volgende. Verondersteld dat het 

mogelijk is de taak van de E.E.G.-Commissie te herzien en haar om te vormen tot een 
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technisch orgaan. Wie is dan verantwoordelijk tegenover het Europese Parlement? Indien de 
leden van de E.E.G.-Commissie ambtenaren van de Gemeenschap worden, kan mijns inziens 
niet worden beweerd dat zij verantwoordelijk zijn tegenover het Europese Parlement. Er is 
mij uit geen enkel democratisch land een voorbeeld bekend dat ambtenaren persoonlijk 
verantwoordelijk zijn tegenover het Parlement. De politieke verantwoordelijkheid wordt altijd 
en overal gedragen door de regering. Is de Raad van Ministers, die het enige politiek orgaan 
van de Gemeenschap wil zijn, bereid de verantwoordelijkheid tegenover ons Parlement op 
zich te nemen, voor dit Parlement te verschijnen en eventueel de gevolgen van onze motie van 
afkeuring te dragen? Het is uiteraard onmogelijk iets dergelijks te verlangen. 

 
Er blijft dan maar een oplossing over, die wij verontrustend vinden: namelijk dat het 

Europese Parlement door een structurele hervorming van de E.E.G.-Commissie het bij het 
Verdrag van Rome verleende recht tot uitoefening van politiek toezicht op de werkzaamheden 
van de executieve wordt ontnomen. 

 
Nu het andere punt betreffende de gekwalificeerde meerderheid van stemmen in de Raad 

van Ministers. Daarover wil ik heel rustig mijn persoonlijke mening zeggen. Ik houd het 
ervoor dat de regel van de gekwalificeerde meerderheid bij de besluiten in de Raad van 
Ministers nooit zal worden toegepast. De regel van het compromis zal altijd van kracht 
blijven. En dat is ook vanzelfsprekend. Het is niet denkbaar dat een staat door de andere 
wordt overstemd. Hodie mihi crat tibi, heden ik, morgen gij; vandaag Frankrijk, morgen 
Duitsland of Italië. Het zal op dezelfde manier gaan als in de Zwitserse Bondsraad, waar ook 
op papier, de meerderheid geldt voor besluiten doch in feite nooit besluiten  worden genomen 
bij meerderheid van stemmen, maar altijd met algemene stemmen op grond van de regel van 
het compromis.  

 
Hieraan wil ik nog toevoegen dat het ontoelaatbaar is dat de in het Verdrag neergelegde 

regel van de gekwalificeerde meerderheid wordt afgeschaft. De regel moet blijven bestaan als 
waarschuwing voor degene die de toepassing van bepaalde voorschriften met zijn veto zou 
willen treffen of de regelmatige ontwikkeling van het eenwordingsproces zou willen 
belemmeren. De regel moet een waarschuwing zijn dat de vooruitgang niet door een enkel 
veto kan worden tegengehouden. Dat is de belangrijkste functie van deze regel: een soort 
deterrent, een afschrikkingswapen dat niemand wil gebruiken doch ieder wenst te bezitten als 
een waarschuwing voor eventuele aanvallers. 

 
Het zou echter vooral ongehoord zijn als men deze regel wilde afschaffen door middel van 

wat men, mijns inziens ten onrechte, een gentlemen’s agreement noemt.  Wat nu? Men wil via 
een kunstgreep, haast tersluiks, het Verdrag van Rome wijzigen met omzeiling van de klip 
van de parlementaire procedure om een gedachtenwisseling bij de bekrachtiging in de 
nationale parlementen te voorkomen. Dat zou ongelooflijk en onduldbaar zijn. Zonder iemand 
daarmee te willen beledigen, zou ik zeggen dat wij in dat geval te doen zouden hebben met 
een agreement maar niet met een gentlemen’s agreement. 

 
Daarom hebben degenen die zich tegen dit verlangen van de Franse Regering hebben 

verzet, indien dit inderdaad is voorgesteld,  daar goed aan gedaan; ook goed gehandeld 
hebben degenen (ik wil vooral hulde betuigen aan minister Spaak die hier tegenwoordig is) 
die met zoveel intelligentie, strijdlust en vindingrijkheid hebben getracht formules te vinden 
die de Franse Regering wellicht konden bevredigen zonder echter de geldende regels van het 
Verdrag van Rome in het geding te brengen. 
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De drie punten van het zogenaamde plan-Spaak (via de pers is het bij ons onder die naam 
bekend) bevatten mijns inziens veel positieve aspecten. Wat het eerste punt betreft, doen zich 
geen vragen voor. Het is ontoelaatbaar dat bij meerderheid van stemmen iets wordt gewijzigd 
wat met algemene stemmen werd goedgekeurd; dat zou werkelijk zeer onbehoorlijk zijn. Ik 
geloof ook niet dat iemand zoiets zou willen. Dit eerste punt is dus vanzelfsprekend. Zo men 
wil, kan men de Franse Regering deze verzekering dus geven. Ook over het tweede punt wil 
ik geen bezwaren maken; er waren in 1965 dingen die met algemene stemmen moesten 
worden goedgekeurd en die tengevolge van de crisis uitgesteld zijn. Dat komt doordat de 
Franse Regering heeft gestaakt. En wij weten thans uit lange ervaring dat bij staking van 
openbare diensten de wettelijke sancties nooit worden toegepast. Ik kan dus niet inzien 
waarom thans sancties zouden moeten worden toegepast die zouden bestaan in het nemen van 
meerderheidsbeslissingen omtrent aangelegenheden die in 1965 met algemene stemmen 
hadden moeten worden geregeld. Wat het derde punt betreft ben ik evenals mijn voorganger, 
wel wat verbaasd. Een stelsel van drie lezingen verstoort het evenwicht van de 
wetgevingsprocedure volgens het Verdrag van Rome. De wetgeving van de Gemeenschap 
moet volgens het Verdrag op drie punten steunen en voortvloeien uit de noodzakelijke 
samenwerking van drie factoren: de Commissie die voorstelt, het Parlement dat advies 
uitbrengt en de Raad van Ministers die besluit. Indien echter het oordeel van het Parlement, 
zoals steeds het geval is geweest en zoals het ook behoort, wordt gevraagd voordat het 
voorstel van de Commissie aan de Raad wordt toegezonden, is het duidelijk dat wanneer de 
Raad de Commissie later verzoekt haar voorstel voor de tweede lezing en dan nog eens voor 
de derde te wijzigen, het oordeel van het Parlement zijn betekenis verliest. Dat heeft alleen 
betrekking op het eerste, oorspronkelijke voorstel en kan niet gelden voor het tweede en derde 
voorstel. En dan vraag ik de voorzitter van de Raad van Ministers of het te veel verlangd is 
dat het Europese Parlement, wanneer deze procedure wordt aanvaard, over iedere lezing 
wordt geraadpleegd voordat het voorstel aan de Raad van Ministers wordt aangeboden? Ik 
weet heel goed dat het wel eens is voorgekomen en nog voorkomt dat, wanneer de Commissie 
naar aanleiding van de beraadslaging in de Raad haar voorstel wijzigt, het Parlement daarover 
niet wordt geraadpleegd. Wij hebben dat echter betreurd en betreuren het nog en wij achten 
het ook in strijd met de geest van het Verdrag van Rome. Het institutionaliseren van een 
dergelijke handelwijze zou werkelijk een verraad betekenen aan de geest en de letter van het 
Verdrag. 

 
Het Parlement was, naar het mij voorkomt, de grote afwezige op die twee dagen in 

Luxemburg. Wij mogen blij zijn dat niemand sancties of strafmaatregelen tegen ons heeft 
voorgesteld, doch wij vinden het jammer dat, voor zover bekend, geen der leden van de Raad 
zich heeft opgeworpen als beschermer van de taak, de voorrechten en de bevoegdheden van 
het Europese Parlement. 

 
Mijnheer de Voorzitter, geachte collega’s, wij zijn ons ten volle bewust van de ernstige 

crisis die Europa en onze Gemeenschap doormaken; wij weten hoeveel schade deze crisis 
reeds heeft aangebracht. En vooral richten wij onze blikken met begrip en medeleven op de 
toestand van de Europese Gemeenschap voor Atoomenergie die, ofschoon zij niets te maken 
heeft met het vraagstuk van het gemeenschappelijk landbouwbeleid en ofschoon haar 
Commissie door niemand tot mikpunt is gemaakt, toch feitelijk degene is die onder de crisis 
van 30 juni het meest heeft geleden. Tussen haakjes gezegd, dit lijkt mij het duidelijkste 
bewijs dat het falen van overeenstemming over het gemeenschappelijk landbouwbeleid op 30 
juni slechts een aanleiding – ik wil niet zeggen een voorwendsel – is geweest voor een crisis 
die in werkelijkheid diepere en ernstiger oorzaken heeft. 
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Wij staan dus voor het feit dat de Europese Gemeenschap voor Atoomenergie zich in de 
onmogelijkheid bevindt haar taken te vervullen, daar het voor de overige begrotingen 
geldende stelsel van de voorlopige twaalfden op haar begroting voor onderzoek en 
investeringen niet kan worden toegepast. Zij heeft verplichtingen welke zij niet kan nakomen; 
het lijkt mij dan ook dringend noodzakelijk dit probleem onder de aandacht van de Raad van 
Ministers te brengen en daarvoor voorzieningen te treffen. 

 
Wij zijn ons bewust van de ernst van deze crisis en menen dat elke poging moet worden 

ondernomen, elk denkbeeld moet worden onderzocht en elke regeling moet worden 
overwogen en voorgesteld om tot overeenstemming te komen ten einde in de geest van 
verzoening die, naar het ons voorkwam, bij alle regeringen van de Lid-Staten viel waar te 
nemen, een formule te vinden om de Gemeenschap weer in het goede spoor te brengen. 

 
Mijne heren, vertegenwoordigers van de Raad van Ministers, ik ben ervan overtuigd dat 

Uw pogingen door het gehele Europese Parlement met alle kracht zullen worden gesteund, zij 
het op een voorwaarde: dat de trouw aan de beginselen van de Verdragen van Rome onverlet 
blijft. 

 
Wij twijfelen niet aan Uw standvastigheid. U hebt dit bij herhaling plechtig bevestigd. Wij 

zijn er zeker van dat gij zult trachten trouw te blijven aan dat, wat gij op U hebt genomen. Wij 
mogen echter niet vergeten dat de structuur van de Verdragen van Rome de enige waarborg 
vormt voor het uiteindelijk doel van het eenwordingsproces; die structuur moet dus zo strikt 
mogelijk worden gehandhaafd. 

 
Wij zijn echter bevreesd dat men in zijn zucht om een oplossing te vinden voor de ernstige 

crisis die het eenwordingsproces doormaakt, ten slotte bezwijkt voor de verleiding de facto 
datgene te wijzigen wat men onjuist acht de jure te wijzigen. Geen stap achteruit dus, geen 
slappe toegeeflijkheid: dat is de plechtige oproep die het Europese Parlement op dit ogenblik 
tot U, heren van de Raad van Ministers, richt. Volharding, geduld en goede wil: dat is waar 
het op aankomt. En laat U, in Uw moeilijke taak het oude gezegde van Willem van Oranje tot 
troost, tot steun en waarschuwing zijn: “Point n’est besoin d’espérer pour entreprendre, ni de 
réussir pour persévérer”. 
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Europees wetenschappelijk onderzoek 

 

Toespraken gehouden op 30.6.1966 
 

 
Mijnheer de Voorzitter, in de eerste plaats moge ik U ten zeerste danken voor de 

gelukwensen die U namens alle collega’s hebt uitgesproken voor mijn recente benoeming tot 
rector magnificus van de Universiteit van Rome. In dit verband moge ik verzekeren dat 
ondanks de verantwoordelijkheid en de zorg die deze nieuwe taak mij naast mijn vele andere 
werkzaamheden oplegt, ik mij niet aan de verplichting zal onttrekken mijn bescheiden 
bijdrage te leveren aan de opbouw van Europa, ons gemeenschappelijk ideaal. 

 
(Applaus). 

 
Omdat er sinds 28 april reeds veel tijd verstreken is en de vraag daardoor veel aan 

actualiteit  heeft ingeboet, wil ik gaarne verklaren, dat ik bereid zou zijn geweest de vraag in 
te trekken – vooral ook omdat de heer Chatenet in een vriendelijke brief, waarvoor ik hem 
nogmaals dank, mij heeft medegedeeld dat hij tijdens dit interview zijn persoonlijke mening 
heeft uitgesproken. Het is jammer dat dit niet duidelijk uit de weergave van het interview in 
de Parijse krant bleek, en de heer Chatenet dus een van die ongevalletjes is overkomen, die 
zich zo vaak in het leven van een politicus voordoen. Ik geloof dat niemand onzer meent hier 
de eerste steen te moeten werpen.  

 
Ik zou dus mijn vraag gaarne hebben ingetrokken, indien ik niet de indruk had gehad dat 

het interview van de heer Chatenet ons allen materiaal voor nuttige beschouwingen kan 
leveren, voor een waarlijk opbouwende en vruchtbare bespreking van de doelstellingen die 
ons allen voor ogen staan. Is de ervaring van Euratom inderdaad gering en steriel geweest? 
Dit geloof ik evenmin als de heer Chatenet, die immers instemt met hetgeen zoëven door de 
heer Carelli namens de Euratom-Commissie werd voorgedragen. 

 
Wij achten de verkregen ervaring alleszins de moeite waard. Er zijn vier belangrijke 

centra voor onderzoek opgericht; er is een belangrijke bijdrage geleverd aan de ontwikkeling 
van de wetenschap op het gebied van de kernfysica; en vooral de basis is gelegd voor het 
intreden van de kernenergie in het industriële stadium. Dat was de belangrijkste taak die het 
Verdrag van Rome Euratom heeft opgelegd. Deze moest de voorwaarden scheppen voor een 
industrieel gebruik van de kernenergie en de ontwikkeling van een krachtige nucleaire 
industrie. Dat staat letterlijk in het Verdrag van Rome. Dit doel werd bereikt: wij hebben 
namelijk gehoord dat het dank zij het verrichte onderzoek, binnenkort mogelijk zal zijn, 
elektriciteit te produceren tegen met de andere energiebronnen concurrerende prijzen. 

 
Wat het verslag van de Euratom-Commissie, dat heden werd toegelicht door de heer 

Carelli, ons leert schenkt ons nog meer voldoening over het goede werk dat de Commissie 
van de Europese Gemeenschap voor Atoomenergie heeft verricht. Verontrustend echter, lijkt 
mij de mening die in het interview van de heer Chatenet werd geuit over de doeltreffendheid 
van de Verdragen van Rome voor de opbouw van Europa. Verontrustend lijkt ons dus het 
gebrek aan vertrouwen dat de voorzitter van de Commissie van de Europese Gemeenschap 
voor Atoomenergie heeft getoond ten aanzien van het instrument, dat door de Verdragen van 
Rome voor de politieke en economische opbouw van Europa werd ingesteld. 
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Als de heer Chatenet spreekt van een opbouw à la carte van Europa, als hij meent dat bij 
voorbeeld inzake de snelle reactoren, die in hoofdzaak de belangstelling van Frankrijk, Groot-
Brittannië en de Bondsrepubliek Duitsland hebben, een overeenkomst tussen deze drie landen 
wenselijk is, afgezien van andere overeenkomsten met andere landen op andere sectoren, dan 
probeert hij in feite, volgens mij, het door de Verdragen van Rome ingeleide integratieproces 
te vervangen door een industriële samenwerking tussen soevereine staten. Dit is echter in 
strijd met de beginselen van het Verdrag van Rome, en wij allen, die een 
vertegenwoordigende of een executieve taak vervullen in de door deze Verdragen opgerichte 
instellingen, hebben de plicht bij derden vertrouwen, maar geen wantrouwen te wekken. 
Daarom is er gelukkig ook een optimistische noot in het interview met de heer Chatenet, en 
het moest worden erkend dat hij, hoewel hij de door Euratom opgedane ervaring 
teleurstellend acht, hierin toch ook veel mogelijkheden voor de toekomst ziet en er in zijn 
interview op aandringt, “het kind niet met het badwater weg te gooien”. 

 
Wij moeten mijns inziens vooral bij dit punt toch wel even stilstaan op een tijdstip, dat 

honderden onderzoekers in dienst van Euratom beheerst worden door wantrouwen, zorg en 
vrees in verband met de voor de deur staande fusie van de drie executieven der 
Gemeenschappen. 

 
Wat zal hiervan het gevolg zijn, niet alleen voor de persoonlijke positie van elk hunner, 

maar ook voor het werk dat zij tot dusver hebben verricht en waaraan zij zo zeer zijn gehecht? 
Deze bezorgdheid die thans in het hart van de onderzoekers leeft, moeten wij ten spoedigste 
ontzenuwen. 

 
Zoals de heer Carelli zoëven terecht zei, is Euratom een kostbaar instrument voor de 

coördinatie en de bevordering van het onderzoek in alle takken van wetenschap, dus van het 
wetenschappelijk onderzoek in het algemeen. Het lijkt mij dan ook niet zonder betekenis dat 
praktisch tegelijkertijd met de publikatie in de Figaro van het interview met de heer Chatenet, 
de Liberale Fractie en geestverwanten de ontwerpresolutie indienden, die thans in de 
bevoegde commissies wordt behandeld, en die ten doel heeft de Gemeenschap voor 
Atoomenergie te vervangen door een gemeenschap voor het wetenschappelijk onderzoek, met 
andere woorden aan deze gemeenschap de taak op te dragen het gemeenschappelijk 
wetenschapsbeleid te voeren, dat onontbeerlijk is voor leven en toekomst van ons Europa. 

 
U weet allen beter dan ik hoezeer het wetenschappelijk onderzoek in de landen van de 

Europese Gemeenschap, vergeleken met de hoogst ontwikkelde landen ter wereld, ten achter 
is en zorgen baart. Volgens reeds bekende gegevens gaven in 1963 de Verenigde Staten 93 
dollar per hoofd van de bevolking aan het wetenschappelijk onderzoek uit, tegen Groot-
Brittannië  nauwelijks 33 en alle landen van de Europese Gemeenschap te zamen slechts 17; 
tegen 1 miljoen speurders in 1963 in de Sovjet-Unie en 1.300.000 in de Verenigde Staten 
staan in hetzelfde jaar, in alle landen van de Europese Gemeenschap, slechts 500.000 
wetenschapsmensen. Bovendien vond in ditzelfde jaar, in 1963, een indrukwekkende 
emigratie van intellect plaats: 2.232 onderzoekers verlieten de deelnemende staten van de 
Gemeenschap voor de Verenigde Staten, omdat zij in de eerste onvoldoende stimulans voor 
hun werkzaamheden vonden en onvoldoende aantrekkelijke arbeidsvoorwaarden. En zo 
zouden wij nog andere cijfers kunnen noemen om te bewijzen hoezeer het wetenschappelijk 
onderzoek is achteruit gegaan in West-Europa, eens de bron van alle wetenschappelijke 
ontwikkeling in de gehele wereld. De wetenschap ontwikkelt zich in een duizelingwekkend 
tempo, volgens een meetkundige reeks; thans reeds wordt in Amerika berekend dat 40% van 
alle in 1975 in de handel gebrachte industriële produkten thans nog onbekend zijn.  Dis is de 
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diep-tragische situatie waarin West-Europa verkeert en daarom moeten wij zo snel mogelijk 
trachten onze achterstand in te lopen en aan het wetenschappelijk onderzoek in onze zes 
landen een werkelijk krachtige impuls geven. Het is beslist noodzakelijk een instrument voor 
het gemeenschappelijk wetenschapsbeleid te scheppen. En wij beschikken hiervoor over een 
bruikbaar middel, namelijk Euratom, die reeds de nodige ervaring heeft opgedaan en reeds 
over de belangrijkste middelen beschikt om een gemeenschappelijk wetenschapsbeleid tot 
stand te brengen. Aan haar moet dus deze taak worden opgedragen; zij dient te worden 
omgezet in de Gemeenschap voor wetenschappelijk onderzoek. 

 
Dit is het doel van de door ons ingediende ontwerp-resolutie en  hierin kan het 

constructieve besluit liggen van deze gedachtenwisseling naar aanleiding van het interview 
van de heer Chatenet met de Figaro. Niet alleen zijn wij van mening dat wij geen ervaringen 
mogen verwerpen, maar ook dat wij alles in het werk moeten stellen voor een versterking van 
de middelen die het Verdrag van Rome ons biedt voor de opbouw van een economisch en 
politiek geïntegreerd Europa. 

 
Mijnheer de Voorzitter, aan het eind van dit debat, en met aanwending van de 

mogelijkheden die geboden worden door artikel 46 van het Reglement, wil de Liberale Fractie 
en geestverwanten een ontwerp-resolutie indienen met verzoek tot onmiddellijke stemming. 
Deze ontwerp-resolutie die mijns inziens de volledige instemming van het Parlement zal 
verkrijgen omdat zij de ware gevoelens van alle leden vertolkt, tot welke fractie zij ook 
behoren, sluit aan bij de ontwerp-resolutie die de Liberale Fractie en geestverwanten al eerder 
hebben ingediend, en die thans bij de betrokken commissies in behandeling is, hoewel zij de 
inhoud daarvan niet geheel overneemt; zij verschilt daarvan voldoende om te voorkomen dat 
haar aanneming op enigerlei wijze vooruitgrijpt op het lot dat de andere ontwerp-resolutie bij 
de bevoegde commissies en vervolgens in ons Parlement in oktober zal zijn beschoren, 
wanneer wij systematisch en uitvoerig het gemeenschappelijk wetenschapsbeleid zullen 
behandelen. 
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