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FÖRORD 
 
 
 
Gaetano Martino, vars födelse för hundra år sedan högtidlighölls av Europaparlamentet den 
29 november 2000, var förvisso en av institutionens betydelsefulla personer och han var också 
dess talman under två perioder i början av 60-talet. Hans tal i kammaren i Strasbourg mellan 
1958 och 1967 visade på stor moralisk stramhet och en mycket stark politisk känsla.  
 
Gaetano Martino, som var professor i människans fysionomi, med internationellt renommé och 
tillika ålderspresident vid universitet i Rom, ägnade en stor del av sin europeiska verksamhet åt 
frågan om universitetsundervisning. Han bedrev bl.a. en energisk kamp till förmån för att det 
Europeiska universitetsinstitutet i Florens skulle inrättas, vilket han såg som ett instrument till 
tjänst för utbildning och spridning av ett europeiskt medvetande. För denna europapionjär var 
kulturen en oersättlig drivkraft för att driva och påskynda processen med att ena Europa. 
 
Utvecklingen av den europeiska vetenskapliga forskningen var en annan viktig del av hans 
verksamhet i parlamentet. Han var på sätt och vis en föregångare för ramprogrammet för 
forskning och teknisk utveckling, eftersom han envist bad regeringarna att tillföra de medel som 
krävdes för forskningen, i avsikt att stoppa den kompetensflykt som drabbade vår kontinent från 
och med 60-talet. 
 
Hans mästerverk var sannolikt organisationen av konferensen i Messina den 1 och 2 juni 1955, 
som ledde till att den europeiska motorn på nytt kunde starta och att den gemensamma 
marknaden blev verklighet. Man skall komma ihåg att nystarten i Messina ägde rum mindre än 
ett år efter misslyckandet med den europeiska försvarsgemenskapen. Utan denna nystart skulle 
unionen inte ha gjort de framsteg vi i dag ser: alltifrån ett europeiskt område utan gränser till 
stadgan med de grundläggande rättigheterna, från allmänna val till Europaparlamentet till 
införandet av euron. 
 
Gaetano Martinos tal visar på hans dubbla trohet: han var trogen allas traditioner och han var 
trogen principerna för en gemensam civilisation. Den gemensamma marknaden skall inte 
uppfattas som en samling av intressen utan som en möjlighet att nå ett högre mål: att ena de fria 
folken. Enligt denne store europés visioner är visserligen politiska, ekonomiska och 
försvarsmässiga avtal viktiga, men de måste vara en del av ett allmänt sammanhang som gör att 
de individuella friheterna, demokratin, rättsstaten och det civila samhället kan utvecklas. 
 
Hans klarsynthet gjorde att han kunde se att den ursprungliga kärnan i gemenskapseuropa sakta 
men säkert skulle utvidga sina gränser till att omfatta hela det stora Europas territorium. Samma 
klarsynthet bör få oss som deltar i beslutet om den kommande utvidgningen av 
Europeiska unionen att fullfölja denna historiska uppgift, och samtidigt se till att dess 
institutioner har medel för att fungera på lämpligt sätt och uppnå effektiva beslut. 
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Europaparlamentets talman 
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Europas enande 

 
Tal hållet den 19 mars 1958 

 
Folken i det lilla Europas länder går nu in i en ny fas av sitt liv. För första gången i kontinentens 
historia, som hittills snarare kännetecknats av krig än fred, upplever vi nu ett allmänt enande av 
den europeiska ekonomin. Det är en garanti för framtiden och framtidsutsikterna med en stor 
gemenskap som omfattar människor med olika språk, vanor och tro, och där vår kammare är ett 
av de konstitutionella organen. 
 
Tillåt mig att kortfattat erinra om invändningarna, tvivlen och skepticismen vi var tvungna att 
besegra för att inleda, fortsätta och avsluta detta arbete med att “nystarta Europa”, som 
beslutades i Messina de första dagarna i juni 1955, och som tio år senare lyckligtvis ledde till att 
Europeiska ekonomiska gemenskapen och Europeiska Atomenergigemenskapen inrättades. 
Denna erinran, som visar den exakta omfattningen av de stora framsteg som vi fått i uppdrag att 
fullfölja på vägen mot en europeisk enhet, är också en varning för de faror och hinder vi måste ta 
itu med för att avsluta de åtgärder vi i dag inleder. 
 
Gemenskapens institutioner står beredda att se sin verkliga makt sättas på prov. Vid detta 
känsliga tillfälle, när vi övergår från teori till praktik, åligger det oss – kammare, ministrar, 
verkställande utskott – att bemöta och lösa alla problem som gäller funktion och balans. 
 
EKSG, Ekonomiska gemenskapen och Atomenergigemenskapen, har alla målsättningar och 
begränsningar som är noggrant fastställda i fördragen, men inrättandet av det är en del av en mer 
allmän process med politisk integration av den europeiska kontinenten. Jag tror därför att vi 
kommer att korrekt tillämpa och tolka reglerna i fördragen om vi hela tiden håller ögonen fästade 
vid Europas politiska integration. Om vi inte agerar på detta sätt, om vi till äventyrs beslutar att 
begränsa våra befogenheter och vår förmåga genom att titta bakåt i stället för att se framåt, sviker 
vi andan i fördragen och ger den Europeiska gemenskapen dödsstöten just när den är på väg att 
födas. 
 
Förnyelsen av Europas liv, som kräver de diplomatiska instrumenten från den 25 mars, kan bara 
genomföras genom en intensiv och kontinuerlig insats på vägen mot utveckling och framsteg. 
 
Vi kan bara göra anspråk på att ha uppfyllt önskemålen hos alla dem som, i egenskap av 
företrädare för den europeiska elitens ideal, bidragit till att inrätta de tre gemenskaperna genom 
sina idéer och åtgärder, om vi hela tiden minns det slutliga målet som är just ett fullständigt enat 
Europa. 
 
Den stund vi nu upplever, och som vibrerar av rörelse, får mig att tänka på ett annat historiskt 
tillfälle som var inledningen till den första lyckade erfarenheten av en politisk gemenskap av folk 
som vill enas för att samarbeta, i enighet, till förmån för civila framsteg. 
 
Erfarenheten gjordes på Amerikas fria mark och den förtjänar att erinras om i dag, inte bara för 
att den är ursprunget till en av de bästa och mest fullständiga politiska konstruktionerna genom 
tiderna, utan även för att det var den första gången som Europa lyckades enas, även om det 
skedde långt härifrån. 
 



   

 
På samma sätt som vi gör i dag upplevde också grundarna av den amerikanska enheten växlingen 
mellan fruktan och hopp, men deras fruktan överbryggades slutligen av den ”kraftfulla andan” 
hos dessa förutseende och generösa män, och deras förhoppningar kunde snart bli till en 
förvissning. Det är denna anda som Madison talar om i den XIV:e essän i ”The federalist” i 
termer som jag tror är nödvändiga att erinra om vid detta högtidliga möte: ”Det är denna 
kraftfulla anda, skriver han, som eftervärlden har att tacka för det stora antal framgångar som det 
amerikanska samhället upplevt för att bevara individers rättigheter och allas lycka, och därmed 
föregått med gott exempel för hela världen. Om de män som ledde revolutionen hade agerat 
enbart enligt prejudikat, om det inte hade bildats en regering utan att det fanns någon exakt 
modell för den, skulle Förenta staternas folk nu kunna betraktas som ett av de sorgliga offren för 
kortsiktiga församlingar… De följde lyckligtvis en ny och ädlare väg, de inrättade regeringar 
som inte hade någon motsvarighet på jorden, de drog upp riktlinjerna för en stor konfederation 
som deras efterträdare får i uppgift att förbättra och bevara”.  
 
Till skillnad från dem som inrättade den amerikanska regeringen har vi i dag exakta modeller 
som vi kan hänvisa till, från den amerikanska modellen till den schweiziska, som ligger så nära 
oss och som kallats just ”ett europeiskt mikrokosmos av ett amerikanskt makrokosmos”.  
 
Europas bästa män, från De Gasperi till Schuman, från Adenauer till Churchill, från Sforza till 
Spaak, förlitade sig moraliskt och politiskt på idealet med ett enat Europa, när nedgången på den 
gamla kontinenten föreföll dem vara en oundviklig konsekvens av den allvarliga kris som 
orsakades av andra världskriget. Denna tro stöddes av en moget övervägd tanke, det mest 
realistiska erkännandet av situationen och behoven i den nuvarande historiska cykeln, där den 
materiella makten, i sina många skepnader, nått en sådan grad av utveckling att den inte längre 
kunde säkerställas med de blygsamma medel som de olika medlemsstaterna förfogar över. Det är 
självklart att våra stater, vars mått nu förefaller blygsamma jämfört med de gigantiska styrkor 
som organiseras på kontinentala grunder och som kommit in i världshistorien, inte längre kan 
lösa sina problem utan att enas och utnyttja permanenta former av samarbete. Samtliga 
europeiska länder behöver, utan undantag, denna inneboende enhet om de fortfarande vill bli 
delaktiga i den europeiska civilisationens framsteg. 
 
Men om deras union bara dikterades av praktiska behov, skulle de vara dömda till förgänglighet 
och föråldrande. De politiska, ekonomiska och militära avtalen är nödvändiga, viktiga och 
brådskande, men de räcker inte. Den verkliga grunden till den europeiska enheten är av andligt 
slag. 
 
Europa är redan enat när det gäller kultur och civilisation, så till den grad att vi inte tvekar att 
betrakta Dante och Goethe, Shakespeare och Pascal som européer, och vi betraktar allt det som 
Europa förvärvat under flera århundraden på sin historiska väg mot enandet som vårt 
gemensamma arv: den individuella friheten, den politiska demokratin, rättsstaten. 
 
Men det räcker inte att vara medveten om denna enhet inom kultur och civilisation, de 
europeiska folken måste också bekräfta den genom positiva handlingar. 
 
Den långa och svåra kris som Europa lider av sedan mer än femtio år beror framför allt på 
avsaknaden av eller en otillräcklig ”aktiv” tro hos folken på civilisationen och dess ideal, 
principer och värderingar. Ett stort antal européer har trott och tror fortfarande att deras 
oersättliga och ovärderliga andliga arv är något som man bevarar passivt, medan det i 
verkligheten är en tillgång som måste förnyas uthålligt och envist varje dag. Varje gång som 
människans värdighet kränktes någonstans i Europa, den politiska friheten kränktes eller 



   

  

rättvisan behandlades föraktfullt, var det inte bara en ”enskild”, för att tala med Machiavelli, det 
var hela civilisationen i vårt västliga Europa som kände sig kränkt. 
 
Det är nu nödvändigt för allas frälsning att Europa tar sig ur de hjulspår vi fastnat i på grund av 
att vi inte lyckats att effektivt försvara dess andliga kärna. När vi gör det behöver vi just denna 
”kraftfulla anda” som Madison talade om. Vi behöver den för att bannlysa rädslan, egoismen och 
de sista resterna av vår erövraranda ur våra tankar. 
 
Det försök som gjorts för att integrera Europa är huvudsakligen ett försök att gå förbi det 
nationalistiska stadiet, men detta kan inte på något sätt betyda att vi kväver de europeiska folkens 
egenart. 
 
Historien har lärt oss att i den fantastiska trädgård som Europa utgör har de ädlaste och högsta 
yttringarna av konst och tankar alltid varit resultatet av två former av trohet: trohet mot vars och 
ens traditioner och trohet mot principerna för en gemensam civilisation. När Europas nationer 
verkligen visar prov på originalitet och skapande fantasi är de fortfarande europeiska i allas 
ögon, men när de i stället beslutar sig för att isolera sig och anser att de inte är i nivå med 
uppgiften, förklarar de sig oundvikligen ofruktsamma och förfallna. 
 
Vi vill gå bortom nationalismens historiska fas, men för att gå in i en ny fas behöver vi inte 
förstöra nationsbegreppet inom oss. Det räcker med att var och en anstränger sig ytterligare för 
att på nytt renodla detta begrepp i dess primitiva betydelse och befria det från ödesdigra 
beståndsdelar som gjort denna välgörande och aktiva kraft i det mänskliga samhället till en 
demonisk och destruktiv kraft. På världsscenen har nationalismen hittills framstått som ett 
uttryck för folkens frihet och värdighet, nu måste den få en ny anda som leder den till högre 
former av frihet och värdighet, till en mer komplett mänsklig integration. 
 
In pluribus unum: Europas politiska enhet måste bygga på mångfald och rikedom. Det är bara 
genom att aktivera och stimulera den kreativa och konstruktiva entusiasmen hos våra folk som 
den kommer att bli ett instrument för moraliska och medborgerliga framsteg. 
 
Det gäller för oss att aktivera en organisk process som är avsedd att följa interna vägar snarare än 
externa. Det är den stora svårighet vi måste överbrygga. Men det kan bara ske om vår 
verksamhet alltid styrs av den tro om vilken Goethe sade: ”Hädanefter måste vi gå framåt inte 
bara med djärvhet, vi måste också med tålamod vänta på att det goda växer, agerar och bär 
frukt”. 
 
 
 



   

Europeiska universitetsinstitutet 

 
Tal hållet den 12 maj 1959 

 
Jag har av den liberala gruppen fått äran att tala i dess namn och bekräfta för kammaren att 
gruppen enhälligt ansluter sig till principen att inrätta ett europeiskt universitetsinstitut, såsom 
det föreslås i det utmärkta betänkandet från Geiger som jag i min tur vill gratulera.  
 
Men innan jag tar upp själva frågan med att inrätta ett europeiskt universitetsinstitut – vilket jag 
för övrigt skall göra med några få ord – och fastställa den liberala gruppens ståndpunkt i frågan, 
skall jag lämna några personliga beaktanden av rättsligt slag. Jag sade ”personliga” och det finns 
två anledningar till det. Den första är att eftersom jag varken är jurist eller advokat utan läkare 
vill jag inte göra åtaganden för den liberala gruppen genom de ord jag uttalar och som kanske 
inte heller är helt exakta ur vetenskaplig synvinkel. Den andra anledningen är att när det gäller 
den juridiska tolkningen av texterna, som innebär att de sex länderna blir skyldiga att bilda en 
institution på universitetsnivå, var den liberala gruppen inte enhällig, vilket också framgick av 
det intressanta inlägget från Peyrefitte nyss. 
 
I artikel 9.2 i fördraget om inrättande av Euratom, står ordagrant: ”En läroanstalt på 
universitetsnivå skall upprättas; närmare föreskrifter för verksamheten skall på förslag från 
kommissionen fastställas av rådet genom beslut med kvalificerad majoritet etc”. 
 
Vi har diskuterat mycket och det förefaller mig som om man fortsätter att diskutera frågan om 
huruvida denna artikel 9.2 i fördraget om inrättande av Euratom är tvingande, eller om den bara 
illustrerar ett program. Enligt min uppfattning bör det emellertid inte längre föreligga några 
tvivel om den saken, om man tänker på beslutet från gemenskapens ministerråd den 20 maj 1958 
och som börjar med orden: ”Ett europeiskt universitet skall inrättas som en självständig och 
permanent institution... ”. 
 
Det är därför uppenbart att enligt uppfattningen hos de sex regeringar som undertecknat 
fördraget om att inrätta Euratom är artikel 9.2 en tvingande bestämmelse och inte bara en 
programpunkt som skall genomföras på området. Vi är skyldiga att inrätta denna institution på 
universitetsnivå, nu återstår att se vad institutionen huvudsakligen skall bestå av. 
 
Man säger att den skall vara – och vissa företrädare här i kammaren förefaller instämma i den 
uppfattningen – ett centrum för specialiserade studier på kärnkraftsområdet. Men ett sådant 
centrum – jag beklagar att jag är tvungen att göra detta klargörande som är banalt för den som 
har hand om universitetsfrågor – skulle strikt sett inte vara en institution på universitetsnivå. Vad 
menar man då med en institution på universitetsnivå? Varför talas det i fördraget om en 
institution på universitetsnivå snarare än ett universitet? Det är ytterligare en fråga som 
diskuterats omfattande och som kommer att diskuteras mer senare. 
 
En institution på universitetsnivå är en organisation som, i likhet med universiteten, utfärdar 
examina till studenterna som gör det möjligt för dem att utöva ett yrke. Det finns ingen 
institution på universitetsnivå som inte har denna grundläggande institutionella skyldighet. Men 
det skulle kunna vara så att ett specialiserat centrum från fall till fall är en institution för studier 
efter universitetsnivån eller ett forskningscentrum, utan att vara en institution på universitetsnivå. 
 
Men varför står det då i fördraget ”institution på universitetsnivå” och inte ”universitet”? 
 
I vissa av våra länder, bl.a. Frankrike och Italien, är undervisningen organiserad så att den 
omfattar dels universiteten av traditionell typ, uppdelade i ett antal fakulteter, dels institutioner 



   

  

som, samtidigt som de har samma grundläggande uppgifter som universiteten och trots att de 
utfärdar examina till studenterna som gör det möjligt för dem att utöva ett yrke, inte är en del av 
universiteten, utan av olika skäl har en självständig status: exempelvis Frankrikes Ecole 
Normale, som vi just talat om, och ett stort antal italienska institut som jag skall nämna för att 
visa i vilken utsträckning detta strukturella system är utbrett i mitt land. 
 
I Italien finns dessa institutioner på universitetsnivå som inte är anslutna till ett nationellt eller 
fritt universitet, men ändå har samma rättsliga status som universiteten: i Milano ”Politecnico” 
som inte är en del av Milanos universitet, ”politecnico” i Torino, ”Istituto di economia e 
commercio” i Milano, ”Istituto di economia e commercio di lingue e letteratura straniere” i 
Venedig (den är intressant eftersom den har två fakulteter och inte en och eftersom dess struktur 
gör att den mer liknar ett universitet av traditionell typ), ”Istituto superiore di architettura” i 
Venedig; ”Istituto superiore orientale” i Neapel, ”Istituto superiore navale” i Neapel, ”Ecole 
normale supérieure” i Pisa, ”Istituto di alta matematica” i Rom, ”Istituto superiore di magistero” 
i Catania, ”Istituto superiore di magistero” i Genua, ”Istituto superiore di magistero” i L’Aquila, 
”Istituto superiore di magistero femminile” i Neapel, ”Istituto superiore di magistero femminile” 
i Rom och ”Istituto superiore di magistero” i Salerno. 
 
Gott och väl ett femtontal universitetsinstitutioner utfärdar examina på samma sätt som 
universiteten, utan att för den skull höra till de tjugotvå universitet som finns på italienskt 
territorium. Om man använder termen ”institution på universitetsnivå” beror det på att man velat 
lämna frågan öppen om den struktur institutionen skall få och dess eventuella uppdelning i flera 
fakulteter, en fråga som skulle ha lösts av behöriga organ efter att fördraget undertecknats och 
ratificerats. Men detta innebär absolut inte att det inte behöver handla om ett universitet av 
klassisk typ utan enbart ett centrum för vidareutbildning inom kärnenergiområdet, eller en 
institution på universitetsnivå som består av en enda fakultet, exempelvis en fakultet för 
vetenskap inom fysik och matematik. 
 
Artikel 9 i fördraget om inrättande av Euratom är uppdelad i två punkter. Den första lyder: ”Efter 
att ha inhämtat yttrande från Ekonomiska och sociala kommittén får kommissionen inom ramen 
för Gemensamma centret för kärnforskning upprätta” - ett centrum som obligatoriskt måste 
inrättas – ”skolor för utbildning av specialister, särskilt inom områdena för gruvprospektering, 
framställning av kärnmaterial av stor renhetsgrad, behandling av bestrålat bränsle, kärnteknik, 
hälsoskydd samt framställning och användning av radioaktiva isotoper”. Om man hade velat 
inrätta ett kulturcentrum av detta slag, skulle man inte ha skilt punkt 2 från punkt 1 – som man 
gjort – och framför allt hade man inte använt denna tvingande formulering: ”En läroanstalt på 
universitetsnivå skall upprättas; närmare föreskrifter för verksamheten skall på förslag från 
kommissionen fastställas av rådet genom beslut med kvalificerad majoritet”. 
 
De två styckena har inget med varandra att göra. Det handlar om två olika saker: i punkt 1 ger 
man det verkställande utskottet i Euratom möjligheten att inrätta specialistskolor inom ramen för 
det gemensamma centrumet för kärnenergiforskning och i punkt 2 regleras frågan om 
institutionen på universitetsnivå eller, om ni så vill, om det europeiska universitetsinstitutet. 
 
Låt oss i det sammanhanget erinra oss hur saker och ting gick till. Jag vet naturligtvis, utan att 
vara jurist, att lagarna säger vad de innehåller, men prejudikat har också betydelse och när tvivel 
uppstår beträffande värdet av en lagbestämmelse är det vanligt att fråga efter prejudikat. Dessa 
prejudikat har jag upplevt. Jag är en av de sex utrikesministrar som fick tillfälle att följa den 



   

långsamma, svåra och långa vägen mot skapandet av fördragen som inrättar den gemensamma 
marknaden och Euratom redan från början, dvs. alltsedan Messina, och till slutet, dvs. ända till 
Rom. Jag minns mycket väl orden från Hallstein, som vi har förmånen att ha bland oss i dag i 
hans egenskap av ordförande för den verkställande kommissionen i 
Europeiska ekonomiska gemenskapen, där han för regeringen i Förbundsrepubliken Tysklands 
räkning rekommenderade att ett europeiskt universitetsinstitut skulle inrättas. 
 
Hallstein önskade sig verkligen ett fullständigt universitet och han angav anledningen till det. 
Uttrycket ”fullständigt universitet” betydde enligt honom ett universitet med en inriktning som 
inte enbart var naturvetenskaplig utan också humanistisk. Och han syftar bl.a. på, om jag inte 
misstar mig, den vetenskap inom vilken han är en framstående specialist, nämligen juridiken. 
 
Peyrefitte förefaller mig oinformerad när han säger att de sex regeringarna struntade i förslaget 
från Hallstein och bara gav sitt principmedgivande av ”diplomatisk artighet”. 
 
Jag för min del tror mig tvärtom minnas att just på den punkten var man fullständig enig, och om 
det inte blev någon diskussion berodde det på att alla omedelbart insåg att Hallstein gjorde rätt i 
att stödja att vi bara kan uppnå Europas ekonomiska och politiska integration om vi utformar ett 
verkligt europeiskt medvetande. Om vi vill uppnå en politisk integration i Europa åligger det oss 
att se till att detta europeiska medvetande utformas och breder ut sig. 
 
Jag tror det är viktigt att erinra om följande fakta. När vi träffades i Messina, den 
1 och 2 juni 1955, för att göra det som kallats en ”nystart för Europa” – en term som verkligen 
inte är särskilt elegant – var vårt mål inte bara av strikt ekonomisk art, utan huvudsakligen av 
politisk karaktär. Vi träffades i Messina för att fördraget om inrättande av 
Europeiska försvarsgemenskapen redan förkastats av den franska nationalförsamlingen, och på 
grund av detta försvann möjligheten till en direkt politisk integration av Europa som detta 
fördrag föreföll erbjuda. Den gemensamma marknaden och Euratom var i våra tankar endast 
medel, instrument, för att uppnå en politisk integration. Vi ansåg att det var lämpligt att slå in på 
den längre, krokigare och svårare vägen mot ekonomisk integration för att uppnå den politiska 
integrationen som var det slutliga målet för Europeiska försvarsgemenskapen, eftersom systemet 
med direkt politiskt integration inte längre var tillämpligt efter omröstningen i den franska 
nationalförsamlingen. Vårt slutliga mål var inte den gemensamma marknaden utan ett politiskt 
enat Europa, dvs. Europas förenta stater. 
 
Det är bra att komma ihåg dessa fakta om man korrekt vill tolka bokstaven och andan i de 
fördrag vi har framför oss. 
 
Men varför har då denna artikel om europeiska universitetsinstitutet förts in i fördraget om 
inrättande av Euratom och inte i fördraget om inrättande av den gemensamma marknaden? Han 
har erinrat om beaktanden som jag inte vet vem jag skall tillskriva, beaktanden som han 
betraktade som banala. Jag instämmer med Smet i att dessa beaktanden är banala, men det finns 
andra som inte är det, tvärtom, och som gör det möjligt för oss att mycket enkelt förstå varför 
man valt fördraget om inrättande av Euratom i stället för fördraget om inrättande av den 
gemensamma marknaden. 
 
Det föreligger inga som helst tvivel om att när det gäller forskning, vetenskap och kultur är 
fördraget om inrättande av Euratom mycket viktigare än fördraget om inrättande av den 
gemensamma marknaden. Men vad skulle ni ha sagt i dag om artikel 9.2 i stället för att 
återfinnas i fördraget om inrättande av Euratom skulle ha förekommit i fördraget om den 
gemensamma marknaden? Kanske ni skulle ha sagt att författarna till fördraget hade för avsikt 



   

  

att inrätta enbart en fakultet för vetenskap inom ekonomi och handel och inte en fakultet för 
vetenskap inom fysik och kärnenergi. 
 
Men varför, frågar man sig, finns inte regeln med i de två fördragen? Det finns förvisso 
bestämmelser som återfinns i de två fördragen, framför allt bestämmelserna av institutionell art, 
det finns andra som i stället inte upprepas, men som utan åtskillnad har sin plats i det ena eller 
det andra fördraget, samtidigt som de har en allmän omfattning. Jag skall som exempel nämna 
bestämmelsen om att få tillgodoräkna sig studietitlar som inte finns i Euratomfördraget, utan 
enbart i artikel 57 i fördraget om inrättande av den gemensamma marknaden. Skulle ni då 
instämma i att denna bestämmelse inte skall gälla för examina och titlar inom fysik- och 
kärnenergivetenskaperna? Skulle ni vilja stödja att tillgodoräknandet av examina skall tillämpas 
enbart på examina från fakulteter inom ekonomi och handel? Naturligtvis inte, det handlar om 
bestämmelser som har ett värde i sig själva och inte på grund av den plats de innehar, och inte 
heller med beaktande av det fördrag de ingår i. Den första målsättning mot vilken inrättandet av 
ett europeiskt universitetsinstitut (eller en institution på universitetsnivå) strävar är den som 
Hallstein tydligt angav i Messina, och som ingen någonsin bestridit under de långa förhandlingar 
som lett till fördragen om inrättande av den gemensamma marknaden och Euratom. Denna första 
målsättning är inrättandet av ett europeiskt medvetande, som är nödvändigt för att uppnå det 
slutliga målet, det får vi inte glömma, hos fördragens upphovsmän: Europas politiska integration. 
 
Denna politiska integration kräver ett aktivt deltagande av det folkliga medvetandet. Om detta 
folkliga medvetande inte deltar i den otvivelaktigt svåra vägen mot ett politiskt enande kommer 
det slutliga målet aldrig att uppnås: det blir aldrig möjligt att uppnå Europas förenta stater. Målet 
med artikel 9.2 är inte heller att garantera en samordning av kulturen i de olika 
medlemsländerna, såsom Peyrefitte alltför blygsamt inbillar sig, en samordning som, utan tvivel, 
också behövs. Det verkliga målet, den högsta målsättningen, är att främja uppkomsten och 
spridningen av ett verkligt europeiskt medvetande. 
 
Det är anledningen till att universitetet skall vara ett universitet av traditionell typ, uppdelat i 
fakulteter, och inte enbart syfta till målsättningar av teknisk och vetenskaplig art. Det är 
anledningen till att man också måste ta hänsyn till mänskligheten, bl.a. inom vissa branscher, när 
man organiserar det europeiska universitetsinstitutet. 
 
Att tillstå principen, vilket Peyrefitte skulle vilja (och han förefaller också vara positiv till idén 
om att inrätta ett europeiskt universitetsinstitut), att vi måste förhandla om ett nytt avtal och få 
det ratificerat i de sex berörda länderna, det innebär att man inte vill inrätta universitetsinstitutet. 
Peyrefitte är en distingerad diplomat, och han har därför smak för fördrag och ratificeringar. Men 
alla de bland oss som inte delar denna smak, eftersom de inte har gjort samma karriär, måste 
tänka att det inte alls är nödvändigt att sluta ett nytt fördrag och överlämna det för ny ratificering 
i de sex länderna. Det finns faktiskt redan (och jag tycker man glömmer det alltför ofta) en 
autentisk tolkning av artikel 9.2 i fördraget om inrättande av Euratom.  
 
 Den 20 maj 1958 träffades utrikesministrarna från de sex länderna angående artikel 9.2 och 
fastställde att: ”en läroanstalt på universitetsnivå skall upprättas; den skall vara en självständig 
och permanent institution för undervisning och forskning huvudsakligen för lärare och studenter 
från gemenskapsländerna”.  
 



   

De sex regeringar som undertecknat fördraget tolkade alltså artikel 9.2 på detta sätt. Kan man 
föreställa sig att det inte är en äkta tolkning? Kan man verkligen tro att man måste be dem av oss 
som är mer insatta i rättsvetenskap att tolka denna paragraf för att få veta vad de sex regeringarna 
avsåg att säga och göra när de skrev under artikel 9.2? 
 
Det är alltså inte korrekt att säga, såsom Peyrefitte gör, att de sex regeringarna inte ville 
acceptera det förslag som Hallstein lämnade i Messina. De tolkade denna bestämmelse så som 
jag sagt, dvs. på ett mycket explicit och tydligt sätt. 
 
Jag överger nu beaktandena av personlig art och går vidare till den ståndpunkt som intogs i 
frågan av den liberala gruppen, som jag har äran att tillhöra. 
 
Den liberala gruppen erkänner enhälligt att idén om att inrätta ett universitetsinstitut som 
instrument för att forma och sprida ett europeiskt medvetande bör välkomnas högst positivt av 
vår kammare. 
 
De andliga grunderna till idén om ett enat Europa har rötter sedan långt tillbaka. Dess strävan 
gav nyligen upphov till en rad mycket intressanta historiska studier, men redan under förra seklet 
intresserade sig lysande vetenskapsmän för Europa: det räcker nog att erinra om det stora namnet 
Léopold Ranke. Men samtliga vetenskapsmän ansåg att idén med ett enat Europa och dess 
kulturella framsteg var en grundläggande beståndsdel, och vi måste alltså se detta som ett 
effektivt instrument för att driva fram och påskynda rörelsen för ett europeiskt enande. Vi måste 
definitivt använda oss av kulturen för att det enade Europas medvetande skall kunna utvecklas 
och spridas. 
 
Hittills har emellertid de europeiska vetenskapsmännen arbetat mer för delning än för enande, de 
har utmärkt sig snarare genom benägenhet till söndring än enande, de har hyllat tillbedjan av den 
enskilde snarare än det allmänna och det beror på att i de europeiska vetenskapsmännens 
tankevärld har de lokala traditionerna, som ligger dem så varmt om hjärtat, under de senaste två 
århundradena utgjort den grundläggande beståndsdelen i den lokala kulturens framsteg. 
 
De europeiska vetenskapsmännen har alltid fruktat att framstegen med ett enat Europa skulle 
leda till att traditioner och lokala politiska institutioner går förlorade. Det förklarar kanske delvis 
det motstånd och den opposition som fortfarande finns bland en del av dem. Föregående talare 
tycks ha frågat några rektorer vid nederländska, belgiska och tyska universitet och de hade uttalat 
sig fientligt om inrättandet av ett europeiskt universitetsinstitut. 
 
Jag har tillhört universitetsvärlden i över trettio år. Under fjorton år var jag rektor för 
universitetet i Messina, jag är för närvarande professor vid universitetet i Rom, och i den 
egenskapen har jag ofta haft tillfälle att träffa personer från den vetenskapliga världen och 
vetenskapsmän från universiteten. Jag måste säga att de som vänder sig emot inrättandet av ett 
europeiskt universitetsinstitut definitivt inte utgör majoriteten av vetenskapsmännen i de 
europeiska länderna: de utgör på sin höjd en ytterst liten minoritet. Jag har naturligtvis inte gjort 
någon undersökning, men jag har intrycket att bara ett litet antal vetenskapsmän, i någon mån av 
de skäl jag nämnt, - rädslan att det europeiska universitetsinstitutet på ett eller annat sätt kan 
skada de lokala traditionerna – i någon mån av rädsla för den konkurrens som en ny organisation 
för högre utbildning skulle kunna utgöra för de institutioner för högre utbildning som de är 
särskilt knutna till, ifrågasätter inrättandet av ett europeiskt universitetsinstitut. Men det gäller 
inte den stora majoriteten av dem, för de vet till att börja med att man med tanke på de lokala 
traditionerna inte har något att frukta, att de tvärtom kommer att få större betydelse i ett enat 
Europa, de vet också att inrättandet av en ny institution för högre utbildning aldrig kommer att 
kunna skada utvecklingen av andra europeiska kulturinstitutioner och nationella universitet: det 



   

  

främjar dem i stället, på samma sätt som under tidigare århundraden inrättandet av nya 
kulturinstitutioner alltid varit positivt för utvecklingen av dem som redan fanns, och aldrig har 
skadat dem. 
 
Detta vet de europeiska vetenskapsmännen mycket väl. Det är anledningen till att jag påstår att 
vi kan vara lugna. Det är högst sannolikt att inrättandet av ett europeiskt universitetsinstitut i 
stället för att orsaka starka invändningar snarare får starkt stöd i universitetsvärlden. Jag är för 
övrigt övertygad om att det skulle vara absurt att tänka på att skapa ett europeiskt 
universitetsinstitut som, utan någon som helst koppling till Europas nuvarande kulturvärld, skulle 
vara helt uteslutet ur den. 
 
De befintliga nationella universiteten måste samarbeta för att skapa och utveckla ett europeiskt 
universitetsinstitut. Detta samarbete blir just den huvudsakliga faktorn för utveckling av det 
europeiska universitetsinstitutet, det kommer också att underlätta uppkomsten och utvecklingen 
av ett europeiskt medvetande. Tack vare detta samarbete kan det europeiska universitetsinstitutet 
bli en slags modell som de nationella universiteten kan inspireras av, ett slag pilotinstitut som 
fungerar som guide för de nationella universiteten i det grandiosa gemensamma arbetet med att 
skapa och sprida ett europeiskt medvetande. 
 
Jag sade att det första förslaget om att inrätta detta europeiska universitetsinstitut formulerades i 
Messina: men egentligen uppstod idén tidigare - om jag inte minns fel i januari 1949 i London.  
 
I London föreslog Europarörelsens kongress just att ett Europauniversitet skulle inrättas. Och i 
Strasbourg, i april 1949, upprepade sedan den federalistiska unionen detta förslag. Senare 
lämnades andra på varandra följande konkreta förslag från Europarådet, EKSG och OECE. Det 
var sannolikt dessa prejudikat som inspirerade Hallstein i Messina när han, med den auktoritet 
som han förvärvat som företrädare för ett stort land, ett utmärkt exempel på kultur, och även tack 
vare de prejudikat som jag just erinrat om, med så mycket värme och stramhet stödde idén med 
att inrätta ett europeiskt universitetsinstitut. Dessa prejudikat förklarar också varför ingen 
bekämpat idén, från Messina till Rom.  
 
Men det bevisar också att problemet med ett europeiskt universitetsinstitut går utöver det lilla 
Europa, det går utanför vår gemenskap och utanför gränserna i de sex länder som deltog i 
konferensen i Messina. 
 
Ett europeiskt universitetsinstitut intresserar alla länder i Västeuropa, samtliga länder som ingår i 
samma civilisation och är centralpunkter inom samma kultur. Jag skulle till och med vilja säga 
att universitetsinstitutet har fördelen att alla länder med gemensam kultur och gemensam 
civilisation, och inte bara de sex länder som utgör vår gemenskap, ansluter sina ansträngningar 
till våra. 
 
I Messina, och alltsedan Messina, har vi hela tiden lämnat dörren öppen för nya medlemmar i vår 
gemenskap, och fördragen som undertecknades i Rom den 25 mars 1957 gjorde samma sak. Vårt 
hopp har gått och går till bl.a. England men också mot de skandinaviska länderna och övriga 
europeiska länder med gemensam kultur och civilisation. 
 
Frågan är fortfarande öppen. 
 



   

Den 12 februari granskade underhuset det liberala förslaget om att helt enkelt ansluta 
Storbritannien till den europeiska gemensamma marknaden, vilket skulle innebära att dess 
förslag till en frihandelszon överges. I det sammanhanget gjorde Maudling intressanta 
uttalanden, och angav de tre huvudsakliga orsakerna till att det brittiska majestätets regering, 
åtminstone för tillfället, inte trodde sig kunna anslutas till den europeiska gemensamma 
marknaden. 
 
Anledningarna är följande:  
 
1°  Att ansluta sig till den gemensamma marknaden skulle innebära att ansluta sig till en 

gemensam handelspolitik. 
2°  Det skulle innebära att politiken med ”free entry” i Commonwealth skulle överges. 
3°  Som Maudling sade är det verkliga målet, målet för de sex länderna, inte den ekonomiska 

integrationen, utan den politiska. Att ansluta sig till den gemensamma marknaden skulle 
därför innebära att ansluta sig till Europas förenta stater. 

 
Trots detta gjorde den 12 februari 1959 inte slut på frågan om Englands eventuella anslutning till 
den gemensamma marknaden. Bara några veckor senare rapporterade ”Economist”, en liberal 
tidning som gäller som auktoritet, om diskussioner som fortfarande ägde rum i Förenade 
kungariket, just på det rent politiska området, och där frågan var om England skulle instämma i 
att ansluta sig till den europeiska gemensamma marknaden eller ej, dvs. om landet med tanke på 
Maudlings politiska beaktanden skulle acceptera att stå utanför ett system för ett enat Europa 
som får såväl ekonomiska som politiska konsekvenser. 
 
Man har sagt att England inte kan utformas utan Europa. Jag vill tillägga att Europa inte kan 
utformas utan England. Det är just den stora gemensamma ambitionen för oss alla som strävar 
efter ett effektivt enande av Europa, att England deltar i våra ansträngningar, att England ansluter 
sig till vårt öde. Men inte bara England, inte bara de skandinaviska länderna, inte bara de 
europeiska länderna som ingår i Nato och som alltså har samma grundläggande politiska 
anledningar som vi att åstadkomma ett politiskt enande av Europa – strävan efter säkerhet och 
därmed oberoende för våra länder – utan vi hoppas att alla europeiska länder som delar sin 
västerländska kultur och civilisation med oss, en dag kan anslutas till vår gemensamma 
organisation. 
 
Vårt Europa som i dag är enat på ekonomisk nivå och i morgon på politisk nivå vill och skall 
vara kärnan till en mer omfattande sammanslutning, en sammanslutning som verkligen kommer 
att omfatta alla länder med gemensam kultur och civilisation.  
 
Det var vad som enligt den liberala gruppen i dag bör ge upphov till funderingar hos var och en 
av oss. 
 
Om den liberala gruppen anser att inrättandet av ett europeiskt universitetsinstitut är av 
grundläggande betydelse beror det på att detta universitetsinstitut inte blir och inte kommer att 
vara en institution för bara de sex länderna i det lilla Europa, det blir och måste absolut bli ett 
modelluniversitet, den andliga ledaren för alla europeiska länder med liknande civilisation och 
gemensam kultur. 
 



   

  

Allmänna val till Europaparlamentet 

 
Tal hållet den 17 maj 1960 

 
Innan diskussionen om ändringsförslag inleds anser den liberala gruppen det lämpligt att 
precisera sin allmänna ståndpunkt om utskottets betänkande, för det är denna allmänna 
ståndpunkt som kommer att avgöra omröstningen om de föreslagna ändringarna för de flesta 
medlemmarna i den liberala gruppen. 
 
Den liberala gruppen har, företrädd av flera av sina mest framstående medlemmar, deltagit i 
arbetet i arbetsgruppen. Dess företrädare i utskottet för politiska frågor har bl.a. inför utskottet 
försvarat relativt många ändringsförslag som i allmänhet antagits. Den liberala gruppen anser att 
betänkandet från utskottet är resultatet av ett ovanligt fördjupat arbete, som på ett lyckat sätt 
förenat en anda, som definitivt är positiv till framsteg inom de europeiska institutionerna, med 
den realistiska tanken hos psykologiska och politiska möjligheter. 
 
Det är anledningen till att den liberala gruppen i stort sett enhälligt är positiv till utskottets 
betänkande, medan den är föga benägen att anta ytterligare ändringsförslag som skulle riskera att 
bryta den känsliga balans som upprättats genom utskottets betänkande. 
 
Vi vill fästa våra kollegers uppmärksamhet, och särskilt vända oss till dem som undertecknat 
ändringsförslagen, på det faktum att förslaget som diskuteras utsätts för en rad risker.  
 
Till att börja med risken att det avvisas av ministrarna. Dessa – och det har kanske inte betonats 
tillräckligt – kan avvisa det av två skäl: antingen för att de inte godkänner bestämmelserna eller 
för att de inte anser att det är rätt tillfälle. 
 
Det finns också en risk för att förslaget, när det väl accepterats av ministerrådet, inte ratificeras 
av det ena eller det andra parlamentet i de sex medlemsländerna. 
 
Det finns slutligen en risk, som är ännu allvarligare, nämligen att förslaget även om det godkänns 
av ministerrådet, även om det ratificeras av parlamenten, inte accepteras av folket, dvs. att valen 
till kammaren möts av ointresse från folket. 
 
Den liberala gruppen är för sin del beredd att acceptera var och en av dessa risker och kämpa 
med alla de medel vi förfogar över i vart och ett av våra sex länder för att undanröja dessa risker. 
Men vi anser att riskerna skulle vara värre om vissa ändringsförslag – eller resolutionsförslag, 
såsom de som gäller behörighet och befogenhet för den framtida kammaren – antogs. Vi är inte 
emot de förhoppningar som uttrycks i ändringsförslagen, vi anser bara att de för närvarande 
kommer för tidigt. Och eftersom vi gjort denna bedömning av risken, skulle vi önska att 
ordföranden, eller en av utskottets föredragande, anger under vilka villkor förslaget kommer att 
överlämnas till ministerrådet.  
 
Kommer förslaget att åtföljas av en skrivelse från utskottets ordförande eller kammarens 
ordförande? Kommer skrivelsen att innefatta ett slags motivering till förslaget? Kommer inte 
ordföranden och föredragandena i arbetsgruppen att begära att få höras av ministerrådet för att 
genom kommentarer tydliggöra strävan efter försiktighet som kännetecknat utskottets arbete?  
 



   

En annan punkt skulle förtjäna att preciseras. Om ministerrådet skulle planera att göra 
omfattande ändringar i förslaget till konvention, kommer då arbetsgruppen eller utskottet att be 
ministerrådet att få veta vilka dessa ändringar är, innan de antas av ministerrådet? Detta för att 
göra det möjligt för dem bland våra kolleger, som ägnat nära två år åt detta arbete, att yttra sig 
innan texten som blir resultatet av våra överläggningar kullkastats fullständigt. 
 
Vi vet att på en rad punkter, såsom oförenligheten och antalet parlamentsledamöter, är 
avtalstexten en kompromiss. Det är för oss en anledning till att försvara den, eftersom denna 
kompromiss, när vi måste försvara förslaget i de nationella parlamenten, har större möjlighet att 
ratificeras än alla andra. Vi ber er att alltid ha i tankarna att detta förslag måste ta sig förbi ett 
stort antal hinder innan det når målet. 
 
Arbetsgruppen, utskottet för utrikesfrågor, har länge och noggrant vägt för och emot i de 
resolutioner de lägger fram. Den liberala gruppen kommer att be sina ledamöter att avhålla sig 
från förändringar och improvisationer under sammanträdet och ansluta sig helt och hållet till 
utskottets text.  
 
Många av oss har noterat att det finns en viss koppling mellan påskyndandet av den 
gemensamma marknaden och utnämnandet av kammaren genom direkta val. Det finns 
fortfarande okända faktorer, såsom det valskolk som för närvarande är fullständigt omöjligt att 
förutse. Men är inte dessa okända faktorer i folkets anslutning till Europa beroende av vår egen 
nuvarande klokhet, vår effektiva klarsynthet? 
 
Problemet är folkets uppslutning. Den stora risken finns där, som Maurice Faure sade. 
 
Vi har också det enorma problemet med företrädarna för de utomeuropeiska departementen med 
alla dess återverkningar, inte bara för Euroafrika, utan för hela jorden. 
 
Andra konjunkturmässiga och till och med strukturmässiga problem kommer att uppstå under de 
kommande månaderna. Låt oss därför inte komplicera uppgiften med små spetsfundigheter om 
påvens skägg. 
 
Låt oss vara förståndiga och framför allt tänka på att byggandet av Europa brådskar, utanför vad 
vi personligen föredrar för en dag. Låt oss komma ihåg att de direkta valen blir den sista frågan i 
en utveckling som vi inte har rätt att försena. 
 
Vi har varit den gemensamma församlingen. Det har kommit Europa till godo. Om vi i vår tur 
vill att denna kammare skall vara till gagn för Europa är det vår skyldighet att på ett klokt sätt 
påskynda dess utveckling vid en tidpunkt när historien går fortare framåt överallt.  
 
Låt oss verka för att man inte senare skall kunna förebrå den nuvarande parlamentariska 
kammaren att ha försenat den verkliga europeiska kammaren, som är resultatet av ett verkligt 
europeiskt val med allmän rösträtt. 
 
Efter det som Dehousse sagt skulle jag kunna avstå från att begära ordet. Jag vill emellertid lägga 
till ytterligare ett argument till hans, ett argument av konstitutionell art, som förefaller mig 
mycket viktigt, i hopp om att Vendroux, med tanke på de objektiva svårigheter som 
genomförandet av hans förslag reser, skall dra tillbaka det. Jag vill till att börja med säga att jag 
känner stor sympati för målet med hans initiativ, dvs. en folkomröstning om Europa, även om 
han för ögonblicket begränsar sig till problemet med Europavalen. Det skulle där finnas ett sätt 
att göra det möjligt för folkets samvete att direkt delta i Europas kreativa process, och det är 
framför allt det vi behöver för att kunna gå snabbare fram på vår mycket svåra väg. 



   

  

 
Jag måste emellertid säga att om man gör folkomröstningen till förutsättning för att avtalet om 
Europavalet skall antas leder det bara till att man avsevärt försenar det förfarande som krävs för 
att dessa val skall äga rum. 
 
Först och främst skulle inte folkomröstningen kunna befria oss från förfarandet med att de sex 
parlamenten ratificerar avtalen och det skulle inte tillföra mycket till den folkliga sanktionen, 
som i vilket fall som helst måste ske genom den ratificering som företrädarna för folken i våra 
sex länder skall genomföra. På samma sätt som det finns konstitutionella hinder i Belgien, finns 
det mycket stora sådana i Italien också. Den italienska konstitutionen innehåller bara två former 
av folkomröstning om statliga lagar: en folkomröstning om att upphäva redan existerande lagar 
och en folkomröstning om att godkänna konstitutionella lagar som inte erhållit ett bestämt 
beslutsmässigt antal i parlamentets två kamrar. Det är därför inte möjligt att låta en lag, som den 
vi håller på med nu, gå till folkomröstning eftersom den möjligheten inte finns i konstitutionen. 
Men det finns något mer. Den italienska konstitutionen förbjuder uttryckligen att lagar om 
ratificering av internationella avtal går till folkomröstning. I artikel 75 förbjuds det uttryckligen : 
”Folkomröstning får inte ske om lagar om bidrag till budgeten, om amnesti och sänkning av 
straff eller om tillstånd att ratificera internationella avtal”. 
 
För att kunna genomföra den folkomröstning som Vendroux önskar, skulle man alltså behöva 
ändra den italienska konstitutionen. Men denna konstitution är mycket stram och förfarandet för 
att ändra den är mycket långt och svårt. Att planera för detta skulle i praktiken innebära att man 
torpederar de direkta allmänna valen, och det är självklart att det inte är avsikten hos Vendroux 
som tvärtom, precis som jag, vill uppnå att det folkliga medvetandet direkt och på ett 
tillfredsställande sätt godkänner vår idé. 
 
Det är anledningen till att jag tillåter mig att insistera på att Vendroux skall dra tillbaka sitt 
förslag. Att återsända det till utskottet för utrikes frågor, för att det skall granska förslaget och 
lämna ett betänkande till kammaren, är det bästa sättet att dränka det förfarande som Vendroux 
skulle vilja inleda, och jag tror inte att han till något pris vill det. Om däremot det medel han 
förespråkat verkligen skulle bidra till att förslaget om folkomröstning som han lagt fram för 
kammaren går framåt, skulle det leda till en kanske skadlig försening av de direkta allmänna 
Europavalen. 
 



   

Val av Europaparlamentets talman 

 
Tal hållet den 27 mars 1962 

 
Först av allt vill jag uttrycka min tacksamhet över ert beslut att utnämna mig till ordförande för 
kammaren. Samtidigt vill jag också uttrycka min och er tacksamhet till vår ålderspresident 
Burgbacher, parlamentsledamot från Berlin, för det beundransvärda tal med vilket han, genom 
att föregripa mina egna ord, inledde arbetet i vår kammare. 
 
Jag har alltid sett det som en möjlighet att när jag fullgör mina offentliga plikter kunna ge ett 
blygsamt bidrag till det europeiska enandet, och att ni valt mig är både en stor ära och en källa 
till djup glädje för mig. 
 
Romfördragen, vars undertecknande på Kapitolium kommer att högtidlighållas här i övermorgon 
i samband med femårsdagen, utformades i min födelsestad Messina, under en konferens som jag 
hade äran att delta i, i min egenskap av utrikesminister för mitt land. Från Messina till Rom, 
under nära två år av svåra förhandlingar, hade jag förmånen att få vara med om att utarbeta avtal 
som gjorde det möjligt att genomföra dem, på samma sätt som andra framstående kolleger som 
nu också sitter här i kammaren: Hallstein, ordförande i det verkställande utskottet för den 
gemensamma marknaden och Maurice Faure, mycket kompetent ledamot av vår kammare och 
min egen politiska grupp, samt Mario Scelba, ordförande för ministerrådet i Italien vid tiden för 
konferensen i Messina. 
 
Det är anledningen till att ert val har en särskild betydelse för mig, en betydelse som ökar min 
stolthet och får mig att känna djup glädje. 
 
Tillåt mig också att säga att jag är särskilt tacksam mot mina utmärkta kolleger i den liberala 
gruppen och dess valförbund som vid flera tillfällen uttryckt sitt förtroende för mig genom att 
föreslå mig som kandidat och stödja förslaget nitiskt och envist. Den aktning de därigenom visat 
sig hysa för min person, som definitivt inte förtjänar en sådan ära, fyller mig med förvirring och 
förlägenhet. 
 
Jag kan inte dölja vare sig för mig själv eller för er att jag är förbryllad och oroad vid tanken på 
dem som företrätt mig med titlar så mycket högre än mina. Namnen Robert Schuman och 
Hans Furler är inskrivna i historieböckerna bredvid namnen på ledande män med titeln grundare 
av det europeiska fosterlandet, eftersom de föreställt sig eller börjat genomföra skapandet av ett 
nytt Europa utformat som en gemensam politisk och ekonomisk organisation, avsedd att bevara 
de europeiska medborgarnas frihet och säkerställa deras moraliska och civila framsteg. 
 
Jag är övertygad om att jag gör mig till tolk för kammarens enhälliga känsla när jag uttrycker vår 
rörda tacksamhet, vårt djupaste erkännande för det beundransvärda arbete de lyckats genomföra, 
såväl här i kammaren som utanför, för att bekräfta och utveckla den europeiska enhetens ideal. 
 
Jag är medveten om gränserna för min förmåga och svårigheten med den uppgift som väntar 
mig, och jag tillåter mig att vädja till er förståelse och vädja om ert tillmötesgående samarbete 
för att jag skall kunna uppfylla det mandat som ni så välvilligt anförtrott mig.  
 
Fyra år har gått sedan Romfördragen trädde i kraft. En objektiv observatör torde inte underskatta 
de avsevärda resultat som uppnåtts på så kort tid, på vägen mot en ekonomisk enhet, ett resultat 
som framför allt bygger på klokhet, skicklighet och entusiasm hos ledamöterna i 
Atomenergigemenskapens kommission och den höga myndigheten inom EKSG. Gemenskaperna 
som skapades genom fördragen slukade mycket snabbt kritiken och skepticismen som omgav 



   

  

utarbetandet och inrättandet. De visade att de verkligen var levande och till och med fulla av 
vitalitet och ofta mer företagsamma och djärva än deras upphovsmän vågat drömma om. 
 
Medlemsländerna uppfyllde sina åtaganden och minskade till och med vissa tidsfrister i 
tidsplanerna. Den brittiske premiärministerns beslut i juli förra året att vidta åtgärder gentemot 
de sex länderna i det lilla Europa för att Storbritannien skulle bli fullständig medlem i 
Europeiska gemenskaperna, liksom de förhandlingar som följde i november, är i lika hög grad 
beståndsdelar i framstegen på vägen mot Europa vilka öppnat nya framtidsutsikter för en 
övergång från det lilla Europa till det stora Europa, som vi hela tiden önskat. 
 
Inträdet i den andra etappen av den gemensamma marknadens övergångsperiod utgör en annan 
stimulerande kraft på vägen mot enighet. Beslutet som fattades av gemenskapens ministerråd den 
14 januari i år antogs inte utan svårigheter, men till slut gav tveksamheterna efter för den 
bestämda viljan att gå framåt. 
 
Några dagar före den 14 januari ägde en händelse rum som man inte godtyckligt kan betrakta 
som extremt viktig för Europas enande: jag tänker på de uttalanden som gjordes av president 
Kennedy i hans meddelande om unionens ställning 1962. Förenta staternas president förklarade 
att utvecklingen av den gemensamma marknaden var ”den största utmaningen” för närvarande 
och han tillade att ”den gemensamma marknaden går framåt” och att ”om vi antar att 
Storbritannien ansluter sig får vi på andra sidan Atlanten en handelspartner med en gemensam 
taxa som liknar vår, och med en ekonomi som är nästan identisk med vår. Kommer vi 
amerikaner att anpassa oss till idén med dessa nya framtidsutsikter och dessa nya planer, eller 
kommer vi att vänta till dess vi blivit omsprungna?”.  
 
Den gemensamma marknaden har inte bara utgjort ett magnetiskt attraktionscentrum på hela det 
europeiska området, utan dess framgång, dess ökande konsolidering, dess framtidsutsikter till 
ytterligare utveckling har redan orsakat problem när det gäller att reglera förhållandena mellan 
denna enade zon och Nordamerikas ekonomiska område i termer som jag skulle vilja kalla 
angelägna. Förslag om gemensamma marknader kommer för övrigt att lämnas i Central- och 
Sydamerika. Nya förbindelser är därför på väg att upprättas mellan Atlantens två sidor, 
förbindelser som definitivt på ett effektivt sätt kommer att bidra till att förstärka solidaritetens 
struktur i hela den fria världen. 
 
Men det är inte allt. Inom det ekonomiska integrerade området förstärkte ett stramt nät på privat 
nivå grunderna till den gemensamma marknaden. Inom industrisektorn skapades genom 
samarbete mellan företag, utbyte av patent och ömsesidig ekonomisk delaktighet förbindelser 
som nu blir svåra att bryta. Vi gläds naturligtvis åt allt detta. Det resultat som uppnåtts av den 
gemensamma marknaden på lite mer än fyrtio år gav rättvisa åt prognoserna och 
förhoppningarna hos upphovsmännen till konferensen i Messina och Romfördragen. Vi gläds åt 
det, sade jag, men vi är inte nöjda, för det stora antalet obestridliga framsteg som noterats på 
vägen mot ekonomisk enhet har inte haft någon motsvarighet när det gäller den politiska 
enheten. På det senare området har man inte noterat några framsteg värda att uppmärksammas. 
 
Personligen anser jag att man inte får undervärdera de händelser av politisk art som kommer av 
själva utvecklingen av processen med den ekonomiska unionen. Övergången till den andra fasen 
av den gemensamma marknaden, under vilken regeln om kvalificerad majoritet skall tillämpas 
på en rad områden, är genomförandet av gemensamma direktiv inom den ekonomiska politiken i 



   

de sex länderna, tack vare regelbundna samråd och diskussioner, Storbritanniens och andra 
europeiska länders kommande deltagande i den ekonomiska gemenskapens liv är händelser som 
definitivt innehåller politiska konsekvenser, men det förefaller mig också obestridligt att enbart 
beslut av rent politisk art, effektiva och tydliga beslut, kan aktivera det europeiska enandets kurs, 
genom att bestämt leda den mot slutmålet. 
 
Det var framtidsutsikterna med politisk enighet som var upphovet till det arbete som ägnats åt att 
utforma Europas nya ansikte, när det reste sig ur ruinerna efter krigets kamp. 
Europeiska försvarsgemenskapen och den europeiska politiska gemenskapen var de två djärva 
och generösa projekten, i syfte att skapa en gemensam europeisk auktoritet som var större än alla 
medlemmar och i sista hand skulle besluta för dem. Deras misslyckande försämrade inte andan 
och viljan hos dem som arbetar för ett effektivt enande av Europa. De historiska 
omständigheterna gjorde att man tvingades sträva efter andra vägar som också gjorde det möjligt 
att nå fram till det enade Europas hamn. 
 
Den väg som valdes i Messina i början av juni 1955 var den med ekonomiskt enande, den enda 
som gjorde det möjligt att i de nationalistiska fästningarna åstadkomma den öppning som 
krävdes för att skyndsamt genomföra den politiska enigheten. Det är därför inte korrekt att påstå 
att operationen i Messina drev processen med enande mot ett rent ekonomiskt område. De 
ekonomiska framtidsutsikterna hade bara ett värde om de gjorde det möjligt att uppnå den 
politiska integrationen. Idealet med den europeiska unionen förblev oförändrat. Det förslag som 
utarbetades i Messina innebar samma skapande som Monnet, Schuman, Sforza, De Gasperi och 
Adenauer önskat, dvs. Europas verkliga politiska enighet. Och det stämmer så till den grad att 
Romfördragen innehåller en hel rad lämpliga medel för att inrätta en gemensam politisk makt. 
Om man analyserar de historiska, juridiska och politiska uppgifterna kan man dra slutsatsen att 
de gör det möjligt att perfekt inom dem identifiera embryot till en organisation av federal typ 
som kan utvecklas och förbättras på ett självständigt sätt, tack vare den institutionella apparatens 
funktion. 
 
Men det som tyvärr missade målet är denna självständiga ansträngning för framsteg och 
förbättring inom gemenskapen. De grundläggande problem som togs upp under fyra år har ännu 
inte lösts. Inget konkret har gjorts för att ena de verkställande enheterna inom gemenskapen, för 
att anta förfarandet med att välja ledamöter till vår kammare genom direkta val, för att inrätta det 
europeiska universitetsinstitutet eller för att ge gemenskapens institutioner ett gemensamt säte. 
Man har utarbetat projekt efter projekt utan annat resultat än att öka antalet ärenden i arkiven.  
 
Vissa stöder visserligen fortfarande att det skulle vara bättre att avstå från att trycka ned den 
politiska gaspedalen för att inte löpa risken att förlora allt för att man begär för mycket. Med 
spöket med den misslyckade europeiska försvarsgemenskapen i färskt minne vill de snarare 
stödja sig på en solid ekonomisk enighet som de betraktar som en naturlig beståndsdel och som 
leder till de villkor som krävs för politisk enighet. Med andra ord skulle de vilja plocka den 
mogna frukten av den politiska enigheten på den ekonomiska enighetens träd. Men det förefaller 
mig omöjligt att instämma i denna åsikt: man har glömt att den nuvarande nationella situationen, 
med sina nya och gamla kriser, sitt stora antal fortfarande öppna sår, i första hand kräver en 
förstärkning av de politiska grunderna för den europeiska enheten. 
 
Så länge vi inte uppnått någon politisk enighet kommer vi inte bara att vara oförmögna att 
effektivt undanröja de faror som hotar freden i Europa och i världen, utan vi löper också hela 
tiden risken att plötsligt förlora allt som vi med svårighet vunnit under två år av hårt arbete. 
 
De diskussioner och den polemik som givit upphov till övergången till den andra etappen av den 
gemensamma marknaden under övergångsperioden är en varning. Endast framtidsutsikten med 



   

  

ett effektivt enande, som uppnåtts inom relativt kort tid, kan skydda oss från obehagliga 
överraskningar. Vi får inte heller glömma att vårt stopp på vägen mot det politiska enandet på 
nytt givit kraft och mod till enandets motståndare. De lokala gudarna har åter med glans inträtt 
på den europeiska historiens scen för att förhindra övergången till de universella gudarna. Det 
förefaller tyvärr nu som om det som Luigi Einaudi kallade ”myten om suveräniteten” vill återta 
sin kraft. Och som den store statsmannen, som i dag är borta, hade för vana att förutspå, så 
kommer inte Europa att kunna enas så länge som denna myt respekteras.  
 
Låt oss bland de stora odiskutabla förtjänsterna för vår kammare notera det faktum att den alltid 
haft som huvudmål att uppnå politiskt enande. Den europeiska parlamentariska kammaren har 
alltid, i den mån de begränsade befogenheter den förfogar över tillåtit det, befunnit sig i 
förtruppen för att främja och gynna företag som syftar till att genomföra detta enande. Vid flera 
tillfällen har den gjort sin röst hörd för att varna för farorna med orörlighet och rutin och mana 
till att gjuta liv i enandeprocessens politiska och andliga faktorer. Vid ett stort antal tillfällen har 
kammaren energiskt betonat att kampen om det europeiska enandet inte bara vinns på det 
ekonomiska planet utan även på det politiska och andliga. Det europeiska enandet kan slå rot 
först efter att ha slagit rot i människors medvetande. Om Europeiska gemenskapen inte ger 
folkviljan möjlighet att vara direkt delaktig i ledningen för det nya Europa, om den inte i 
tankarna väcker och främjar idén om enande, har Europeiska gemenskapen ingen säker framtid.  
 
Förslagen och resolutionerna som utarbetats i vår kammare för att välja de framtida ledamöterna 
i kammaren genom direkta allmänna val, för att främja inrättandet av det 
europeiska universitetsinstitutet eller för att främja associeringsförhållanden och fruktbart 
samarbete med folken inom de gamla kolonialområdena, är ett bevis på åtgärder som syftar till 
att stärka de politiska och andliga faktorerna i enandeprocessen. Jag tror att vi avser att 
intensifiera denna åtgärd, som är desto mer nödvändig som andra former av politiskt samarbete 
grundat på scheman och eftergifter, som vi aldrig trodde skulle överskridas, åter förefaller få liv 
och innehåll. 
 
I den tid vi lever är tvivel inte tillåtet: det är tid för beslut, tiden påminner om en annan tid i 
historien som förebådade den första erfarenheten av politisk gemenskap mellan folk som vill 
enas för att samarbeta, i enighet, för folkens framsteg. Erfarenheten ägde rum på den enorma och 
fria amerikanska marken och förtjänar att vi väljer den, inte bara för att den givit upphov till en 
av de mest perfekta och konkreta konstruktionerna någonsin, utan för att det var första gången 
som Europa lyckades att enas, även om det var på en annan mark, långtifrån den egna. 
 
Precis som fallet är för oss i dag slets grundarna av den amerikanska enheten på sin tid mellan 
fruktan och hopp. Men sedan besegrades denna fruktan av den ”kraftfulla andan” hos dessa 
generösa och förutseende män och deras förhoppningar kunde snart förbytas i strålande 
förvissning. Det är denna ”kraftfulla anda” som Madison talar om i den fjortonde essän i The 
federalist, i termer som enligt min uppfattning förtjänar att erinras om:  
 
”Det är” skrev Madison ”denna kraftfulla anda som eftervärlden har att tacka för det stora antalet 
innovationer som det amerikanska samhället kunnat genomföra och det goda exempel det 
utgjort, till förmån för vars och ens rättigheter och för allas bästa. Om de som gick i täten för 
revolutionen inte hade utfört handlingar utan motstycke i historien, om det inte hade bildats en 
regering som det inte fanns något föredöme för, skulle Förenta staternas folk nu kunna betraktas 
som ett av de olyckliga offren för en församling som agerar utan att tänka. Lyckligtvis har de 



   

följt en ny och ädlare väg. De har byggt upp regeringsinstitutioner som inte har någon 
motsvarighet på hela jordens yta, de har skissat upp planen för en stor konfederation genom att 
ge sina efterträdare i uppdrag att förbättra dem och göra dem beständiga”. 
 
Vi för vår del måste välja mellan de gamla tiderna och den nya epoken. De första attraherar oss 
genom kraften i traditioner, vanor och förutfattade meningar, genom de kompromisser de ger 
möjlighet till. Den nya epoken kräver mod, offer och möda som våra barn och barnbarn blir de 
första att dra nytta av.  
 
Vilket kommer Europa att välja? Måste vi anta att Europa efter att under tusentals år ha varit 
mänsklighetens andliga vagga och ”världens minne” skall avstå från att välja den nya epoken? 
Måste vi anta att Europa, klokhetens exempel, skall blunda för verkligheten i den politiska 
världen där enbart de stora kontinentala systemen har framtidsutsikter när det gäller liv och 
utveckling? 
 
Vi sätter vår tillit till Europas svar. Men just därför måste vi intensifiera våra ansträngningar för 
att i européerna ingjuta och hela tiden fortsätta att utveckla denna kraftfulla anda som Madison 
talade om, denna anda som det enade Europas framtid i sista instans anförtros. Det är 
anledningen till att vår kammare med största ihärdighet har bedrivit och kommer att bedriva – 
det är jag övertygad om – kampen som skall leda till att det europeiska universitetsinstitutet 
inrättas, i vilket Europa med rätta ser ett av de huvudsakliga instrumenten som kommer att bidra 
till att berika Europas andliga arv.  
 
Den idé som inspirerar det arbete som vi väntat på i flera år är ett Europa som gemensamt andligt 
arv, ett ideal för det andliga livet snarare än en idé om en gemenskapsorganisation som kan öka 
möjligheterna till fysiskt försvar och överlevnad, och öka antalet materiella tillgångar för alla 
europeiska medborgare. Bevara och berika, för oss själva och våra efterlevande, de ädlaste och 
mest typiska värderingarna för den europeiska andan, det är det nödvändiga villkoret för att på 
nytt planera vägen mot vår kontinents politiska och ekonomiska enande. 
 
Att bevara den europeiska andan är när allt kommer omkring grunden till alla åtgärder som syftar 
till att skapa den nya europeiska enade organisationen. Det är en svår uppgift om man tänker på 
att Europas särskilda värderingar, mer än genom andra, förnekas av oss själva. Det har hänt så 
många gånger i det förgångna, och skapat tråkiga parenteser av upplysningsfientlighet och 
förvirring i vår historia. Detta hot, som alltid är latent och alltid är nära förestående i Europas liv, 
och av den anledningen särskilt försåtligt, kräver en kontinuerlig viljeansträngning av oss. Det 
finns inget Europa med naturlig rätt, inte mer än det finns en nation med naturlig rätt: man blir 
europé på samma sätt som man blivit tysk eller fransman eller italienare, genom att bli medveten 
om det.  
 
Om man använder Renans berömda uttalande skulle man kunna säga att Europa som nation är en 
folkomröstning varje dag. Det är en folkomröstning man genomför när man återupptäcker 
källorna till den europeiska andan, dessa källor som gjort Europa till anima et ratio mundi, den 
grekiska tanken som i människan erkänt ”alltings mått”, den latinska tanken som föreskrivit de 
grundläggande reglerna för det mänskliga samhället i de kortfattade orden honeste vivere, 
neminem laedere, suum cuique tribuere, den kristna tanken som höjt människan till den 
gudomliga värdigheten genom att kalla människan ”Guds son”. Ur dessa tankar föddes den 
moderna tiden, toleransen för övertygelser, den politiska friheten, den demokratiska regeringen: 
tre enastående värderingar som representerar den stora erövringen av vår civilisation. 
 
Jag sade ”europeisk anda” men det är självklart att denna anda i verkligheten inte bara är 
europeisk utan även universell. Den är förutbestämd att uppfylla en universell uppgift, att breda 



   

  

ut sina vingar överallt där det på jorden finns människor som rättar sitt liv efter arvet av de ideal, 
principer och värderingar som Europa samlat på sig under tre tusen år av sin historia. Den 
europeiska andan är själva sinnebilden av en fri värld, även om dess första säte fortfarande är 
Europa. Europas centrala läge på det andliga området är desto mer uppenbart och betecknande 
för vår tid som den gamla kontinenten inte längre spelar den väldiga rollen som fordom tillföll 
den på världens politiska scen. ”Europas uråldriga existens” skrev Jaspers ”erbjuder i världens 
nuvarande situation möjligheten att förlänga sin rörelse mot nya skapelser… Denna anda som 
skapat vetenskap och teknik innehåller säkert det som kommer att återinföra ordningen i 
världen”. 
 
Dessa ädla ord är ett uttryck för vår ivrigaste önskan. Måtte européerna i sin uråldriga kultur 
finna den kraft och den tro som krävs för att modigare och snabbare gå framåt mot enighet: det 
yttersta målet, det högsta slutet på deras stormiga väg. 
 



   

 
Våra förhoppningars Europa 

 
Tal hållet den 17 september 1962 vid det gemensamma mötet Europaparlamentet – Europarådets 

konsultativa församling  
 
Jag har artigheten hos Federspeil, Europarådets uppskattade ordförande, att tacka för äran att 
vara ordförande för den första delen av detta gemensamma möte mellan våra två kamrar. Jag har 
fått möjligheten, men jag skall använda den med måtta, att säga några ord för att introducera den 
politiska debatt som kommer att ligga till grund för det utmärkta betänkande som Eduardo 
Martino lagt fram för Europaparlamentets räkning. 
 
Under liknande omständigheter har vi vid flera tillfällen i det förgångna kunnat betona 
betydelsen och den obestridliga vikten av en debatt som är ett uttryck för denna öppna och 
liberala anda som ger liv åt den europeiska gemenskapen. Jag för min del gjorde de när jag fick 
äran att vara föredragande år 1959. Debatten i dag ger oss möjlighet att fundera över de 
anmärkningsvärda framsteg som gjorts av gemenskapen och de nya framtidsutsikter som 
förefaller öppna sig för gemenskapen, såväl omedelbart som i en mer avlägsen framtid. Viktiga 
framsteg har gjorts när det gäller ekonomisk solidaritet och nya händelser har bekräftat att 
processen med att ena Europa kan utvecklas på andra sätt. Det är anledningen till att Eduardo 
Martinos betänkande mer än någonsin tidigare kräver medvetna diskussionsansträngningar av 
oss och av alla dem som med tålamod försöker bygga upp det nya Europa. 
 
Genom att successivt stabiliseras har gemenskapens åtgärder inte bara konsoliderat byggandets 
grunder som Romfördraget var en början till - åtgärderna har också gjort denna allmänna balans 
till en grundläggande beståndsdel som i dag gör det möjligt att bevara freden, även om freden är 
osäker i vår tid, och ana en mer stabil ordning och större säkerhet för framtiden.  
 
Men vår tillfredsställelse inför de ökande framgångarna när det gäller ekonomisk integration bör 
inte få oss att stanna upp på den långa och svåra väg vi slagit in på. Vi måste i stället där hämta 
ny kraft för nya erövringar. Det skulle vara ett allvarligt misstag om vi stannade vid de positioner 
vi uppnått eller saktade ned vår iver, till förmån för det arbete som inletts, och glömde att det är 
förutbestämt att man skall skapa mer omfattande och mer kompletta former av 
sammanslutningar mellan europeiska länder.  
 
Idealet som hela tiden har stimulerat och inspirerat åtgärderna i Europarådets konsultativa 
församling och i Europaparlamentet kommer aldrig att förverkligas om inte dagens europeiska 
gemenskap så småningom utvidgar sina gränser, så att den omfattar hela det stora Europas 
territorium. Den gemensamma marknaden har inte utformats som ett ändamål i sig, utan som ett 
medel för att lyckas uppnå ett högre mål: det politiska enandet av Europas fria folk. Det 
utformades i Messina och inrättades genom Romfördragen för att bli en öppen och inte sluten 
gemenskap, en gemenskap som oupphörligt kan utvidgas och öka antalet uppgifter. Om man går 
längre än de mest optimistiska förhoppningarna och frågar sig varför den så snabbt blivit ett 
exempel på en sådan ryktbarhet, ett attraktionscentrum i Europa och utanför Europa, kan man 
inte finna några andra förklaringar än den interna dynamiken, den inneboende förmågan till 
utvidgning i den europeiska gemensamma marknaden. Att vilja fastställa den med de nuvarande 
gränserna skulle vara att vingklippa den, äventyra de resultat som redan uppnåtts och döma den 
till ett oundvikligt förfall.  
 
Vi lever i en värld som förändras mycket snabbt och vi vet att rörelse är själva livets lag. Vi kan 
därför inte sträva efter orörlighet. Det vi bör vilja och det vi vill är att varje omvandling skall 



   

  

innebära ett framsteg och inte ett stopp eller en tillbakagång på vägen som leder till Europas 
enande. 
 
De som med ihärdighet och passion upprätthållit idealet med Europas enande har alla med 
förhoppningar uppblandade med oro följt de förhandlingar som fortfarande förs för 
Storbritanniens anslutning till den gemensamma marknaden. De har med glädje välkomnat 
aviseringen av de första kontakterna inför andra europeiska länders anslutning. Ingen 
underskattar naturligtvis hur komplexa och allvarliga problemen är som måste lösas för att 
övergången från det lilla till det stora Europa skall kunna fullföljas. Det är exempelvis inte enkelt 
att förena Storbritanniens särskilda krav med det grundläggande kravet att inte försvara 
gemenskapens institutionella apparat, där man kan se den första kärnan till en europeisk 
federation. Vi måste hitta det rätta sättet att anpassa gemenskapens kuggar till den nya 
situationen och absolut och oförsonligt förbli trogna de principer och idéer som inspirerat till 
Romfördragen. Det skulle inte vara till fördel för någon och det skulle vara olyckligt för alla om 
det till priset av operationen blir nödvändigt att urvattna eller överge gemenskapens 
grundläggande kännetecken.  
 
Den gemensamma marknaden är ett företag som varit mycket välgörande för de länder som 
inrättat den, eftersom den varit ursprunget till den snabbare tillväxten av deras energi, det som 
fortfarande räknas, den har kanaliserat energin i riktning mot en organiserad utveckling. Dessa 
fördelar ökar proportionellt mot utvidgningen av det enade området. Ju större den gemensamma 
marknaden blir, desto mer och bättre kommer den att kunna följa den produktiva 
expansionstakten i våra dagars Europa. Men det finns inte bara ekonomiska motiv. Det finns 
också högre politiska motiv som engagerar och till och med tvingar oss att underlätta och 
påskynda rörelsen med att ena Europa. 
 
Även om den pågående ekonomiska enandeprocessen och den omfattning den kommer att ta i en 
omedelbar framtid ovedersägligen innehåller konsekvenser av politisk art kommer påskyndandet 
av enandeprocessen på det politiska området alltid att vara nära underordnat ett fullt utnyttjande 
och en perfekt funktion hos de institutioner som inrättas genom Romfördragen. Vi måste därför 
fråga oss om det kan vara lämpligt att ge sig ut på jakt efter nya instrument för politiskt enande, 
och bortse från att utnyttja och förbättra dem vi redan förfogar över. De dynamiska 
beståndsdelarna i federalismen finns redan i den nuvarande gemenskapen: vi måste göra dem 
mer aktiva och ge dem större kraft om vi verkligen vill ge en avgörande impuls till det politiska 
enandet. 
 
Man kan emellertid inte underskatta att inrättandet av en gemensam politisk struktur, som är 
verklig och effektiv, är den första uppgift som krävs av oss på det aktuella stadiet på vår väg mot 
Europa. Horisonten är dunkel och vi kan bara avlägsna hotet genom att öka Europas politiska 
tyngd. 
 
Från andra sidan Atlanten kommer också i dag från Amerikas Förenta stater mer angeläget än 
någonsin uppmaningen att skynda på vår ansträngning till enande. Efterkrigshistorien är själva 
historien av det gradvisa närmandet och det allt större samarbetet mellan Amerika och Europa. 
Denna tillnärmning, detta samarbete, har intensifierats alltmer vartefter Europa omsatt sin 
strävan efter enhet i verkligheten. Uppkomsten och inledningsskedet av den gemensamma 
marknaden har lett till det konkreta problemet med det ömsesidiga beroendet mellan de två stora 
marknaderna på var sida om Atlanten. Tidigare var Atlantpakten plattformen för en gemensam 



   

försvarspolitik. De två processerna, det europeiska enandet och Atlantalliansen, har aldrig 
framstått som alternativ utan kompletterar varandra. De tenderar att smälta ihop till en enda 
process vars slutresultat borde vara ett enande av Atlantvärlden.  
 
I det tal som Förenta staternas president höll i Philadelphia i juli, vilket på nytt tog upp en fråga 
som han givit stort utrymme åt i sitt meddelande till kongressen om unionens tillstånd, förklarade 
presidenten att det slutliga målet för samarbetet mellan Amerika och Europa – även om det 
uppnås inom en avlägsen framtid – är en ständig förening mellan folken på de två kontinenterna.  
 
”Det är bara genom denna förening” förklarade han ordagrant ”som vi kan överväga att hjälpa de 
underutvecklade nationerna för att befria dem från fattigdomens ok. Det är bara genom den som 
vi kan hoppas skapa en värld där laglighet och fritt val regerar och där krig och tvång är 
förbjudna”. 
 
Men han erinrade också om att det är européerna som måste ta det första steget:  
 
”De måste fortsätta sin uppgift med att genomföra en perfekt union vilket är det enda sättet att 
genomföra denna förening med amerikanerna”. 
 
Det var många som betraktade president Kennedys plan som fantasier och utopier, men det var 
också många som påpekade att den motsvarande den västerländska världens logiska öde. Jag hör 
till dem. 
 
Jag tror att den gemensamma andliga processen är nära den mognad som består i att 
gemenskapen blir medveten om de högsta värderingarna och idealen som avgör våra respektive 
liv, amerikaners och européers, och det är värderingar och ideal utan vilka det inte finns någon 
säker framtid för vare sig Amerika eller Europa. 
 
Det amerikanska folket vittnar redan genom rösten hos sin mest framstående företrädare om 
detta medvetandegörande: man kan inte förneka den djupa betydelsen i att 
Philadelphiadeklarationerna sammanföll med årsdagen för den händelse som präglade 
uppdelningen mellan den nya och gamla världen. 
 
Att besvara uppmaningen från den andra sidan Atlanten betyder för Europa att börja göra 
snabbare och mer bestämda framsteg på vägen mot den fullständiga politiska enheten, med 
vetskap om att denna enhet är förutbestämd att bli cementet i föreningen mellan de två 
kontinenterna, dvs. enandet av hela Västvärlden. Det är bara i denna förening på ett högre och 
mer perfekt plan som vi kan rädda den gemensamma civilisationen. 
 
Europa kommer att ägna sig åt att skapa sin ”perfekta union” särskilt som och desto snabbare 
som Europa kommer att vara mer beslutet att bekämpa resterna av den nationella egoismen, och 
från sin horisont skjuta undan de gamla föråldrade idéerna som, för att använda Thomas Manns 
uttryck, ”förorenar luften och förlamar livet”. 
 
”Förhoppningarnas Europa” har man kallat detta nya Europa som långsamt växer fram och som 
lovar att gå snabbare framåt med större enighet än gårdagens Europa. Vi har anledning att tro att 
detta nya Europa inte skall svika de förhoppningar som de flesta människor i dag hyser om att 
bevara friheten och öka dess resultat, försäkra sig och sina barn om möjligheten att leva i en 
värld som är mindre ångestfylld än den nuvarande, i en värld där, precis som president Kennedy 
önskade, tyranniets och krigets spöken är förbjudna. 
 



   

  

 Gemenskapens inre funktion 

 
Tal hållet den 21 november 1962 

 
Efter detta nya möte mellan gemenskapernas ministerråd och Europaparlamentet vill jag, också 
för mina kollegers räkning, framföra mitt hjärtligaste och uppriktigaste tack till ledamöterna i 
rådet, samt till ordförande Piccioni, som på nytt vittnat om sin orubbliga tilltro till det europeiska 
idealet. Jag vill också tacka dem – ministrar, ordförande eller ledamöter i de parlamentariska 
verkställande utskotten – som deltagit i debatten för att bidra med sina tankar, vilket gjort de 
nyss avslutade diskussionerna mer konstruktiva och mer fruktbara än någonsin. 
 
Er kammare har verkligen all anledning att glädjas åt det faktum att övertygelsen hela tiden 
stärks i de organisationer som är ansvariga för gemenskapen, om att den ökande politiska 
impulsen till den europeiska gemenskapen hänger nära samman med en konsolidering och 
förbättring av dess institutioner. Denna förstärkning och förbättring har stötts energiskt och 
ihärdigt av den parlamentariska kammaren alltsedan Europeiska ekonomiska gemenskapen och 
Atomenergigemenskapen inrättades. Genom att agera på detta sätt har kammaren följt fördragen 
till bokstaven och andan. Detta uttryck för viljan hos våra sex folk symboliserades av själva 
fördragen, även om det för närvarande bara sker indirekt, och det tar sig alltmer uttryck, 
historiskt sett, i det konkreta arbetet som framstår som medvetandet och drivkraften i 
gemenskapens politiska utveckling. Medvetande och drivkraft för det europeiska politiska 
enandet: det är vad Europaparlamentet är, det är anledningen till att parlamentet fortfarande 
måste ta större hänsyn till framtiden än till nutiden: denna framtid har parlamentet försökt 
förbereda med de medel det förfogade över, antingen genom att utnyttja de institutioner som 
föreskrivs i fördragen, eller genom att försöka förbättra dem, eller slutligen genom att försöka 
öppna nya vägar som utan att gå utanför fördragens institutionella ram gör det möjligt att 
upprätta en ny och mer gynnsam balans mellan de organisationer som styr gemenskaperna. 
 
Det har i samband med dessa åtgärder ibland hänt att Europaparlamentet givit intryck av att vilja 
skynda på tidens gång, trots att det inte verkade vara dags. Det har också hänt att man, i viss 
hetsig polemik i vissa attityder från de nationella regeringarna inför den politiska strävan mot ett 
enat Europa, avslöjat intentioner som inte motsvarade verkligheten. Hur det än är med den saken 
förefaller det mig som om parlamentet, genom att placera det institutionella problemet i första 
rummet och hela tiden diskutera det, dels har hindrat involutionsfaktorerna i processen med att 
ena Europa, något som man kan notera såväl på nationell nivå som gemenskapsnivå, från att till 
förmån för en stunds osäkerhet få övertaget och stoppa denna process eller få den att ändra 
riktning, dels skapat villkoren för en rent politisk utveckling inom gemenskapen, en utveckling 
som, även om den är långsam, ändå innebär ett avsevärt framsteg. Det är ett faktum som var och 
en kunnat inse genom att exempelvis notera den nya och intressanta ståndpunkt som 
ministerrådet successivt intagit när det gäller de institutioner som leder gemenskaperna, eller 
genom att studera den korta men intensiva historien som omfattar dessa möten som hela tiden 
genomförs mellan parlamentet och råden.  
 
Initiativet till dessa möten har tagits på vägen mot det jag just hänvisat till: strävan efter en ny 
institutionell balans som så långt det är möjligt kan upprätthålla parallellismen, om jag får 
uttrycka mig så, mellan de två vägarna politisk enighet och ekonomisk enighet. Den motsvarar 
även fortsättningsvis behovet av att utbyta idéer i förväg mellan det parlamentariska organet och 
de verkställande organen om de frågor som är grundläggande för livet och framtiden i Europa. 



   

Detta initiativ har tagits som ett experiment och blivit till en verklig vana som numera är en 
fullständig del av de institutionella förfarandena för att genomföra det nödvändiga samarbetet 
mellan de organisationer som är ansvariga för gemenskapens funktion. Jag är glad att kunna säga 
att förtjänsten med att införa och förstärka denna vana till största delen tillfaller ministerråden: 
de välkomnade omedelbart parlamentets ståndpunkt och har hela tiden gjort våra möten mer 
fruktbara. Men jag är framför allt glad över att betona att dialogen som inletts nu i stor 
omfattning har övergått från det tekniska planet till det typiskt politiska planet, vilket tydligt 
framgår av de två frågor som varit föremål för våra diskussioner i år. 
 
Vi har i dagarna haft tillfälle att granska och på djupet diskutera inte gemenskapens verksamhet 
inom den ena eller den andra sektorn, utan gemenskapens verksamhet i sin helhet, såsom den 
framstår i denna nya fas som inletts och som verkligen är avgörande för 
Europeiska gemenskapens framtid. Det är faktiskt under denna fas – vilket man redan sagt – som 
den regel trätt i kraft som innebär att besluten i de olika frågorna fattas med majoritet, och 
ersätter regeln att besluten skall fattas enhälligt. Dessutom har man fastställt principerna för en 
gemensam jordbrukspolitik, vilket är en radikal förnyelse när det gäller samarbete mellan folken. 
Jag tror inte att det är egenmäktigt att påstå att vi, när det gäller den europeiska integrationen, fått 
se de första frukterna av det federalistiska frö som såddes av Romfördragen. 
 
Det är säkert ingen tillfällighet att debattens två teman är nära förbundna med varandra. Det är 
uppenbart att det institutionella problemet aktuellt och angeläget uppstår på nytt just när 
gemenskapen ökar takten i den politiska riktningen, jag menar detta grundläggande problem där 
vi alltid ansett att lösningen var ett villkor som absolut måste uppfyllas om vi både vill påskynda 
vägen mot slutmålet med den politiska enigheten och säkerställa gemenskapens beständighet. 
Det förefaller mig som om den förstärkta debatt som ägt rum de senaste dagarna gör det möjligt 
för oss att dra slutsatsen att en gemensam uppfattning utformats, som råden blir tvungna att ta 
hänsyn till, beträffande behovet av att inte försena en åtgärd som är avsedd att förbättra, och 
därmed förstärka och, vid behov, ändra de nuvarande institutionella strukturerna. 
 
Tillåt mig att ta tillfället i akt att ännu en gång betona att vi verkligen återigen inte kan försena 
genomförandet av projektet med val till Europaparlamentet genom direkta allmänna val. Det 
handlar om att tillämpa en exakt regel i fördraget, en regel som vi inte kan låta förbli 
verkningslös så mycket längre. Om parlamentet skall vara navet i gemenskapens politiska 
utveckling måste det på högsta möjliga nivå återspegla folkens demokratiska anda. Man kan inte 
tänka sig en politisk utveckling av gemenskaperna utan att stärka dess demokratiska anda, på 
samma sätt som man inte kan bygga det politiska Europa utan att detta direkt omfattas av 
folkviljan. 
 
Man måste också räkna med en utvidgning av parlamentets politiska befogenheter, när nu den 
gemensamma marknaden trätt in i sin andra fas, med de konsekvenser som jag just nämnt, och 
när vi väntar oss att gränserna skall utvidgas genom att nya länder ansluter sig. Parlamentet 
måste hela tiden bli mindre tekniskt och mer politiskt, det måste därför få verklig makt som gör 
att det kan utöva den parlamentariska kontrollen. Denna utvidgning av den politiska makten kan 
bara vara en källa till något gott, eftersom den är avsedd att åstadkomma en tydlig uppdelning 
mellan den kontrollerande funktionen och den verkställande, och därmed öka funktionsförmågan 
och vitaliteten i respektive organisation som utövar dessa funktioner. 
 
En ändring av den institutionella strukturen kan självfallet inte begränsas till parlamentet, den 
måste utvidgas till att omfatta andra av gemenskapens ledande organisationer. Om vi vill uppnå 
en ny och mer rationell balans mellan de institutionella strukturerna genom att placera dem på ett 
annat plan än vad som avses i Romfördragen, måste vi agera samtidigt inom samtliga 
institutioner. Det är därför vi, innan vi träder in i den tredje fasen, måste lösa problemet med att 



   

  

inrätta en enda verkställande makt inom Europeiska gemenskapen, som ersätter de tre distinkta 
verkställande makterna, och att inrätta ett enda råd: ett enda parlament, en enda EG-domstol, ett 
enda råd, en enda kommission. Det är inte svårt att förstå att en enda verkställande makt 
otvivelaktigt blir en starkare verkställande makt - förekomsten av en ”stark och dynamisk” 
verkställande makt i Europeiska gemenskapen skulle vara helt förenlig med de demokratiska 
principerna. Demokratin, skrev Lippman, består inte i att hindra regeringen från att agera, den 
består i att kunna byta regering. Den verkställande makten skall kunna genomföra sina åtgärder 
energiskt vid rätt tillfälle. 
 
De som fortfarande vänder sig emot dessa nödvändiga strukturreformer, varav vissa för övrigt 
inte är annat än en stram tillämpning av fördragen eller bara troget tolkar andan, förefaller inte i 
tillräcklig utsträckning ha insett vare sig gemenskapens nya rytm eller dess omedelbara 
utvecklingsutsikter, och inte heller det speciella historiska tillfälle vi upplever. Om vi verkligen 
bryr oss om gemenskapens framtid, som sammanfaller med Europas framtid, måste vi 
intensifiera våra ansträngningar i arbetet med att förnya gemenskapens institutioner. Tillåt mig i 
det sammanhanget att erinra om några ord från Jean Monnet som förefaller mig särskilt lysande. 
 
Inrättandet av institutioner som lyder under nya och gemensamma regler, sade han, är viktigare 
för de europeiska folkens framtid än de tekniska framstegen och utvecklingen av materiella 
medel som utvidgningen av marknaden kan bidra till och varje människas erfarenhet börjar på 
nytt. Endast institutionerna blir klokare när de samlar på sig kollektiv erfarenhet, och tack vare 
denna erfarenhet och denna klokhet kommer de människor som omfattas av samma regler att, 
om inte förändra sin natur så åtminstone gradvis ändra beteende. Det är institutionerna som styr 
förhållandet mellan människor, det är de som är civilisationens verkliga stöd. 
 
Vi alla som är här är medvetna om att vi gjort vårt bästa under mötet för att upptäcka de medel 
som gör det möjligt att bättre jämna vägen som vi måste gå för att göra gemenskapens 
institutioner ännu klokare. Men vi är också medvetna om att den största delen av arbetet 
fortfarande återstår att göra, och att det är nödvändigt att göra det så snart som möjligt. Till de 
motiv som gällde redan i går har i dag kommit andra motiv som är ännu mer giltiga, som inte 
bara föreslår oss utan faktiskt tvingar oss att trycka ned den politiska gaspedalen. 
 
De internationella händelser vi noterat de senaste veckorna har ännu en gång visat, tydligare än 
någonsin, att världsfreden hänger på en mycket tunn tråd. Återigen har fruktan för krig varit 
starkare än hoppet om fred. Det värsta kunde lyckligtvis undvikas: men risken att nya moln 
tornar upp sig, och den är inte osannolik, uppmanar alla ansvariga politiker att skapa villkor för 
en situation som är mer gynnsam för freden. Ett av dessa villkor är, det är alla överens om, ett 
verkligt enat Europa. Ett enat Europa, inte bara ekonomiskt, utan också politiskt, är en 
grundläggande faktor, jag skulle till och med vilja säga att den är av avgörande betydelse för att 
upprätthålla freden i världen. Det är anledningen till att vi nu måste frigöra oss från tvivel, 
tveksamhet, partiernas intressen och egoism, för att lämna plats åt en dynamisk åtgärd till förmån 
för Europas politiska enighet. 
 
Det är min önskan att dessa åtgärder skall kunna inledas så snart som möjligt och jag har nöjet 
att framföra mitt uppriktigaste tack till var och en: jag hoppas att nya möten liknande dagens 
kommer att göra det möjligt att förstärka och ytterligare intensifiera ett samarbete som visat sig 
både önskvärt och fruktbart. 
 



   

 



   

  

 
Europaparlamentet och de nationella parlamenten 

 
Tal hållet den 4 februari 1963 

 
Den 11 januari hölls i Rom en konferens med ordförandena för de parlamentariska 
församlingarna i Europeiska gemenskapernas medlemsstater och Europaparlamentet, en 
konferens som jag tror det är inte endast lämpligt utan även min skyldighet att berätta för er om, 
innan sessionens arbete tar sin början. 
 
Tillåt mig, till att börja med, att ännu gång uttrycka min tacksamhet till ordförandena i de 
lagstiftande församlingarna i Europeiska gemenskapens sex medlemsländer som haft vänligheten 
att besvara min inbjudan och delta i det möte jag föreslagit under de officiella besök jag gjorde 
vid myndigheterna i gemenskapens sex länder, efter att jag tillträtt mitt ämbete som 
Europaparlamentets ordförande. Sedan en tid var det nödvändigt, vilket jag skall återkomma mer 
i detalj till senare, att öppna vägen för ett direkt möte om frågor av allmänt intresse. Även om 
mitt initiativ kröntes med framgång beror det inte så mycket på min uthållighet som det faktum 
att det var omöjligt att inte längre följa upp det krav som jag talat om. Jag hade bara lyckan att, 
om jag så får säga, skörda en frukt som redan mognat på trädet. Det minskar naturligtvis inte på 
något sätt den tillfredsställelse jag känner på grund av detta möte, vars betydelse inte kan undgå, 
jag säger inte er, men den allmänna opinionen i allmänhet, eller alla dem som känner varmt för 
den europeiska enigheten. 
 
Det är första gången i gemenskapens korta men mycket intensiva historia, vilken inleddes genom 
Romfördragen i mars 1957, som ordförandena för de nationella lagstiftande församlingarna och 
ordföranden i Europaparlamentet träffats för att diskutera förhållandena mellan nationella kamrar 
och vårt parlament när det gäller europafrågor. Det är ett problem som är lika komplext som 
känsligt och där jag tror att lösningen kan få stort inflytande på gemenskapen, både nu och i 
framtiden. För detta första möte hade vi föreslagit att vi endast skulle ha omfattande diskussioner 
för att låta våra olika ståndpunkter mötas och vägas mot varandra. Jag tror att det var klokt: en 
exakt dagordning skulle ha hållit diskussionerna inom en alltför snäv ram. Det var emellertid 
underförstått att denna diskussion huvudsakligen skulle gälla dels samordningen av 
Europaparlamentets och de nationella parlamentens verksamhet, dels de medel som skulle 
utnyttjas för att ge större spridning åt Europaparlamentets verksamhet i gemenskapsländerna. 
 
Genast efter att gemenskapen inrättats krävde samarbetet mellan de nationella parlamenten och 
Europaparlamentet uppmärksamhet från alla dem som med rätta försöker åstadkomma en så 
långt driven harmonisering som möjligt av de olika lagstiftande institutionerna, och som ansett 
att denna harmonisering var ett av de nödvändiga villkoren för att gemenskapen skall fungera 
väl, och ännu mer för att den successivt skall kunna utvecklas. På grund av omständigheter som 
är alltför välkända för att upprepas här, har påskyndandet av den ekonomiska unionen under alla 
år som gått efter att gemenskapen inrättades, inte åtföljts av en motsvarande utveckling när det 
gäller den politiska unionen. Både de som deltar i gemenskapen och de som, utifrån, följer 
framgångar och bakslag har alltmer insett att en obalans var på väg att uppstå mellan den 
ekonomiska unionen och den politiska, en obalans som var så ihållande att den eventuellt skulle 
kunna medföra mycket allvarliga konsekvenser för enandeprocessens framtid. 
 



   

Det är många som sagt och upprepat att vi nu kommit till en avgörande punkt i den historiska fas 
som inleddes med Romfördraget: antingen intensifierar de sex länderna i det “lilla Europa” sina 
ansträngningar för att upprätta en närmare politisk union, eller också riskerar de att hjulen i den 
ekonomiska unionen kör fast. Det är inte på något sätt en inbillad fara; alla positiva och, man 
skulle nästan vara frestad att säga mirakulöst fullbordade, genomföranden av den ekonomiska 
gemenskapen: dess drivande roll och roll som multiplikator för energi inom det europeiska 
samhällets alla områden, dess funktion som exempel och ledstjärna, den attraktionskraft den 
utövar inte bara i Europa utan i hela världen, allt detta vare sig kan eller bör få oss att glömma att 
den bara kan överleva och ge oss ny och ännu rikare frukt om den kan omvandlas till en verklig 
politisk gemenskap. Den vanliga uppfattningen att “den europeiska gemenskapen kan inte bara 
förbli en ekonomisk union” är en ovedersäglig sanning. Utan en enighet inom den ledande 
politiska makten är en gemensam ekonomisk politik i längden inte möjlig. Den ansträngning som 
krävdes för att finna en formel som kan accepteras av alla när det gäller gemensam 
jordbrukspolitik gav oss en allvarlig varning i början av förra året. Utarbetandet av 
jordbrukspolitiken krävde inte mindre än fyrtiofem arbetssammanträden i 
Europeiska ekonomiska gemenskapens ministerråd. När avtalet väl slutits förklarade den franske 
jordbruksministern att ministrarna var “dömda att lyckas”, men följande kommentar av brittiskt 
ursprung förefaller mig inte mindre sann: “Det återstår att se om några av dem som dömts att 
lyckas inte till slut kommer att göra uppror och betvivla att deras jordbrukspolitik är av största 
nationella intresse”. 
 
Jordbrukspolitiken är bara ett exempel bland många som man skulle kunna lägga fram för att 
illustrera den permanenta ömtåligheten i själva grunden till 
Europeiska ekonomiska gemenskapen. Gemenskapsbyggnaden, som krävt så mycket 
ansträngning och tålamod, innehåller en rad andra svaga punkter som riskerar att framkalla 
verkliga sprickor i det stora arbetet, om man inte energiskt och så snabbt som krävs antar 
lämpliga åtgärder på det allmänna området. 
 
Men konferensen den 11 januari ville just tillhandahålla en av de grundläggande beståndsdelarna 
i denna allmänna åtgärd som var avsedd att så stramt som möjligt främja genomförandet av den 
europeiska politiska unionen. Det är lätt att inse både de anledningar som kräver genomförande 
av ett allt bredare och allt närmare samarbete mellan de nationella parlamenten och 
Europaparlamentet och de politiska målsättningar som detta samarbete skulle göra det möjligt att 
uppnå. För närvarande, och fram till dess att Europaparlamentet väljs genom direkta allmänna 
val, är det de nationella parlamenten som utgör den omedelbara och nära förbindelsen mellan 
medvetandet och själen hos våra folk och de europeiska gemenskapsinstitutionerna. Det skulle 
vara illusoriskt att vilja skapa en europeisk politisk union utan att vädja till större, mer aktiv och 
mer medveten delaktighet från folkkänslan. Olyckligtvis är denna känsla för närvarande inte 
tillräckligt allmän - det saknas instrument för att förstärka och sprida den. Eftersom de flesta 
medborgarna i våra sex länder inte på nära håll kan följa hur gemenskapen fungerar och arbetar 
kan de inte göra ett medvetet val i ett verkligt europeiskt perspektiv när de uppmanas att rösta. 
För närvarande utövar våra folk sin rätt att välja sina företrädare enbart ur en nationell synvinkel. 
De europeiska gemenskaperna förefaller ha blivit mycket mer “en fråga för sex regeringar” än 
“en fråga för sex folk”. 
 
Att de europeiska medborgarna mer aktivt och medvetet deltar i gemenskapens liv krävs också 
av en grundläggande orsak: den nödvändiga förstärkningen av demokratin i Europa. Man har 
mycket klokt sagt att “den europeiska integrationen utan demokratisk kontroll kommer att leda 
till successivt förfall för demokratin i sin helhet, inom hela det europeiska området”. Men vi 
upplever inom ramen för gemenskapen ett fenomen som kräver att man följer upp det noggrant: 
det handlar om de verkställande organisationernas tendens att bortse från Europaparlamentets 
åsikt. Men det är inte allt. Inom vissa områden, till och med de som är av lika stor betydelse som 



   

  

den gemensamma jordbrukspolitiken eller den fria rörligheten för arbetstagare, kan rådets beslut 
antas utan något effektivt ingripande från parlamentet eller någon kontroll från de nationella 
parlamenten. 
 
Det är tydligt att, om det så bara gäller inom några begränsade områden av gemenskapslivet, det 
finns en grundläggande demokratiregel som inte är fullständigt erkänd. En så allvarlig brist av 
juridisk-politisk art, men framför allt politisk, måste undanröjas snabbt med hjälp av en 
gemensam åtgärd mellan Europaparlamentet och de nationella parlamenten, om vi inte inom 
gemenskapen vill se vissa dirigistiska eller självständighetsivrande tendenser uppstå som, 
tillsammans med centrifugala krafter, vilka tyvärr fortfarande lever och är verksamma i de 
nationella miljöerna, skulle kunna leda till en splittring mellan Europeiska gemenskapen och de 
nationella regeringarna, en splittring som skulle få mycket allvarliga konsekvenser inte bara för 
utvecklingstakten i den politiska unionen, utan även för vitaliteten i de europeiska demokratiska 
institutionerna. Enligt min uppfattning får man inte glömma att den enda väg som kan leda till 
den europeiska unionen är den breda demokratiska vägen. 
 
Jag är dessutom personligen övertygad om att den dag vi inför direkta allmänna val till 
Europaparlamentet kommer den funktion som man skulle kunna kalla europeisk i de nationella 
parlamenten inte att för den skull minska. Det problem som uppstår redan nu och som alltmer 
kommer att preciseras med den politiska utveckling av gemenskapen som vi vill ha, med andra 
ord problemet med den balans som måste upprättas mellan en europeisk federal regering och de 
nationella regeringarna, blir desto lättare att lösa när de villkor som ställs för ett perfekt 
samarbete mellan de nationella parlamenten och Europaparlamentet definitivt ställts upp och 
fastställts. 
 
Jag tror att dessa indikationer räcker för att visa på omfattningen och den politiska betydelsen av 
Romsammanträdet. 
 
Ordförandena för alla europeiska parlamentariska församlingar deltog, tre av dem kom på grund 
av sjukdom att företrädas av sin vice ordförande. Endast företrädaren för den franska 
nationalförsamlingen var frånvarande på grund av den viktiga debatt som ägde rum där i 
samband med den franska budgeten. Men talman Chaban-Delmas ville bekräfta att han instämde 
i mitt initiativ och bad att vi skulle hålla honom informerad om resultaten av sammanträdet. 
 
Resultaten finns sammanfattade i slutkommunikén och noten från generalsekreterarna, som 
antogs av ordförandekonferensen med ett fåtal ändringar och tillägg, och dessa dokument har ni 
fått kännedom om. 
 
Det viktigaste resultatet av konferensen är enligt min uppfattning den enhälliga och högtidliga 
förnyade bekräftelsen av den gemensamma tron på Europa, och den enhälligt uttryckta avsikten 
att bidra till att utveckla enandeprocessen med hjälp av ett permanent samarbete mellan de 
nationella parlamenten och Europaparlamentet.  
 
”Ordförandena är övertygade” läser man i slutkommunikén ”om att spridningen av bättre 
kunskap om Europaparlamentet och de frågor det skall diskutera i gemenskapens medlemsländer 
kan bidra till ett europeiskt medvetande, som är knutet till ödet för byggandet av det politiska 
Europa”. 
 



   

Och längre ned: ”Samarbetet mellan de nationella parlamenten och Europaparlamentet kommer 
säkerligen att på ett grundläggande sätt bidra till att byggandet av Europa går framåt. 
Ordförandena erbjuder sig därför att inom gränserna för sina egna befogenheter genomföra detta 
samarbete på bredast möjliga grund”. 
 
När det gäller de tekniska medlen, som gör det möjligt att sprida bättre kunskap om 
Europaparlamentets verksamhet och de frågor det skall diskutera, har vissa förslag utarbetats 
som syftar till att anta åtgärder omedelbart eller åtgärder som enkelt kan tillämpas på grund av 
att de överensstämmer med de nationella förfarandena för regler eller inte strider emot dem. Man 
föreslog därför att en ”kommission” skulle inrättas eller en ”underkommission med särskilt 
ansvar för Europafrågor”, att en eller flera debatter skulle genomföras varje år om läget för den 
europeiska integrationen, och dessa skulle eventuellt kunna äga rum efter en rapport i frågan från 
regeringen. Man föreslog också att särskilt viktiga resolutioner som antagits i Europaparlamentet 
skulle överlämnas för information till de nationella parlamenten och också att metoderna som de 
nationella parlamenten använder för att få information om Europaparlamentets arbete skulle 
förbättras. 
 
För ungefär sex år sedan undertecknades i Rom fördragen som gav upphov till den ekonomiska 
gemenskapen och Atomenergigemenskapen vilka tack vare en enda institutionell apparat anslöt 
sig till EKSG:s redan existerande organisation, och bildade det som vi i dag i dagligt tal kallar 
”Europeiska gemenskapen”. 
 
Jag som fått äran att tala till er och som deltagit i det förberedande arbetet och utarbetandet av 
Romfördraget minns mycket väl skepticismen som då omgav de två gemenskapernas institution, 
där de flesta ansåg att den inte skulle ratificeras av samtliga nationella parlament och att den inte 
skulle stå emot händelsernas prövningar. Lyckligtvis dröjde det inte länge förrän skepticismens 
moln löstes upp och Europeiska gemenskapen bevisade mycket snabbt att den hade en dynamik 
som dess egna upphovsmän inte trott den om. Mer än en gång har man förklarat att den utgjorde 
”den mest anmärkningsvärda handlingen under efterkrigstiden och kanske den mest 
anmärkningsvärda sedan romarrikets fall”. En så smickrande bedömning innehåller otvivelaktigt 
en viss sanning, under förutsättning att man aldrig glömmer att ingen politisk konstruktion, hur 
fantastisk den än är, kan leva länge om den inte stärks av människans vilja och känsla. 
 
När man hör eller läser dessa försvarstal förefaller de nästan förutsätta att den gemensamma 
marknaden nu är ett faktum i vår verklighet och att den därför kan fungera och utvecklas på ett 
självständigt sätt som skiljer sig, eller till och med står i motsats till, den nationella politiken. 
Enligt min uppfattning är det ett allvarligt misstag. Europeiska gemenskapen har varit det som 
européerna velat vid ett exakt tillfälle i historien. I framtiden kommer den att vara så som 
européerna vill vid ett annat tillfälle i historien. Med det menar jag att dess öde fullständigt ligger 
i händerna på de europeiska medborgarna och inte är beroende av en opersonlig och svårfångad 
historia. Historien skrivs dag för dag och timme för timme genom människornas handlingar, och 
vi måste tyvärr konstatera att européerna för närvarande inte förefaller att tillräckligt inse 
betydelsen av Europeiska gemenskapen i sin individuella och kollektiva tillvaro.  
 
Om förhoppningarna om en politisk och ekonomisk framtid för gemenskapen för närvarande 
trots allt med råge överskrider rädslan för ett misslyckande eller en nedgång, beror det på det 
omotiverade antagandet att européerna inom en omedelbar framtid i allt större utsträckning 
kommer att bli medvetna om den nya andan i det samtida Västerlandet, och kommer att 
anstränga sig för att anpassa sina åtgärder till detta. Detta är andan i en moralisk, ekonomisk och 
politisk union och den historiska impuls det leder till är den som leder till en union av folk i 
Västerlandet. 
 



   

  

Det är helt i sin ordning i en värld som dels upplever att avstånden successivt försvinner och 
djärvt erövrar rymden, dels fortfarande är djupt delad mellan två motstridiga och oförenliga 
uppfattningar om livet; krafterna till förmån för samma ideal tenderar att slås ihop till en. Denna 
tendens till enande har i hela västvärlden kännetecknats av några etapper: inrättandet av Nato, 
OECE, Europeiska rådet, EKSG och VEU, den gemensamma marknaden och Euratom. Jag får 
heller inte glömma president Kennedys uppmaning att på båda sidor om Atlanten upprätta 
djärvare och närmare former av solidaritet mellan de demokratiska fria folken. Bland dessa 
former räknas utvidgningen av den gemensamma marknadens område, tack vare Storbritanniens 
och andra länders anslutning, en utvidgning som vi verkligen önskar oss. Jag skall slutligen ta 
upp den händelse som förefaller mig mest signifikativ av alla, det ekumeniska kyrkomöte som 
man sammanfattningsvis kan definiera som kyrkomötet för de kristna folkens union. 
 
Tillåt mig att inför de dramatiska distanseringar som nyligen visat sig mellan regeringar i 
gemenskapens medlemsländer beträffande Storbritanniens anslutning ta tillfället i akt för att säga 
något opartiskt för att tolka önskemålen, oron och ångesten i denna kammare. 
 
I sina debatter i denna fråga har Europaparlamentet redan enhälligt uttryckt önskan att 
förhandlingarna i Bryssel skall leda till något positivt. Parlamentet har konstaterat att 
Storbritannien fullständigt uppfyllde de villkor som ansågs nödvändiga för att ansluta nya 
medlemmar till Europeiska gemenskapen. Vårt parlament är säkerligen det första att erinra om 
att anslutningen av nya medlemmar inte skall leda till någon ändring av Romfördragen. Det är 
just för att parlamentet är övertygat om att det är absolut nödvändigt att respektera fördragen i 
sin helhet, vilka styr gemenskapens liv och utveckling, som parlamentet alltid insisterat på att 
man skall genomföra vissa grundläggande politiska regler, som alla regeringar hittills inte 
förefallit beredda att tillämpa. Det är faktiskt självklart att våra fördrags struktur kan genomgå 
avsevärda förändringar – och i vårt fall skulle jag till och med vilja säga radikala förändringar – 
utan att nya bestämmelser antas, helt enkelt bara för att man faktiskt överger befintliga 
bestämmelser. 
 
Men vi har alltid trott att det var just till detta som förhandlingarna i Bryssel skulle användas: till 
att söka medel som är acceptabla för alla, som gör det möjligt att undanröja vissa exakta 
olägenheter, utan att tvingas ändra befintliga fördrag. Tillåt mig, kära kolleger, att göra mig till 
tolk för er känsla genom att uttrycka det entusiastiska önskemålet att vi skall finna ett sätt att 
återuppta de avbrutna förhandlingarna och avsluta dem. 
 
Europa har ännu en gång lämnat det största bidraget till denna impuls i riktning mot unionen som 
jag talat om. Tack vare denna uppgift som den gjort till sin skyldighet har Europa återigen funnit 
sin plats ”i världens centrum”. De europeiska gemenskapsinstitutionerna omfattar in nuce 
Europas framtida federala regering och symboliserar den redan, även om det bara är till en liten 
del. 
 
Denna enandeprocess är emellertid varken omöjlig att stoppa eller oåterkallelig, vare sig i den 
större västvärlden eller det mer begränsade Europa. Det är nödvändigt att européerna bestämt går 
framåt på vägen mot unionen: de kommer att kunna göra det om de kan öka sin tro på Europa 
och överbrygga den modfälldhet som vissa svårigheter, som är omöjliga att skilja från en så högt 
uppsatt och nobel uppgift, kan orsakas av. 
 



   

Det borde stå klart för alla européer att om unionen innebär frihet, demokrati och civila framsteg, 
innebär den först och främst och framför allt fred. Mänskligheten har nu i arton år levt med oron 
för att en ny och ännu allvarligare tragedi än vad den upplevt tidigare skulle inträffa. För några 
månader sedan stod vi på randen till avgrunden. Om Europa lyckades att effektivt ena sig på det 
politiska planet och inte bara på ekonomisk nivå, och samtidigt förbli djupt förankrad i 
Atlantalliansen, skulle det innebära en enorm kraft för att bevara freden i världen. 
 
Även om våra åtgärder äger rum inom ett begränsat område, även om det bara är avsett att 
påverka en del av den allmänna processen av utveckling och förstärkning av gemenskapens 
politiska beståndsdelar, är värdet av samarbetet mellan Europaparlamentet och de nationella 
parlamenten, som mötet i Rom just givit upphov till, för den skull inte mindre. Jag är också 
övertygad om att vår känsla för skyldigheter och vår goda vilja inför den uppgift som vi alla 
tillsammans ställt upp för oss inte kommer att minska, och inte heller känslan för skyldigheter 
och god vilja i de nationella parlamenten. 
 



   

  

Omval av Europaparlamentets talman 

 
Tal hållet den 25 mars 1963 

 
Tillåt mig att uttrycka min tacksamhet för det förtroende ni ännu en gång visat mig genom att 
utse mig till ordförande i Europaparlamentet. Min tacksamhet är ännu större för de vänliga och 
smickrande ord som vår kammares ålderspresident sagt till mig. 
 
Jag är desto mer smickrad över att ha blivit vald av er, som parlamentets verksamhet håller på att 
få en grundläggande politisk betydelse och förefaller få ett avsevärt inflytande på framtiden för 
processen med att ena Europa. Utöver de skriftliga regler som återfinns i Romfördragen åligger 
det självfallet parlamentet att främja enandeprocessen och få den att övergå från det ekonomiska 
planet, dit den hittills varit förpassad, till det mer specifika politiska planet. Ingen annan 
institution inom gemenskapen skulle kunna sköta denna uppgift med större kompetens, för det 
förefaller uppenbart att – även om det bara är på ett indirekt sätt – det är parlamentet, och enbart 
det, som kan uttrycka och företräda våra folks känslor och uppfattningar, något som är 
nödvändigt för gemenskapen. 
 
Verksamheten under det senaste året vittnar om denna vilja och förmåga hos Europaparlamentet 
att uppfylla rollen som ledare för enandeprocessen. Uppgiften har underlättats av det effektiva 
samarbetet, entusiasmen, den reservationslösa uppoffringen för Europas sak, som de politiska 
gruppernas ordförande och medlemmarna i de verkställande utskotten och den höga 
myndigheten visat prov på. Jag skulle i dag här i talarstolen, även i ert namn, vilja framföra mitt 
varma tack till dem alla. 
 
Jag har redan haft tillfälle att säga att parlamentet var ”medvetandet och ledaren för 
enandeprocessen”. Det är definitivt i det ljuset som parlamentet framstod när det i november 
förra året diskuterade med företrädarna för rådet och med den verkställande gemenskapen om de 
största politiska problemen i den omedelbara framtiden, eller när parlamentet under 
februarisessionen i en debatt som genom sin höga nivå kan ingå i de noblaste och mest 
framstående parlamentariska traditionerna i Europas länder, lugnt bedrev diskussionen om att 
avbryta förhandlingarna i Bryssel om att ansluta Storbritannien till den gemensamma 
marknaden, eller slutligen när parlamentet krävde och erhöll stöd och samarbete från de 
nationella parlamenten i gemenskapens medlemsländer för att få den europeiska konstruktionen 
att gå framåt. Det finns ett annat specifikt politiskt bevis på Europaparlamentets verksamhet: den 
propagandakampanj med vilken parlamentet velat bidra till att utforma och utveckla 
medvetandet om enighet hos våra folk, genom att organisera besök i parlamentet och vid 
gemenskapsinstitutionerna för tusentals ungdomar från de sex medlemsländerna, genom att så 
mycket som möjligt utvidga sina egna informationsinstrument och genom att ge upphov till 
konferenser och debatter om problemet med Europa. 
 
Er ordförande, som visste att han var er tolk under de protokollära besök han gjorde hos 
regeringarna i gemenskapens sex medlemsländer, såg till att enträget formulera önskemålet att de 
regler i Romfördraget som ännu inte tillämpas äntligen skulle tillämpas; det är regler som har ett 
politiskt innehåll och som har som mål att få processen med Europas enande att flyttas från det 
ekonomiska planet till det politiska. Det är absurt att tro att den europeiska konstruktionen kan 
överleva och gå framåt genom att bara vara ekonomisk, vilket många tenderar att tro i dag. Om 
den europeiska konstruktionen begränsades till det ekonomiska området skulle den vara dömd att 



   

misslyckas. Det är också absurt att tro att Europas politiska enighet kan genomföras utan att 
folkets medvetande och opinion är aktiva. Regeringarnas kalla förnuft är inte tillräckligt för att 
bygga Europa - det krävs folkens känslor. ”Passionen” skrev den framträdande filosofen i sitt 
odödliga verk, ”är vinden. Förnuftet är bara seglet”. Det krävs alltså att vinden från folkets 
passion blåser på förnuftets segel hos ledarna. Det krävs med andra ord att parlamentets arbete 
kan bygga på européernas bestämda och ärliga deltagande. Det är anledningen till att en av 
reglerna av politisk art som jag talade om tidigare, den som innebär att Europaparlamentet väljs 
genom allmänna direkta val, är av grundläggande betydelse för att den pågående processen skall 
gå framåt och befästas. Vi får aldrig tröttna på att upprepa önskemålet, den enträgna begäran, vår 
strävan efter att denna regel i Romfördragen skall tillämpas, som är den enda som kan göra det 
möjligt för våra folk att aktivt delta i de gemensamma ansträngningarna för att bygga det nya 
Europa. 
 
Vi bör framför allt framhärda i krissituationer som den som vi för närvarande upplever, där 
molnen hopar sig vid horisonten och där vi oroas över hotet om försämring och sammanbrott 
som hänger över den ännu sköra byggnad som byggts upp med så mycket tålamod, så mycken 
möda och genom så mycken besvikelse. 
 
Man får inte glömma att det uppstod en klyfta mellan medlemsländerna i gemenskapen den 20 
januari. Orsakerna har redan diskuterats under lång tid här i kammaren, och det kommer att 
diskuteras ytterligare under innevarande marssammanträde. Denna klyfta skulle ha överbryggats 
snabbt och inte utvidgats. Det är emellertid vad som tyvärr skett, till följd av beslutet som 
fattades av två regeringar i gemenskapens medlemsländer om att vägra eller skjuta upp 
undertecknandet av associeringsavtalet med de utomeuropeiska länderna, vilket paraferades 
redan i december. Parlamentet kan bara beklaga det. Tillåt mig, kära kolleger, att göra mig till 
tolk för den oro som de känner vilka trodde och fortfarande tror att endast unionen kan rädda 
Europa från ruinen. Jag uppmanar enträget regeringarna och folken i gemenskapens 
medlemsländer att var och en anstränga sig för att förkasta allt det som kan söndra och stället 
eftersträva allt som kan ena, överbrygga de nuvarande svårigheterna och lämna dörren öppen för 
framtidens förhoppningar. ”Jorden tillhör de levande.” Detta berömda tankespråk från 
illuministen visar oss exakt i vilken riktning vi skall gå. 
 
De olika uppfattningarna och motsättningarna skall inte få oss att förlora medvetenheten om de 
gemensamma andliga och kulturella ursprungen, den grundläggande identiteten i värderingar och 
idéer som under seklens gång format Europa, medvetandet om att européernas Europa inte bara 
ställer materiella krav, kräver militärt försvar och ekonomisk utveckling, utan också har högre 
motiv av moraliskt slag. Mycket mer än politiska och ekonomiska orsaker har det högre motiv av 
moraliskt slag som inspirerat författarna till Romfördragen, dessa fördrag som, genom en lycklig 
tillfällighet, undertecknades på Kapitolium just för sex år sedan. Vår union behövs framför allt 
för att det bara är genom den som det blir möjligt att förbli trogen dessa motiv och göra dem till 
beståndsdelar som inspirerar och formar vårt framtida liv. 
 
Allt reduceras när allt kommer omkring till samma eviga ideal som givit våra nationers historia 
denna nobla, civiliserade och mänskliga karaktär. Vi skulle vilja att de accepteras så att de blir 
ett stöd för de nya uppgifter som vi skall genomföra. Man har med rätta påpekat att den verkligt 
realistiska politiken inte är den som isolerar åtgärder från de mänskliga idealen, utan den som 
betraktar idealen som den verkliga kraften för åtgärder. Det är därför nödvändigt att förbli trogen 
våra ideal om vi vill att vårt verk skall bli användbart och fruktbart. ”Ingen utom Gud känner till 
framtiden”, sade antikens filosof. Men om vi ser oss omkring kan vi, så långt som vi kan se, 
konstatera att vårt hopp inte saknar grund. Det viktigaste är enligt min uppfattning den entusiasm 
med vilken allt fler ungdomar i dag ansluter sig till det enade Europas sak och tjänar detta ideal. 
 



   

  

Låt oss därför med förtroende och med friskt mod sätta igång för att bygga vårt öde som är 
gemensamt för folken i detta Europa som tror på Gud och friheten, på den väg vi slagit in på och 
som varken är enkel eller säker, och där andan hos en stor italiensk men samtidigt europeisk och 
universell poet, Dante Alighieri, kan fungera som ledning för oss, han som, såsom De Sanctis 
skriver, ”bortom staden såg nationen och bortom nationen såg en konfederation av nationer. Det 
var en utopi som drog upp historiens väg”.  
 
 



   

 Till minne av John F. Kennedy 

 
Tal hållet den 25 november 1963 

 
En av de förnuftigaste, ädlaste och mest generösa män som lett den amerikanska politiken från 
oavhängigheten fram till våra dagar, en av de mest geniala personligheterna, med stor 
skaparanda och entusiasmerande energi som haft i uppdrag att spela en huvudroll på den 
politiska världsscenen, en av de högsta och mest exemplariska själar vars existens hedrat och 
förädlat människans villkor, John Kennedy, Förenta staternas unga och överallt uppskattade 
president, är död, tragiskt mördad i sitt land, när han utövade sitt höga ämbete. 
 
I dag domineras den civiliserade världen av hans enorma skugga, och tiden kommer aldrig att 
lyckas minska den och framför allt inte sudda ut den. 
 
Under hans tre år som president hade hans namn förknippats med grundläggande händelser. Han 
hade redan gått till historien som presidenten med ”den nya gränsen”, dvs. han var talesman för 
ett politiskt begrepp och en regeringsprincip som syftade till att förstärka och försvara frihet och 
demokrati på amerikanskt territorium, genom att berika och utveckla dessa principer och ideal 
med hjälp av en stark och skoningslös kamp mot allt som hotade dess liv och utveckling. Dessa 
faktorer är fattigdom, okunnighet, sjukdom, diskriminering och sociala orättvisor. Den ”nya 
gränsen” var en återgång och en uppmaning till känslan av lojalitet, mod, enhetlighet och 
kraftfullt agerande som kännetecknade det amerikanska samhällets expansionsperiod och försåg 
det med nödvändiga moraliska principer för att garantera det en utveckling i frihet, rättvisa och 
ordning. 
 
Det var den anda som kännetecknade president Kennedys inrikespolitik, en kristen och liberal 
politik i ordets högsta bemärkelse, en politik som inte upplevt vare sig tvekan, stillestånd eller 
kompromisser med en inrikes opposition. President Kennedy var övertygad om att ”en man 
måste göra det som måste göras och denna princip är grunden till all mänsklig moral”. Inte bara 
genom sin Civil rights bill, utan även genom sin politik i rasfrågor, skolfrågor, ekonomi och 
sociala frågor försökte han hela tiden att ge liberala och demokratiska institutioner nya och 
djupare värderingar. 
 
Tanken med ”den nya gränsen” genomsyrade inte bara inrikespolitiken utan även, jag skulle till 
och med vilja säga framför allt, den amerikanska utrikespolitiken under de senaste tre åren. 
Därför plågar president Kennedys tragiska död inte bara det amerikanska folkets själ utan också 
själen hos alla medborgare i den fria världen och i all civiliserad mänsklighet. 
 
President Kennedy kommer att gå till historien som en djärv mästare när det gäller folkens frihet 
i Västvärlden och som den som främjat ett stort avspännings- och samförståndsarbete. Han fick 
arbeta med detta i en särskilt svår situation, fylld av okända faktorer, i den internationella 
politiken, och när det gäller Kubakrisen kunde han visa på sin beslutsamhet genom att göra sig 
till försvarare för den fria världens grundläggande principer och krav. Han hade tidigare fått utstå 
mycket kritik och man anklagade honom för att inte exakt kunna bedöma de krafter som vände 
sig mot den fria världen och inte visa sig lika bestämd som sina föregångare mot den försåtliga 
och skrupelfria politik som motståndaren bedrev. Men när den fria världen för tretton månader 
sedan utsattes för ett omedelbart hot tvekade han inte att, under personligt ansvar, vidta de 
åtgärder som gjorde det möjligt att krossa hotet. Detta beslut visade att det finns gränser för den 
demokratiska toleransen, gränser som man inte överträder utan att löpa risken att starta en 
världskonflikt. 
 



   

  

Jag vet inte om president Kennedys attityd i samband med Kubafrågan är orsaken till hans 
tragiska slut. Men det är säkert att det just var denna attityd som var utgångsläget för en ny fas i 
den internationella politiken, den fas då västvärldens moraliska styrka utvecklades och – tack 
vare avtalet om kärnvapenprov, även om det inte var fullständigt –mänskligheten kunde ana ett 
nytt ljus som förstärkte de gemensamma förhoppningarna om en mindre osäker och dunkel 
framtid. 
 
Det finns en aspekt i president Kennedys politik som jag särskilt skulle vilja nämna. Vi som 
lever och arbetar i denna del av Europa som redan uppnått en grad av enhet som vi med alla 
krafter försöker stärka och utvidga – utan hänsyn till alla motgångar – vi minns också president 
Kennedy som en man som med lika mycket auktoritet som envishet försvarar idén med en 
verklig europeisk enhet som, långtifrån att vara ett mål i sig, är ett instrument som förstärker 
solidariteten mellan Atlantfolken och ett utgångsläge på väg mot en total union i den fria 
världen, som levandegörs av denna fred ”där folken lever tillsammans i ömsesidig respekt och 
arbetar tillsammans i ömsesidig aktning”. 
 
I det historiska tal som president Kennedy höll i Philadelphia den 4 juli 1962 önskade han att 
Amerika och Europa skulle komma närmare varandra, vilket var ett första steg mot att 
genomföra den generösa idén med att sammanföra folken på båda sidorna om Atlanten. Genom 
ädla och starka ord uppmanade han européerna att ”inleda skapande och bestämda åtgärder, 
bygga sitt nya hus” och samtidigt uppmuntrade han amerikanarna att inte tänka i kontinentala 
termer utan interkontinentala. ”Det är bara om vi enas, sade han, som vi kan bidra till att skapa 
en värld som bygger på rätten och ett fritt val, och förbjuda krig och förtryck”.  
 
Inte bara Amerika, utan hela den fria världen, hela mänskligheten som äntligen vill kasta ankar i 
en lugn hamn, har intresse av – sade han – att ett enat Europa byggs. Detta enade Europa, knutet 
till Amerika med starka och oförstörbara fästen, skulle bli en ovärderlig källa till energi och 
framsteg. 
 
De viktigaste idéerna och förslagen i talet i Philadelphia togs upp och utvidgades i det lika stora 
och minnesvärda tal som president Kennedy höll den 25 juni i år i Paulskirche i Frankfurt. Han 
erinrade återigen om, utöver det djupa intresset hos de fria folken, det historiska behovet av att 
skapa ett Europa som är varaktigt enat och införlivat i en Atlantsammanslutning av oberoende 
stater som helt rättvist skulle fördela kostnader och beslut sinsemellan, och också ha 
gemensamma skyldigheter när det gäller försvar och fred. 
 
Det handlar inte om några fåfänga drömmar: man skulle kunna genomföra föreningen, sade han, 
”genom att göra konkreta ansträngningar för att lösa de problem vi alla står inför: militära, 
ekonomiska och politiska. Föreningen är inte en inställning utan en process: en kontinuerlig 
process som bekräftas år från år, vartefter vi löser våra gemensamma uppgifter”.  
 
Samtidigt som president Kennedy bekräftade att det absolut krävdes solidaritet mellan Förenta 
staterna och Europa, önskade han ändå att en utvidgad dialog skulle inledas med den sovjetiska 
världen. Men han varnade oss uttryckligen: ”Vi ber dem som betraktar sig som våra fiender att 
förstå att i vårt förhållande till dem kommer vi inte att byta en nations intressen mot en annans, 
och att vår entusiasm för friheten är gemensam för oss alla”. Långtifrån att underskatta den 
erkände han uppriktigt att ”hindren för hoppet är stora och hotande”. Och han avslutade med att 
säga: ”Målsättningen med freden i världen måste både i dag och i morgon finnas i våra beslut 



   

och genomsyra våra avsikter… Vi är alla idealister, vi är alla drömmare. Man skall inte få säga 
om denna Atlantgeneration att den lämnade idealen och drömmarna till sina förfäder och 
beslutsamheten att tänka och fatta beslut till sina motståndare”.  
 
Vid min officiella resa till Förenta staterna nyligen som ordförande för detta parlament fick jag 
direkta och värdefulla bevis på president Kennedys strävan att hjälpa oss att åstadkomma ett enat 
Europa, att tillsammans med oss bekämpa återgången och myterna med ett förflutet fyllt av 
sterilitet och splittring, hans vilja att tillsammans med oss eftersträva de mest anpassade 
instrumenten för att överbrygga våra meningsskiljaktigheter som han hoppades var tillfälliga och 
av relativ betydelse. Han ville få information om alla de mest brådskande och allvarligaste 
problemen som Europeiska gemenskapen hade att bemöta och han ville uttryckligen under vårt 
sammanträffande bekräfta sin solidaritet med det arbete som Europaparlamentet inlett.  
 
I och med president Kennedys bortgång har vi beträffande frågan om det enade Europa förlorat 
en stor vän och en stor allierad. Vi böjer oss rörda och respektfullt inför hans minne när nu det 
amerikanska folket för sista gången hyllar sin president, och jag tror att vår uppgift är att lova oss 
själva att svartsjukt vaka över det budskap han gav oss och fortsätta att gå framåt på den väg han 
bidragit till att öppna och som han vid flera tillfällen angivit som den enda väg som historien 
erbjuder, den enda väg som, för oss och våra barn, kan rädda människans frihet och värdighet, 
som är det enda som gör livet värt att leva. 



   

  

  
 
 

Gemenskap och demokrati 

 
Tal hållet den 21 oktober 1964 

 
Jag skall bara säga några ord inspirerade av de uttalanden som de Lipkowski just gjort, i hopp 
om att tillföra en ärlig ton till den debatt som läsningen av en kommuniké från den franska 
regeringen givit upphov till. Även om Europas idé att gå framåt mot ett ultimatum för att uppnå 
att fördragen respekteras knappast tilltalar mig, eller herr Pleven eller herr Dehousse, måste jag 
ändå säga att herr de Lipkowski har rätt när han säger att jordbrukspolitiken är ett av de 
instrument som planerades i Messina (för att sedan övertas i Romfördraget) i syfte att bygga upp 
ett enat Europa på det ekonomiska planet. Jag skulle till och med vilja gå längre: det är ett av de 
instrument som gör det möjligt att senare uppnå den mest autentiska målsättningen med 
Romfördragen, vilket är målet med alla våra ansträngningar, jag talar om ett enat Europa på 
politisk nivå. Men jag måste samtidigt tillägga att om det stämmer för den gemensamma 
jordbrukspolitiken gäller det även utan undantag för alla andra kapitel i Romfördragen. Dessa 
fördrag utgör en enhet som tidigare varit föremål för långa utredningar, just för att säkerställa att 
man en dag genom dem skulle uppnå ett politiskt och ekonomiskt enande av Europa.  
 
Jag håller inte med Spaak – som också han var en av författarna, och till och med 
huvudförfattare, till Romfördragen (för vi får inte glömma att Spaak var ordförande i 
expertkommittén som under lång tid höll sina möten i Val Duchesse) – när han säger att 
författarna till Romfördraget gjort misstaget att förlita sig på ”den historiska fatalismen” för att 
få enandeprocessen att övergå från det ekonomiska planet till det politiska. Det stämmer inte. 
Det stämmer att vi ser det ekonomiska enandet av Europa som ett sätt att senare uppnå en verklig 
politisk union i Europa, utan att på något sätt förlora oss i den historiska fatalismen, utan tvärtom 
genom att stödja oss på respekten och en fullständig tillämpning av alla bestämmelser i 
Romfördragen. Vissa av dessa bestämmelser, som är av rent politisk art, har införts just för att 
underlätta enandeprocessens övergång från ett ekonomiskt plan till ett politiskt. 
 
Jag kan exempelvis nämna artikel 9 i fördraget om inrättande av den europeiska 
atomenergigemenskapen, en artikel som gäller det europeiska universitetsinstitutet. Det skulle ge 
det nödvändiga medlet för att forma och utvidga den europeiska medvetenhet som är absolut 
nödvändig för att ett federalt Europa skall kunna bildas, ett enat Europa också på politisk nivå. 
 
Det skulle vara absurt att tro att Europa skulle kunna byggas enbart tack vare viljan hos 
regeringarna, hos de ”stora”. Europa måste byggas med hjälp av folkens vilja. Om de inte deltar 
förblir ett enat Europa på politisk nivå för evigt en chimär och en utopi. När det gäller artikel 138 
i fördraget om inrättande av EEG – som nästan fungerade som mål i går för de Lipowskis gyckel 
– en artikel som innebär att den parlamentariska kammarens ledamöter skall väljas genom 
direkta allmänna val, infördes den inte på grund av ”perfektionism” som de Lipkowski sade utan 
som instrument för att garantera att folkens vilja är direkt involverad i processen med att bygga 
Europa. 
 



   

Hur skall man kunna bygga ett enat Europa på det politiska planet om folkens själ inte bidrar till 
det? Det är anledningen till att allmänna direkta val är ett av de grundläggande instrumenten för 
att bygga ett enat Europa på politisk nivå!  
 
Vad kan man då säga om de övriga bestämmelserna, valet av gemenskapernas gemensamma 
säte, symbolen för huvudstaden i den framtida europeiska förenta staten, eller gemenskapernas 
ekonomiska och budgetmässiga självständighet? Vad kan man säga om alla bestämmelser som 
ännu inte tillämpas på oss, av den enkla anledningen att regeringarna inte har velat tillämpa 
dem? 
 
Tro inte att jag anklagar någon regering i någon medlemsstat i gemenskapen, jag undrar bara om 
var och en av oss skulle behöva rannsaka vårt samvete för att se om respektive lands regering 
inte har en del av ansvaret för att inte tillämpa vissa eller flera bestämmelser i Romfördragen. 
 
Jag tror att vi framför allt måste betona den punkten, herr ordförande. På den tiden jag hade äran 
att vara ordförande för denna höga kammare, och i de möten jag i den egenskapen hade med 
ledarna för politiken och regeringarna i gemenskapens medlemsländer, bekräftade jag alltid att 
samtliga möjliga och tänkbara åtgärder som syftar till att upprätta politiskt samarbete mellan 
regeringarna i medlemsländerna borde accepteras, eftersom de är ett värdefullt instrument för 
byggandet av Europa. Den gamla Fouchetplanen kunde vara ett instrument för detta, på samma 
sätt som den nya Spaakplanen och så många andra projekt som funnits eller kan tänkas, för att 
genomföra denna Europas politiska union, eftersom alla skissar på ett nödvändigt samarbete. Det 
finns emellertid ett villkor och det är att det inte skall få enandeprocessen att gå tillbaka från 
integrationsstadiet till ett samarbete mellan suveräna stater, att det inte skall, som ordföranden 
för den höga myndigheten nyss sade, ta ett steg tillbaka i förhållande till den pågående 
enandeprocessen.  
 
Men det är för oss en permanent källa till oro: vi fruktar att detta förbehåll som – såsom de 
Lipkowski sade i går – inte borde visa sig i tillämpningen av Romfördragen, i verkligheten 
existerar i ledarnas tankar. Vi fruktar faktiskt att det är dem man måste klandra för att vissa 
bestämmelser inte tillämpats och att vissa regeringar envist vägrar att åta sig att, inom ramen för 
Fouchetplanen, fullständigt tillämpa bestämmelserna i Romfördragen. 
 
Kanske, herr de Lipkowski, är detta förbehåll ett uttryck just för avsikten att få enandeprocessen 
att gå från integrationsstadiet till ett samarbete mellan suveräna stater. 
 
Men ett samarbete mellan suveräna stater blir aldrig, kan aldrig bli, ett enat Europa!  
 
Ett enat Europa förutsätter att man för alltid överger myten om den nationella suveräniteten! 
 
Jag anser därför att Europaparlamentet, utan att ta illa upp av det uttalande den franska 
regeringen i dag gjorde, borde stå över enskilda konflikter som rör en verkligt enhällig tanke, 
nämligen att det är nödvändigt att tillämpa alla bestämmelser i Romfördragen (och att det är alla 
regeringars skyldighet att se till att ingen av dem glöms bort eller nonchaleras), eftersom denna 
fullständiga tillämpning är själva grunden till ett effektivt byggande av Europa. 
 
Det är vår skyldighet, allas vår skyldighet, vi som tror på Europas framtid och som verkligen vill 
ha en politisk och ekonomisk union, att uppmana regeringarna från de olika länderna att göra 
detta åtagande. 
 
 



   

  

Konferensen i Messina och den europeiska politiska unionen 

 
Tal hållet den 19 januari 1965 

 
I väntan på den framtida utvecklingen för det europeiska enandet tycker jag stunden har kommit 
för oss att erinra om vissa grundläggande och viktiga principer som föregått dess genomförande, 
jag tänker på avtalen från konferensen i Messina och upprättandet av Romfördragen. 
 
Det är enligt min uppfattning nödvändigt även om man, enligt överenskommelsen, sparar 
granskningen av de mer tekniska aspekterna av Europas politiska konstruktion till en mer 
omfattande och fördjupad diskussion som kommer att äga rum under sessionen i mars. 
 
Det föreföll då som om inrättandet av två nya gemenskaper, som fastställdes just vid konferensen 
i Messina, inte kunde betraktas på ett rent ekonomiskt eller politiskt plan. Ett Europa som enades 
ekonomiskt eller närmare bestämt strävade efter att enas med hjälp av dessa gemenskaper 
utförde därigenom en i högsta grad politisk handling, både när det gällde arten och effekterna. 
Det föreföll uppenbart att denna handling skulle betraktas i sitt historiska sammanhang, dvs. i 
förhållande till de resultat strävan efter enhet på en viss del av den gamla kontinenten, vilket 
inleddes direkt efter kriget, hittills hade kunnat ge. Men även om försöket att åstadkomma 
politisk enighet varit fåfängt hade det ekonomiska samarbetet, genom kol- och stålunionens 
förmedling, varit konstruktivt och fruktsamt. Det är anledningen till att utrikesministrarna i våra 
sex länder, som träffades vid konferensen i Messina, när skepticismen och besvikelsen drabbade 
Europa efter misslyckandet med det djärva och generösa projektet med 
Europeiska försvarsgemenskapen inför det franska parlamentet under sommaren 1954, erkände 
att det var nödvändigt att utarbeta nya instrument för enande vilka betonar en utvidgning av detta 
ekonomiska enande som givit bättre resultat. Men det var inte en tillräcklig anledning för att 
sakta ned eller sluta upp med våra ansträngningar mot det gemensamma målet, som var ett 
fullständigt politiskt och ekonomiskt enande av Europa. Vi betraktar det ekonomiska enandet 
inte som ett mål i sig, utan som det medel som den särskilda politiska situationen i denna 
historiska fas placerade i våra händer för att integrationsprocessen i Europa skulle göra framsteg 
i både politiskt och ekonomiskt hänseende. Det är anledningen till att ett stort antal bestämmelser 
av enbart politisk art införlivats i Romfördraget för att göra det möjligt för gemenskaperna att 
följa en politisk utveckling parallellt med den ekonomiska, eller snabbt överföra 
gemenskapsåtgärderna från det ekonomiska planet till det politiska. 
 
En annan grundläggande princip i Messinaavtalen gällde de nya gemenskapernas öppna karaktär. 
Alla som under lång tid diskuterat de allmänna linjerna i avtalen och som sedan under två års 
hårt arbete utarbetat fördragen var överens och bestämt övertygade om att den nya europeiska 
gemenskapen, när den väl omvandlats till institutionell verklighet, inte kunde förbli isolerad om 
den ville överleva och göra framsteg. Deras tanke var att det lilla Europa inte skulle förbli 
isolerat, inte mer från det stora Europa än från Atlantalliansen, på samma sätt som det inte skulle 
förbli isolerat från den del av Afrika där det aktivt hade bidragit till framstegen. Det är 
anledningen till att man, medan den formella inbjudan och slutkommunikén från konferensen i 
Messina innehöll en formell uppmaning och tydligt uttryckte förhoppningen om att 
Storbritannien skulle ansluta sig till de gemenskaper som skulle uppstå genom fördragen, då 
räknade med att de utomeuropeiska länderna och territorierna skulle anslutas. Det finns inga som 
helst tvivel om att de två nya gemenskaper som inrättats genom Romfördragen uppstått som 
gemenskaper som är öppna mot omvärlden. 



   

 
En tredje princip som bekräftades i Messina gällde den verkliga karaktären hos de två nya 
gemenskaperna, som både kallades och definierades som en gemensam marknad. Jag vill betona 
det faktum att den gemensamma marknaden utformats och planerats som en stor handling av 
förtröstan på friheten som ideal och levnadssätt. Inrättandet av den gemensamma marknaden 
skulle kort sagt vara en ansvarig handling av mod och klarsynthet som inom ett större område 
försökte skapa mekanismer som gjort det möjligt att utveckla levnadsvillkoren och möjliggjort 
en ofantlig ökning av välståndet i den moderna världen.  
 
Dessa är alltså de grundläggande principerna som ligger till grund för fördragen som 
undertecknades i Rom den 25 mars 1957 på Kapitolium. 
 
Nära åtta år efter denna högtidliga ceremoni och lite mer än sju år efter att fördragen trätt i kraft 
blev det initiativ, som togs vid ett av de mest dramatiska och oroande tillfällena i den europeiska 
efterkrigshistorien, en av de mest beundransvärda skapelserna som Europa under sin mångåriga 
historia någonsin lyckats genomföra. På det ekonomiska planet har den gemensamma marknaden 
gjort framsteg, också tack vare intelligenta åtgärder från de verkställande organen, i en kraftfull, 
förvånande och mirakulös takt. Sett utifrån företräder den europeiska gemenskapen, så som vissa 
velat definiera den ”en världsomspännande ekonomisk makt på allra högsta nivå” och till och 
med ”världens största handelsenhet”. Integrationen av de sex medlemsländernas nationella 
ekonomier i en gemensam marknad har fungerat som ”multiplikator” för de gamla ekonomierna 
och givit upphov till en fullständigt ny och annorlunda enhet som man inte kan jämföra bara med 
summan av delarna. I dag omfattar den gemensamma marknaden ungefär en tredjedel av 
världshandeln, dvs. samma andel som Förenta staterna, men tillväxttakten i dess utrikeshandel är 
större än vad den är i Förenta staterna. 
 
Den gemensamma marknaden har därmed bevisat att den verkligen är det nyskapande och 
revolutionära instrument som dess skapare och upphovsmän hade tänkt sig när den utarbetades. 
Trots alla förseningar, brister och misstag som kännetecknat och fortfarande kännetecknar denna 
enandeprocess, har vi den gemensamma marknaden att tacka för den början till enhet som vi 
lyckats åstadkomma efter århundraden av kamp och krig. Om vårt försök hade misslyckats 
skulle problemet med vår politiska enighet inte ha uppstått i dag. 
 
Vi måste därför erkänna att det ekonomiska enandet hittills inte varit utan återverkningar på det 
politiska området. Enbart närvaron av den ekonomiska gemenskapen utgjorde i sig en politisk 
makt. Man kan inte heller underskatta vissa politiska konsekvenser av att vissa bestämmelser i 
fördragen antagits. 
 
Detta hindrar oss emellertid inte från att tillägga att de politiska resultaten, som så att säga 
erhållits indirekt, ännu är fullständigt otillräckliga. Inför denna enorma och kontinuerliga tillväxt 
av gemenskapen på det ekonomiska planet har grunden för den politiska enigheten blivit allt 
smalare, subtilare och skörare. 
 
Jag har redan sagt att det politiska enandet redan från början betraktats som ett instrument som 
skulle användas för det politiska enandet. Det är vad som framgår av de huvudsakligen politiska 
bestämmelser som man återfinner i fördragen: bestämmelserna om Europaparlamentet, 
Europeiska universitetsinstitutet, ett gemensamt säte, gemenskapens ekonomiska och 
budgetmässiga självständighet, den gemensamma handelspolitiken och utvecklingen av 
mekanismerna i den institutionella apparaten. 
 
Inget hindrade att påskyndandet av processen med det ekonomiska enandet åtföljs av ett 
motsvarande påskyndande av processen med politiskt enande. Tyvärr har det inte varit så. På det 



   

  

rent politiska planet har gemenskapen inte noterat något som helst seriöst framsteg. Den 
bristande överensstämmelsen mellan dess ekonomiska och politiska dimensioner är orsaken till 
den nuvarande allvarliga och seriösa obalansen. 
 
Man hör ofta sägas att den europeiska ekonomiska enigheten numera är ett oåterkalleligt faktum, 
ett faktum där man inte kan vända om. 
 
Denna tankegång förvånar oss mycket. Det stämmer inte att processen med ekonomiskt enande 
är skyddad från riskerna med förfall och förstörelse. Det räcker att minnas vad som hände i 
januari 1962, när övergången till den andra etappen av övergångsperioden i den gemensamma 
marknaden kännetecknades av så allvarliga och dramatiska meningsskiljaktigheter att man kunde 
frukta att dess undergång var nära förestående. Dessa meningsskiljaktigheter, det är välkänt, var 
framför allt av politisk art. Vi hade sedan erfarenheten i januari året därpå, när förhandlingarna 
om Storbritanniens inträde avbröts, denna gång också enbart av politiska skäl. Det gav upphov 
till en kris som berörde hela integrationsprocessen. I motsats till hur det föreföll, fortsätter denna 
kris faktiskt att störa och förlama gemenskapens liv och politik. Låt oss slutligen erinra oss de 
dramatiska meningsskiljaktigheterna som uppstod inom den gemensamma jordbrukspolitiken, 
som vi fick nya bevis på för några veckor sedan, innan man kunde komma fram till beslut om ett 
gemensamt pris på spannmål.  
 
Så länge cementet i den politiska enigheten saknas kommer den integrerade ekonomin att vara 
underställd den nationella politikens riktlinjer och direktiv. I det bästa scenariot kommer den 
europeiska gemenskapen att fortsätta att leva, eller snarare, som man redan har förutspått, att 
med stor möda hanka sig fram, och hänga fast vid förvärvade positioner och se till att inte mista 
uppnådda resultat, men utan entusiasm, vitalitet eller kraft. Under dessa förhållanden är det 
oundvikligt att dominansen från dem som innehar den gemensamma marknadens tekniska 
drivkrafter, dominansen från teknokraterna som man har rätt att frukta, förstärks och breds ut. 
Det är oundvikligt att situationen i de nationella, självförsörjande och feodala ekonomierna 
upprepas, som skrumpnat ihop utan kraft och anda, även om det sker i större omfattning och på 
högre nivå. 
 
Vi har nu kommit tillbaka till den första grundläggande principen som jag hänvisade till nyss, 
den som inspirerade till utformningen av den gemensamma marknaden som den ekonomiska väg 
som kan leda oss till politiskt enande. Det är bedrägligt att tro att vi kan uppnå detta mål genom 
att passivt låta händelserna komma till oss. Det är tvärtom absolut nödvändigt att inleda en 
politisk åtgärd, som drivs av en beslutsam, klar och rak politisk vilja. Alla som för närvarande är 
ansvariga för ledningen i Europa säger sig vara överens på den punkten och Europaparlamentet 
har också vid flera tillfällen uttalat sig tydligt i frågan. 
 
Vid ett flertal tillfällen har alla varit överens om behovet av att skapa det politiska Europa. Men 
om man drar undan slöjan av uttalanden i ren form, om man går till botten av tankarna hos de 
personer som i dag leder de europeiska frågorna, inser man att det i verkligheten finns politiska 
ståndpunkter och bedömningar som är mycket olika när det gäller det sätt och den tidsplan som 
bäst passar införandet av ett politiskt enat Europa. Det finns å ena sidan de som bara vill ha ett 
till det yttre enat Europa, som ger maximalt med makt till Europas olika länder, medan andra vill 
ha ett till det inre enat Europa, där de olika länderna får så lite makt som möjligt. 
 



   

Jag tror att även om vi under marssessionen har en mer fördjupad och detaljerad diskussion om 
dessa problem, är det ändå viktigt att vi redan nu yttrar oss om vissa grundläggande principer 
som denna meningsskiljaktighet gäller. En europeisk konfederation eller ett Europas förenta 
stater? Mot vilket av dessa mål skall vi sträva? Vilket är det slutliga mål som vi vill uppnå? 
 
Detta är inte någon marginell fråga. Det är en meningsskiljaktighet om såväl den juridiska som 
den politiska grunden. Juristerna säger att skillnaden mellan federation och konfederation ”gäller 
principen om suveränitet”. Federationen är ett enande av stater ovanför vilken det finns en ny 
stat genom att en del av den makt som tillhör de olika staterna i federationen överförs och 
fusioneras, men som har självständig suverän makt. Konfederationen är däremot bara en samling 
stater - den leder inte till att någon ny makt skapas, utan bara till en placering sida vid sida, en 
summering av de olika staternas olika makt, där var och en behåller sin egen suveränitet intakt. 
Om vi tittar på historien, ser vi att konfederationer aldrig varit vare sig vitala eller fruktbara och 
att de aldrig kunnat klara av trycket från motståndarstyrkor, vare sig de kommer inifrån eller 
utifrån. 
 
Om vi nu granskar konfederationen och federationen ur politisk synvinkel, inser vi att den första 
är resultatet av en ”tillfällig konvergens av intressen mellan de oberoende och suveräna staterna 
där en stat eller en grupp av stater har en ledande ställning i förhållande till de övriga” och att 
den andra, och inget annat än den, innebär verklig jämställdhet mellan staterna som den består 
av, och kan bedriva en politik som både är ett uttryck för politiken i de olika medlemsstaterna 
och för den högre federala makten. Medan federationen har ett innehåll och kännetecken som 
huvudsakligen är demokratiska, kan man därför inte säga detsamma om konfederationen. 
 
Anhängarna av konfederationstesen har många gånger hänvisat till den nuvarande verkligheten i 
de nationella staterna. De har påpekat att det nuvarande Europas historiska väv fortfarande vävs 
med de nationella staternas trådar. Det är att hålla sig till det yttre och inte till sakernas innehåll, 
det är att vägra att se längre än den för tillfället begränsade horisonten. De nationella staterna 
förfaller alla, av den enkla anledningen att den historiska funktion som var ursprunget till deras 
uppkomst och utveckling sakta men säkert försvinner. Det politiska och ekonomiska livet kan i 
dag inte längre begränsas till det minskade utrymmet på de nationella territorierna, det behöver 
alltmer utvidgas till de stora kontinentala områdena. 
 
Det är inte allt. Genom att försvara det enade Europa försvarar vi framför allt ett enat Europa på 
andlig och etisk nivå, mer än på den politiska, ett Europa som fullständigt styrs av liberala och 
demokratiska institutioner, ett Europa som kan öka och utvidgas successivt, från de nuvarande 
gränserna till hela det fria Europa, ända till de yttersta gränserna som byggts upp utan hänsyn till 
motståndarnas rättigheter. Ett Europa som alltså alltid är öppet mot dem som vill vara en del av 
det, genom att acceptera dess grundläggande principer. Men vår uppfattning slutar inte där. Detta 
Europa, som samlar alla fria länder som ingår i det, bör tillsammans med Förenta staterna bevara 
de starkaste förbindelserna i den stora gemenskapen av folk i det fria Västerlandet. Det stora fria 
Europa som vi just skissat upp är avsett att utgöra den andra pelaren i denna gemenskap, och 
dela alla rättigheter, alla skyldigheter och allt ansvar fullt jämlikt med Förenta staterna, som 
hittills utgjort den enda pelaren. 
 
Detta är alltså vår idealiska och politiska väg. Om vi ville ansluta oss till tesen med 
konfederationen skulle vägen avbrytas. Ett sådant Europa skulle bara vara delvis, fiktivt och 
tillfälligt enat. Vi skulle definitivt uppnå ett Europa, kanske till och med i strid med avsikterna 
hos vissa av dem som föreslår och önskar det, där en grupp av dominerande länder – de starkaste 
och de rikaste – skulle skapas, liksom en grupp av dominerade länder – de svagaste och 
fattigaste. Ett sådant Europa skulle förbli tillbakadraget i sina nuvarande gränser och 



   

  

Storbritannien och andra länder som ännu inte ingår skulle ha få eller inga möjligheter att bli 
medlemmar. Det skulle slutligen definitivt bli ett Europa som sätter sig upp mot Förenta staterna. 
 
Detta är enligt min uppfattning knuten i frågan. Ett Europa som en konfederation skulle syfta till 
att bli den tredje makten på kontinenten, mellan de två stormakter som i dag möts och som det 
också skulle vilja vända sig emot. 
 
Det är just på grund av denna roll som Europa skulle vilja ha som vi öppet visar vår avvikande 
uppfattning, för vi anser att dagens lilla Europa och morgondagens stora Europa, så som vi 
önskar oss det, inte skall betraktas som ett mål i sig, utan som gränserna för en unik process där 
det slutliga stadiet sammanfaller med uppkomsten av en mer vid och komplett form av solidaritet 
bland folken i det fria och kristna Västerlandet. 
 
Det är inte någon utopisk vision utan ett politiskt projekt som fullständigt motsvarar de stora 
riktlinjerna i den amerikanska politiken. 
 
Den ledande amerikanska klassen har alltid betraktat den europeiska enigheten med största 
sympati och intresse. Det räcker att komma ihåg att den första kärnan till det europeiska enandet 
formades kring Marshallplanen. Det räcker att komma ihåg uttalandena från framstående 
personer i det amerikanska offentliga livet sedan krigsslutet. Det berömda påståendet från Dean 
Acheson, att ”Europa skulle ha dragit till sig Amerika genom sin enighet, men förskjutit det 
genom sin oenighet” är särskilt signifikativt för den amerikanska politikens attityd när det gäller 
processen med att ena Europa. Men uppkomsten och den fantastiska utvecklingen av den 
gemensamma marknaden gjorde att Amerika råkade ut för det brådskande problemet med att 
fastställa sina förbindelser med Europa inte i traditionell form, utan i form av en inneboende och 
permanent enhet som utvidgas till både den ekonomiska och politiska sektorn. 
 
Grunderna till denna nya politik av ömsesidigt beroende mellan Förenta staterna och det enade 
Europa lades 1962. Det är den politik som bär den bortgångne president Kennedys namn. Den 
4 juli 1963, i samband med den 186:e årsdagen av Förenta staternas oavhängighetsförklaring höll 
han detta berömda tal som just handlade om ömsesidigt beroende, och som definitivt är ett av 
historiens ädlaste och modigaste utrikespolitiska tal. ”Byggandet av Atlantgemenskapen” – sade 
Kennedy bl.a. – ”kan aldrig ske enkelt och utan ansträngning”, men jag vill i detta sammanhang 
och i samband med denna frihetsdag säga att Förenta staterna är beredda till varje deklaration om 
ömsesidigt beroende, att vi är beredda att med ett enat Europa diskutera de sätt och medel som 
gör det möjligt att inrätta en verklig Atlantgemenskap, en sammanslutning som är till fördel för 
båda parter, mellan den nya unionen som är på väg att bildas i Europa och den gamla 
amerikanska unionen som grundades för knappt två århundraden sedan”.  
 
För att genomföra detta stora och generösa projekt, vars premisser var andliga och etiska innan 
de blev politiska, var inrättandet av en verklig europeisk enighet och inte bara en illusorisk, dvs. 
Europas förenta stater, ett första och oförsonligt villkor. 
 
Det är självklart att mot detta står uppfattningen om ett Europa som en konfederation som 
företräder den tredje makten i världspolitiken. Om den skulle gälla, skulle ”Kennedylinjen” göra 
konkurs, de amerikanska isolationskrafterna skulle få ny kraft och Europa skulle förbli instängt i 
sin isolering, med sin onödiga prestige. 
 



   

Men även om man skall förkasta uppfattningen om Europa som en konfederation bör man inte 
för den skull acceptera tesen från dem som skulle vilja att Europeiska gemenskapen avstår från 
att ta varje initiativ, vilket det än är, fram till dess att den politiska och historiska situationen 
kommer att göra det möjligt att återuppta strävan efter större och mer komplett enighet. Det är 
nödvändigt och brådskande att göra något för att inleda genomförandet av en europeisk politisk 
union, även om det sker försiktigt och blygsamt. Vi kan inte vänta längre utan att äventyra den 
pågående enandeprocessen och omintetgöra alla ansträngningar som hittills genomförts under så 
stora svårigheter. Redan vid Pariskongressen 1900 trodde man att byggandet av Europas förenta 
stater skulle ske successivt, redan då hade man föreslagit ett samarbete mellan de suveräna 
staterna för att göra det möjligt för folken att ”vänja sig vid att samarbeta”. De former för 
politiskt samarbete som förespråkas i olika initiativ och förslag förefaller passa, men på ett 
villkor: de får inte leda till att enandeprocessen går tillbaka, från integrationsstadiet till 
samarbetsstadiet; man måste också fullständigt tillämpa de politiska bestämmelserna i fördragen. 
Det är den tes jag försvarat i flera år och som jag alltid insisterat på i alla sammanhang, bl.a. 
sedan krisen i januari 1963, och särskilt under min period som ordförande i Europaparlamentet. 
 
Man förstår inte varför bara de ekonomiska bestämmelserna i fördragen skall tillämpas, medan 
de politiska förblir verkningslösa. 
 
Enligt min uppfattning är den bristande tillämpningen av dessa bestämmelser orsaken till 
gemenskapens motstånd mot förändringar på det politiska planet. Gemenskapen har utvecklats 
på ett onormalt sätt jämfört med prognoserna och viljan hos Romfördragens upphovsmän. 
Medan dess ekonomiska tillväxttakt till och med överskridit prognoserna har den politiska 
tillväxten på det politiska planet blivit kvar i början. Det har lett till en haltande organisation som 
hotar att när som helst rasa samman på grund av det motstånd som periodvis drabbar den. En 
harmonisk utveckling på både det ekonomiska och politiska planet skulle däremot ha varit en 
garanti för stabilitet och soliditet i integrationsprocessen, det skulle framför allt ha främjat dess 
snabba utveckling i riktning mot det slutliga målet. 
 
Det är anledningen till att jag anser att det grundläggande villkor som måste respekteras, för att 
undvika att enandeprocessen går bakåt från integrationsplanen till planen med enkelt samarbete 
mellan suveräna stater, är en korrekt tillämpning av alla bestämmelser i befintliga fördrag, 
inbegripet dem som enbart har ett politiskt innehåll. 
 
Vad betyder egentligen ”tillämpa de synnerligen politiska bestämmelserna i fördragen”? 
 
Detta innebär också, och till och med i första hand, att det finns anledning att slå samman 
gemenskapens verkställande organ, som ett första steg mot en sammanslagning av 
gemenskaperna. 
 
Men att tillämpa de politiska bestämmelserna i fördragen innebär också att äntligen ge 
gemenskapen ett säte och inte bidra till ytterligare förseningar när det gäller att inrätta det 
europeiska universitetsinstitutet. Dessa två beståndsdelar, gemenskapens säte och 
universitetsinstitutet, skulle kunna förefalla sekundära, men det är de absolut inte, eftersom också 
de har en stor politisk betydelse. Att samla gemenskapens alla institutioner i ett säte och att efter 
en lång väntan öppna dörrarna till det europeiska universitetsinstitutet skulle vara ett uttryck för 
en verklig strävan efter enande hos de europeiska folken och symbolen för samstämmighet i alla 
våra ansträngningar för att uppnå målsättningen att ena Europa.  
 
En exakt tillämpning av fördragen innebär alltså framför allt en ändring av det nuvarande 
systemet för val till Europaparlamentet. Jag sade ”framför allt” eftersom vi, när vi en gång vunnit 
kampen för kammaren, har tagit ett stort steg framåt på vägen mot ett politiskt enande. Den 



   

  

europeiska parlamentariska församlingen utformades i Messina som ett drivande organ för den 
politiska verksamheten, som själva hjärtat i den europeiska gemenskapen. Den skulle i 
gemenskapsåtgärderna ha ingjutit den direkta impulsen till vilja hos det europeiska folket. Jag 
har alltid tagit åt mig äran för att med all min kraft, hur blygsam den än är, ha slagits under de 
stormiga och stressande stegen när fördragen upprättades, för att ett verkligt Europaparlament 
skulle inrättas.  
 
Eftersom det var fullständigt omöjligt att omedelbart uppnå att parlamentet skulle väljas i direkta 
val med allmän rösträtt, föreslog jag envist att man skulle bestämma ett datum då systemet med 
indirekta val senast skulle ersättas med det mer demokratiska systemet med direkta val som 
bättre motsvarar kraven i gemenskapens politiska utveckling. Man lyssnade inte till mitt förslag. 
Den kompromiss som uppnåddes bestod i att föra in en punkt om att kammaren har befogenhet 
att utarbeta projekt som gäller valet av dess egna ledamöter genom ett system med allmän direkt 
rösträtt. Men förslaget, som utarbetades redan i juni 1960 av den europeiska parlamentariska 
kammaren, har inte ens beaktats av behöriga institutioner inom gemenskapen. 
 
Den politiska aspekten av problemet med Europaparlamentet berör emellertid inte endast 
valsättet, även om det definitivt är så att enbart direkta allmänna val, vilket för övrigt Mme de 
Staël påpekade på sin tid, på ett nära sätt kan förbinda de europeiska folken med sina 
gemenskapsinstitutioner. Det råder inget tvivel om att så länge som befolkningens direkta 
delaktighet i Europeiska gemenskapens liv inte kan garanteras kommer den att vara utan sitt 
största stöd. En andra politisk aspekt gäller Europaparlamentets befogenheter: i sakernas 
nuvarande tillstånd ligger de inom så blygsamma och snäva gränser att de inte gör det möjligt för 
parlamentet ens att uppfylla de funktioner som tillfaller varje verkligt parlament. Ett antal frågor 
av intresse för gemenskapen är i dag undantagna från all politisk kontroll, eftersom de nationella 
parlamentens befogenhet har försvunnit utan att ersättas av Europaparlamentets. Det som vid ett 
flertal tillfällen kritiserats här och utanför har alltså hänt: att okontrollerbara och okontrollerade 
myndigheter har uppstått som alltså är oförenliga med de demokratiska och liberala 
institutionerna och med själva kännetecknen för en rättsstat. 
 
När jag för två år sedan talade i min egenskap av ordförande för detta parlament, hade jag 
tillfälle att beklaga och kritisera det faktum att de verkställande institutionerna kunde stoppa 
grundläggande beslut inom mycket viktiga frågor, exempelvis den gemensamma 
jordbrukspolitiken, utan att Europaparlamentet, eller för den delen de nationella parlamenten, 
hade någon möjlighet att kontrollera och kritisera. 
 
Personligen är jag övertygad om att ett ändrat system för val av ledamöter till kammaren och det 
verkliga utövanden av alla befogenheter som tillfaller dem skulle bidra till att seriöst stimulera 
processen med ett politiskt enande. Jag underskattar förvisso inte de svårigheter man då skulle 
stöta på. Men tiden har kommit för oss för att välja: antingen förkastar och utplånar vi allt som 
gjorts under dessa sju år, eller också accepterar vi samtliga ideal och anledningar till politiken för 
byggandet av Europa, med alla konsekvenser det medför. 
 
Mina kära kolleger! Vi står nu inför behovet av att göra ett definitivt val. Vi kan inte undanhålla 
oss från det eller skjuta upp det till senare. Det är regeringarna i våra sex länder som måste göra 
detta historiska val, genom att se stundens allvar med dess många skuggor i ögonen, och behålla 
som målsättning fördelarna för alla de människor som lever på denna del av vår kontinent.  
 



   

Måtte den nuvarande föreställningen om Europa komma till deras hjälp, stimulera dem och 
uppmuntra dem att uppfylla sin skyldighet. Medan regeringarna drabbas av tvivel och tvekan och 
kämpar för att komma överens om den väg som skall leda till verklig enighet, byggs Europa upp 
i smått och stort: i den täta väv av gemensamma intressen som blandas, överlappar varandra och 
smälter ihop, i det stora antalet initiativ som ger sig på intressanta frågor och problem och som 
kommer inte bara från det ena eller det andra landet, utan från praktiskt taget hela Europa, i det 
kulturella och turistmässiga utbyte som tar sig uttryck i att en mängd ungdomar reser kors och 
tvärs över denna gamla kontinent, och sakta men säkert blir medvetna om dess enighet och är 
många att ta del av och visa stort intresse för arbetet i vår kammare. 
 
Det är på detta sätt som budskapet om den europeiska enigheten sprids via synliga och osynliga 
vägar, och närmar sig och erövrar allt fler tankar, och det är på detta sätt som i vart och ett av 
våra länder antalet som tror på den europeiska enigheten ökar, män och kvinnor för vilka 
begreppet medborgare i Europa passar så bra. 
 
Det är vad som kan och bör få oss att fortsätta vår väg med allt större entusiasm, det är vad som 
får tron och hoppet att stiga i våra hjärtan i och med uppkomsten av det nya enade Europa: ett 
Europa som garanterar välbefinnande för sina söner, ett Europa som kan hävda sin vilja bland de 
makter som är ansvariga i världen, till förmån för frihet, fred och rättvisa.  
 
 



   

  

Gemenskapen och Europaparlamentets befogenheter 

 
Talet hållet den 25 mars 1965 

 
I ert tal förra måndagen erinrade ni om att det i maj är femton år sedan Robert Schuman gjorde 
uttalandet som ligger till grund för inrättanden av Europeiska kol- och stålgemenskapen. Tillåt 
mig erinra om att vi några veckor senare firar en annan årsdag, nämligen tioårsdagen av 
konferensen i Messina, då man lyckades uppnå ett avtal och lägga grunden till fördragen som 
sedan undertecknades på Kapitolium i Rom 1957.  
 
Men en av de grundläggande principerna för konferensen i Messina, som jag redan haft tillfälle 
att fästa kammarens uppmärksamhet på, men som jag vill betona ännu en gång, är att den 
ekonomiska konstruktionen varken var mer eller mindre än medlet, instrumentet för att uppnå 
Europas politiska enande.  
 
Med tanke på detta förefaller det mig fullständigt omöjligt att betrakta den nuvarande 
utvecklingen som enbart ett ekonomiskt faktum, såsom det tyvärr framstår i det ändå 
anmärkningsvärda tal som ordföranden i ministerrådet höll i förmiddags. ”Det blir omöjligt att 
senare få Europas ekonomiska utveckling att gå framåt om det inte enas politiskt”. Det är inte 
mina ord utan general de Gaulles, Frankrikes presidents. Jag tror att han har fullständigt rätt, 
medan Dehousse har fel, när han anser att vi redan har passerat det han kallar ”den punkt där det 
inte finns någon återvändo”. Det finns inte någon sådan punkt och inget är oåterkalleligt. 
 
Genom att begränsa byggandet av Europa till enbart det ekonomiska området dömer vi det 
oundvikligen till att rasa samman som kolossen på lerfötter. Ända till i december förra året 
upplevde vi ett stort antal exempel på svårigheter, på grund av att det saknades en centraliserad 
politisk makt inom gemenskapen som kan göra det möjligt för oss att besegra kriserna som 
periodiskt drabbar vår gemenskap. 
 
Det är anledningen till att vi sätter stort hopp till konferensen som skall äga rum i Venedig den 
10 maj i år. Vi beklagade verkligen att Couve de Murville, som valt att inte agera i sin egenskap 
av fransk utrikesminister utan bara ta ordet i sin egenskap av ordförande för ministerrådet, inte 
sagt något som kan återuppväcka vårt hopp och öka vårt förtroende. För några dagar sedan 
kunde vi i den franska tidningen Le Monde, som i allmänhet är välunderrättad, läsa att den 
franska regeringen var den enda som ännu inte anslutit sig till initiativet från den italienska 
regeringen i syfte att arrangera konferensen i maj. Vi skulle med nöje och tacksamhet ha 
välkomnat ett ord till tröst från ministerrådets ordförande i hans egenskap av fransk 
utrikesminister. 
 
Jag skall i mitt inlägg begränsa mig till några beaktanden när det gäller parlamentets makt, för att 
respektera de gränser som ordföranden i vårt parlament ställt upp. 
 
Couve de Murville sade i förmiddags att vissa av de förslag som lämnats av regeringarna i 
gemenskapens medlemsstater redan antagits, medan andra inte accepterats eftersom ingen 
enhällighet kunnat uppnås. I det sammanhanget skulle vi verkligen vilja veta vilka förslag som 
accepterats och vilka punkter ministerrådet valt ut i de förslag som överlämnats av de italienska, 
belgiska, nederländska och tyska regeringarna. Det är desto mer nödvändigt som den 
nederländske utrikesministern Luns i det tal han höll inför ministerrådet i december förra året, 



   

och som till stor del delats ut på de fyra språken, berättade att hittills hade ministerrådet inte 
velat acceptera de förslag som lämnats och nöjde sig med att be de ständiga representanternas 
kommitté att granska problemet. Luns förebrådde sina kolleger att de vände sig emot en ökning 
av parlamentets befogenheter med den skenbara förevändningen att det ännu inte väljs genom 
direkta allmänna val, och vände sig samtidigt emot att det väljs genom direkta allmänna val, 
eftersom det inte har tillräckliga befogenheter. Luns visade på detta sätt på den onda cirkel vi 
befinner oss i och som vi till varje pris måste ta oss ur. 
 
Har saker och ting förändrats sedan den 1 december? Det förefaller inte så, eftersom ordföranden 
i vårt parlament, herr Duvieusart, för några dagar sedan, efter att ha besökt general de Gaulle, 
förklarade för pressen att han förgäves hade försvarat Europaparlamentets sak i sina diskussioner 
med den franske presidenten och ministrarna i den franska regeringen. 
 
Det som oroar mig mest är inte så mycket att man vägrar att öka parlamentets befogenheter 
jämfört med vad som föreskrivs i Romfördragen, som det faktum att man föreslår att de ska 
minskas. Det kan bara tillskrivas – och på den punkten är jag överens med Vendroux – den 
franska regeringen, som på intet sätt förtjänar att betraktas som den europeiska gemenskapens 
enda onda genius. Alla regeringar i medlemsstaterna – låt oss vara modiga nog att erkänna det – 
har alltid varit eniga om att vilja minska de befogenheter som Romfördragen ger 
Europaparlamentet. Det räcker med att exempelvis erinra sig att vissa procedurfrågor inte kräver 
enhällighet, men att de enligt fördragen kan antas med enkel majoritet, och ändå lyckas man inte 
erhålla enkel majoritet för att tillfredsställa Europaparlamentets önskemål. 
 
När det gäller den lagstiftande verksamheten, stämmer det då att parlamentet enligt 
Romfördraget är ett konsultativt organ, enligt den definition som ministerrådet envisas med att 
ge? Nej. Romfördragen har givit den lagstiftande makten till ett triumvirat som skall bedriva ett 
nära samarbete, nämligen kommissionen med sin initiativrätt, parlamentet med sin rätt till 
samråd och rådet med sin beslutsrätt. Dessa tre beståndsdelar är nödvändiga för att det skall 
finnas en lagstiftande verksamhet. Det räcker för övrigt att tänka på parlamentets 
sammansättning, den offentliga karaktären i dess debatter och beslut, för att inse att det inte kan 
betraktas som ett rent konsultativt organ. 
 
Vad händer i verkligheten? I förmiddags räknade rådets ordförande upp för oss det stora antal 
förordningar som antagits av ministerrådet. Det handlar om viktiga förordningar som 
representerar verkliga lagar som är direkt tillämpliga i alla gemenskapens länder och rör frågor 
av stor omfattning (konkurrensregler, fri rörlighet för arbetskraft, spannmålspriser, etc). 
Naturligtvis har ministerrådet ofta bett parlamentet att yttra sig innan kommissionens förslag 
granskas, och rådet har sedan fört direkta diskussioner med kommissionen, för att be den att 
ändra den ursprungliga texten. Det är på så sätt som det förslag som definitivt antagits av 
ministerrådet i vissa fall, såsom jag nämnt, varit helt annorlunda än det som tidigare överlämnats 
till parlamentet för yttrande. 
 
Jag påstår inte att rådet när det handlar om sekundära frågor inte kan göra ändringar i ett förslag 
som redan granskats av parlamentet, men om detta förslag ändrats avsevärt, är det då inte rådets 
skyldighet att på nytt be kammaren yttra sig? Det triumvirat jag nyss talade om, förlorar det inte 
en av sina grundläggande beståndsdelar om detta yttrande inte begärs? Har det funnits olika 
uppfattningar om det i ministerrådet eller skall man anta att ministrarna i de sex 
medlemsländerna alltid varit överens om att anta ett förfarande som skadar parlamentets 
rättigheter och som, när allt kommer omkring, kullkastar det som föreskrivs i själva 
Romfördraget? 
 



   

  

Vad som är ännu viktigare är frågan om ekonomisk och budgetmässig kontroll. Jag förstår den 
leda som ordföranden i ett ministerråd måste uppleva om han måste lyssna till samma sak flera 
gånger under samma dag. Tillåt mig emellertid förklara att de uttalanden som gjorts av olika 
talare förtjänar att vi tittar noga på dem. Man kan inte tänka sig en demokratisk regim där den 
verkställande politiken inte skulle underställas någon som helst ekonomisk kontroll. 
 
Sanningen är den att de nationella parlamenten övergivit denna kontroll, och den har ännu inte 
övertagits av Europaparlamentet. Couve de Murville säger att vid sammanslagningen av 
gemenskaperna kommer man att granska problemet med ekonomisk kontroll, bl.a. vad gäller 
finansiering av den gemensamma jordbrukspolitiken. Herr ordförande! Det kommer att krävas 
nära tre år för att gå från sammanslagningen av den verkställande makten till sammanslagningen 
av gemenskaperna. Skall man tro att saker och ting under tiden kommer att fortsätta att fungera 
på samma sätt som hittills? 
 
Vi har slutligen problemet med anslutningen av tredje land, dvs. tolkningen av artikel 238. Jag 
skall inte upprepa motiven, som förefaller oss självklara och tydliga, och som motiverar den 
tolkning som gjordes av Europaparlamentet och står i motsats till rådets. Jag skall emellertid 
erinra om att i oktober 1963, när jag var ordförande i detta parlament, hade jag äran att skriva ett 
brev till ordföranden i gemenskapernas ministerråd för att be honom att direkta förhandlingar 
skulle inledas om tolkningen av denna regel i Romfördraget och att, om dessa förhandlingar inte 
kunde leda till en slutsats genom en gemensam överenskommelse, tolkningen skulle överlämnas 
till EG-domstolen. Rådets tjänstgörande ordförande kom hit till oss under påföljande november 
och försäkrade oss att han hade agerat för Europaparlamentets sak inför ministerrådet; men han 
tillade att man tyvärr inte hade haft tid att granska mitt brev. Men många månader har gått sedan 
oktober 1963 och jag tror att rådet haft tid att få kännedom om brevet från Europaparlamentets 
ordförande och besvara det.  
 
Jag skall avsluta mitt anförande, eftersom jag redan alltför mycket överskridit den tid som 
tilldelats mig. Vi godkänner självfallet Couve de Murvilles uppmaning att de nationella 
parlamenten så snart som möjligt skall ratificera fördraget om ändring av Romfördragen, särskilt 
som vi inser att det är ett bra tillfälle för att framföra några regler som kan öka 
Europaparlamentets makt. Vi beklagar att man inte vill utnyttja detta tillfälle. Vi anser att 
sammanslagningen skulle kunna utgöra ytterligare ett steg på vägen mot enandet och vi försöker 
genomföra den så snart som möjligt. 
 
Men för att vi skall kunna anse att sammanslagningen av den verkställande makten, trots de 
minskade befogenheter för Europaparlamentet som den medför, utgör ett framsteg och inte en 
tillbakagång, måste ministerrådet ge oss någon slags försäkran. Det kan ske genom ett protokoll 
eller en avsiktsförklaring tillsammans med fördraget om ändring av Romfördragen. 
 
I slutsatsen i sitt tal sade Couve de Murville i förmiddags att de framsteg som gjorts under det 
gångna året måste inge oss mod för framtiden. Det råder inga tvivel om det och jag är övertygad 
om det. Men jag är också övertygad om att det är vi som måste se till att vi verkligen kan dra 
nytta av den uppmuntran vi fått genom de framsteg som gjordes förra året, för att övervinna det 
stora antal hinder som väntar oss på vägen. 
 
 



   

Europaparlamentets budgetbefogenheter 

 
Tal hållet den 11 maj 1965 

 
Först av allt vill också jag framföra den liberala gruppens komplimanger till Vals för det 
anmärkningsvärda betänkande han lagt fram för oss och för redogörelsen när han introducerat 
det. 
 
Vals betonade – med rätta, tror jag – den politiska aspekten i förslaget från 
Europeiska ekonomiska gemenskapens kommission, en aspekt som kammaren bör fästa särskild 
uppmärksamhet vid. Det var vad kammarens politiska utskott ville betona genom att kräva 
behörighet i sakfrågan i detta ärende. Utskottet hade förvisso inte för avsikt att invända eller 
uttrycka sin besvikelse när det gäller de beslut som fattats av presidiet, och ännu mindre vad 
gäller det beslut som fattats av dess utomordentliga ordförande. Utskottet ville bara visa på den 
politiska karaktären i den fråga vi står inför, en karaktär som automatiskt innebar att man vände 
sig till parlamentets politiska utskott i sakfrågan. 
 
Vi har nämligen att göra med tillämpningen av en av bestämmelserna i Romfördragen som just 
utarbetats för att göra det möjligt för enandeprocessen att gå från det rent ekonomiska planet till 
det mer politiska. Kanske står vi här inför den viktigaste av dessa bestämmelser – däribland, som 
vi vet, fastställandet av ett enda säte för gemenskapen, inrättandet av det 
europeiska universitetsinstitutet, direkta allmänna val till kammaren, och så vidare – vilket 
innebär att vi måste se till detta särskilt noga. Det är anledningen till att vi avhåller oss från att 
följa uppmaningen från dem som skulle vilja få oss att bordlägga varje beslut i detta ärende, i 
avvaktan på att det genomgår en mer fördjupad granskning, vilket det för övrigt skulle förtjäna. 
Vi har emellertid nu en bestämmelse av politiskt slag som kräver att kammaren fattar ett politiskt 
beslut, och politiska beslut kan inte bordläggas. På denna punkt är den liberala gruppen enig - 
den anser, åtminstone efter denna debatt, att kammaren skall uttala sig på ett klart och tydligt sätt 
i denna fråga. Vi vet alla att kommissionens initiativ givit upphov till kritik, förbehåll och 
protester. Till och med i morse kunde man läsa i en franskspråkig tidning, som är en auktoritet, 
att inför den franska regeringens officiella uppfattning – och jag tror att jag ordagrant citerar 
stycket i tidningen – fick kommissionens beslut ett drag av provokation. Jag är naturligtvis inte, 
vare sig konfidentiellt eller officiellt, kommissionens advokat, som för övrigt mycket väl vet att 
försvara sig själv. Jag skulle emellertid vilja ta tillfället i akt och ta ordet i frågan för att stanna 
upp lite vid kritiken, förbehållen och protesterna som jag nyss hänvisade till. Kommissionen har 
anklagats för att ha överskridit sitt mandat. Vid sessionen den 15 december 1964 fick den i 
uppdrag av ministerrådet att lämna förslag i syfte att ersätta staternas direkta bidrag med 
gemenskapens egna medel när det gäller finansieringen av den gemensamma jordbrukspolitiken 
och, närmare bestämt, finansieringen av sektorer där den gemensamma marknaden redan trätt i 
kraft. Men kommissionen tog också upp det mer allmänna problemet med att ersätta de 
nationella bidragen med gemenskapens egna medel, med andra ord frågan om gemenskapens 
ekonomiska och budgetmässiga självständighet, såsom den framgår av artikel 201 i fördraget om 
inrättande av den gemensamma marknaden, liksom frågan om parlamentets befogenheter. Jag 
skulle emellertid vilja veta om det, när problemet väl tagits upp, inte är självklart att det var 
nödvändigt att granska omfattningen av artikel 201 i fördraget om att inrätta den europeiska 
ekonomiska gemenskapen? Kunde gemenskapens kommission underlåta att göra det? När det 
gäller kommissionens verksamhet har artikel 201 karaktären av regel: medan den ger rådet i 
uppdrag att fastställa bestämmelserna som medlemsstaterna skall rekommenderas att anta, i 
enlighet med sina respektive konstitutionella regler, fastställs i stället i artikel 201 när det gäller 
kommissionen att den skall granska förutsättningarna och lägga fram förslag till rådet. Rådet 
”kan”, medan kommissionen ”skall”. Dessa bestämmelser är alltså obligatoriska för 
kommissionen, och den kan inte avstå från dem. Så snart rådet ger kommissionen i uppdrag att 



   

  

granska hur medlemsstaternas ekonomiska bidrag skulle kunna ersättas med egna medel, är det 
uppenbart att kommissionen också måste lägga fram förslag på de punkter som mer allmänt 
faller under artikel 201. Vissa vände sig emot att kommissionen hade lagt fram dem för tidigt 
och att det nu räckte med att lämna förslag för de områden inom den gemensamma marknaden 
som redan trätt i kraft, med förbehållet att andra skulle läggas fram senare, när den gemensamma 
marknaden införts inom andra sektorer. I verkligheten är det vad kommissionen har gjort: den 
har på intet sätt föreslagit att det nya systemet omedelbart skulle införas inom de sektorer där den 
gemensamma marknaden ännu inte finns, utan att det skall inrättas den 1 juli 1967, med 
förhoppningen som kanske är mer optimistisk än rådets, att den gemensamma marknaden då 
skall ha trätt i kraft inom alla områden, dvs. inte bara inom jordbruksekonomin, utan även inom 
den industriella ekonomin. 
 
En annan kritik som kommissionen givit upphov till gäller det faktum att den granskat frågan om 
parlamentets befogenheter och att den lagt fram förslag om detta. Men är inte denna fråga om 
Europaparlamentets befogenheter nödvändigtvis knuten till tillämpningen av artikel 201 i 
fördraget om inrättande av Europeiska ekonomiska gemenskapen? Är det inte logiskt i varje 
demokrati, när ekonomisk och budgetmässig självständighet i gemenskapen uppnåtts, att 
kammaren får möjlighet att utöva sin kontroll? Kunde kommissionen underlåta att göra det? 
Detta problem faller inte bara under fördragens konsekvens utan också under konsekvensen i de 
frågor vi står inför. Kunde kommissionen underlåta att ta hänsyn till det beslut som den andra 
kammaren i det nederländska parlamentet nyligen antagit? Skulle den stoppa huvudet i sanden 
för att inte tvingas att se, eller bedriva, en strutspolitik?  
 
Kommissionen har delat upp sina förslag i tre delar. I den liberala gruppens namn måste jag säga 
att vi anser att dessa tre delar är oskiljaktiga. De utgör en helhet och ett enda förslag, även om de 
av tydlighetsskäl är uppdelade i tre kapitel i kommissionens text. Det handlar om en enda helhet, 
som är absolut odelbar, och den liberala gruppen vänder sig mot alla försök att dela upp den. 
Finansieringen av den gemensamma jordbrukspolitiken med hjälp av egna medel, finansieringen 
av gemenskapens hela verksamhet med egna medel, parlamentets befogenheter – alla dessa 
punkter utgör bara en enda odelbar enhet. Simul stabunt, simul cadent: man kan inte godkänna en 
del och förkasta eller bordlägga en annan.  
 
När jag nu uttrycker mig personligen skulle jag också vilja ge en eloge för den försiktighet som 
kommissionen visat prov på. Den har visat prov på stor klokhet och stor måttfullhet genom att 
lämna förslag i flera delar till ett successivt inrättande av det nya systemet. Jag måste säga (och 
jag betonar alltså att detta är en personlig bedömning) att den liberala gruppen inte är enig på 
denna punkt. Vissa av dess medlemmar är betydligt mer oförsonliga än jag, men det förefaller 
mig som om måttfullheten är en del av det system som förespråkas i Romfördragen. I dessa 
föreskrivs för övrigt att enandeprocessen skall utvecklas successivt och långsamt; där fastställs 
en övergångsperiod om tolv år som eventuellt kan förlängas till femton år, just för att undvika 
stora störningar i medlemsstaternas ekonomi och underlätta införandet av ett nytt system som 
naturligtvis kullkastar det som hittills gällt. Det förefaller mig därför som om kommissionens 
förslag är i konsekvens med fördragen. Det förefaller mig oomtvistligt att parlamentets 
befogenheter – som är den verkliga fråga som vi skall ta hand om här (en fråga som de 
föregående talarna redan behandlat och som också kommer att behandlas av alla dem som 
kommer efter mig) – att parlamentets nuvarande befogenheter är otillräckliga för att bemöta de 
nya skyldigheter som väntar det inom ramen för de förslag som lämnats av 
Europeiska ekonomiska gemenskapens kommission. Jag anser att de är otillräckliga, inte bara i 



   

förhållande till texten i Romfördragen, utan även i förhållande till den tolkning av dem som 
gjorts.  
 
När det gäller parlamentets befogenheter har gemenskapen inte givit fördragens bokstav den 
tolkning som var lämplig och som enligt min uppfattning krävdes. På denna punkt har 
ministerrådet visat prov på uppenbart bristande vilja och det måste sägas utan tvetydigheter. I det 
tal som den 2 december förra året hölls inför ministerrådet av en av dess mest bemyndigade 
ledamöter, herr Luns, kritiserade han för övrigt denna brist på vilja, denna felaktiga tolkning av 
bestämmelserna i Romfördraget genom att säga: ”Vi måste helt ärligt erkänna att man vid flera 
tillfällen samrått med kammaren, men att man nästan aldrig tagit hänsyn till dess åsikter”.  
 
Genom sin tendens att bortse från parlamentets åsikt och begränsa samrådet till enbart den 
formella aspekten visar ministerrådet mycket tydligt sin brist på vilja, och detta på en punkt som 
är grundläggande för gemenskapens framtid och för processen med dess enande, den lagstiftande 
funktionen. 
 
Ministerrådet visade på nytt på sin bristande vilja vid undertecknandet den 8 april i Bryssel av 
fördraget om sammanslagning av gemenskapens verkställande organ. Det var ett utmärkt tillfälle 
att ta upp frågan om parlamentets befogenheter, bara på grund av det faktum att regeringarnas 
företrädare genom att underteckna fördraget i verkligheten sanktionerade en minskning av 
parlamentets befogenheter, i förhållande till vad de beviljas i de gällande fördragen. 
 
Hur blygsamt det än är utgör ändå ordförandeutskottet, som enligt Parisfördraget skall godkänna 
budgeten för gemenskapens institutioner, i lika stor utsträckning ett organ genom vilket 
parlamentet kan uttrycka sina tankar och, ännu bättre, delta i de kollektiva beslut som fattas när 
det gäller budgetfrågor. Men denna kommission försvinner på grund av sammanslagningen av de 
verkställande organen. Det var därför normalt att ministerrådet ersatte den med en annan 
organisation som bättre kunde ge parlamentet en av dess viktigaste skyldigheter, nämligen rätt 
att besluta i budgetfrågor. Under det möte som utrikesutskottet i deputerarekammaren höll i Rom 
den 31 mars lovade utrikesminister Fanfani på begäran av utskottet (en begäran som var mitt 
initiativ) att han vid sessionen den 8 april skulle stödja tesen att det var nödvändigt att 
undertecknandet av fördraget åtföljdes av en reform av systemet för parlamentets befogenheter. 
Enligt information i pressen försvarade faktiskt Fanfani denna ståndpunkt inför ministerrådet. 
Han gjorde det mycket försiktigt, eftersom han bara bad att regeringarna i de sex länderna skulle 
avge en avsiktsförklaring. När man kommer ihåg hur många gånger dessa regeringar offentligt 
åtagit sig att i detalj granska den allvarliga frågan om parlamentets befogenheter, förstår man 
verkligen inte att det blygsamma förslaget från den italienske utrikesministern inte vann något 
gehör. 
 
Man försöker nu förklara det genom att säga att de sex regeringarna kommit överens om att 
skjuta upp såväl granskningen som lösningen av detta viktiga problem till sammanslagningen av 
gemenskaperna. Enligt min uppfattning är det ett allvarligt misstag, för det är inte möjligt att 
Europaparlamentet under den långa period som kommer att gå innan man uppnår en 
sammanslagning av gemenskaperna, fortsätter att undanhållas verkliga befogenheter som skulle 
göra det möjligt att ingripa effektivt, även om det bara skulle vara på dess huvudsakliga 
åtgärdsområde, ett område som är kännetecknande för varje parlament, nämligen utarbetandet av 
budgeten för gemenskapens institutioner. 
 
Det är alltså nödvändigt att omedelbart utvidga parlamentets befogenheter för att den kollektiva 
viljan effektivt skall kunna ingripa, via parlamentet, i utarbetandet av budgeten och i 
gemenskapens ekonomiska förvaltning. 
 



   

  

Denna fråga är fullständigt oberoende av den om Europaparlamentets uppkomst. Ni vet alla att 
jag oupphörligt kämpat för att vi skulle få direkta allmänna val. Men såsom Vals just starkt 
erinrat om i sitt inlägg är frågan om befogenheter oberoende av frågan om parlamentets 
uppkomst. Enligt min uppfattning har man avsiktligt förvanskat problemet genom att blanda ihop 
dessa två frågor. Man har sagt att det inte var möjligt att välja parlamentet genom direkta 
allmänna val eftersom det inte hade tillräckliga befogenheter, men man har också förklarat att det 
inte var möjligt att ge parlamentet nya befogenheter eftersom det inte väljs genom direkta 
allmänna val. Men när jag i Val Duchesse föreslog – vilket Hallstein kan intyga eftersom han var 
där – att Europaparlamentet omedelbart skulle väljas genom direkta allmänna val och när jag 
sedan insisterade på att man åtminstone omedelbart skulle fastställa det datum då kammaren 
skulle väljas genom direkta allmänna val, var det definitivt inte för att den skulle få större 
befogenheter. Idén föresvävade oss inte då att slå ihop dessa två frågor. Om jag bestämt hävdade 
att det var nödvändigt att välja parlamentet genom direkta allmänna val, var det enbart därför att 
det enligt min uppfattning var det enda sättet att effektivt få med den kollektiva viljan – 
folkviljan, med andra ord – i processen med att bygga Europa. Det är absurt att tro att Europa 
kan byggas ur politisk synvinkel enbart genom regeringarnas vilja, enbart på statens beräknande 
initiativ. Två försök hade redan misslyckats – den europeiska politiska gemenskapen och 
Europeiska försvarsgemenskapen – just för att geisten hos folket inte varit delaktig till förmån 
för dessa, men folkets ingripande är nödvändigt för ett politiskt bygge av denna omfattning. 
 
Det är anledningen till att jag då ansåg att Europaparlamentet borde väljas genom direkta 
allmänna val, det är anledningen till att jag alltid påstått att det är ett av de mest brådskande 
kraven i vårt politiska byggande av Europa. Men att därför tro att man inte kan ge större 
befogenheter till parlamentet så länge det inte väljs genom direkta allmänna val, är en idé som 
jag faktiskt inte förstår. Oavsett parlamentets ursprung, att man genomför ett val genom direkta 
allmänna val eller, som är fallet med den kammare vi tillhör, genom indirekta val, är det 
definitivt så att detta ursprung vilar på systemets demokratiska bas, dvs. på folkviljan.  
 
Det är därmed självklart att församlingen också har rätt att kräva befogenheter, som tillhör varje 
parlament som liksom vårt är ett uttryck för folkviljan. Tillåt mig att tillägga att det är underligt 
att det är just de som i varje sammanhang så envist kämpat – och jag måste säga med sådan 
framgång – mot uppkomsten och inrättandet av en europeisk teknokrati som, genom att envisas 
med att vända sig emot att man ger parlamentet nödvändiga befogenheter, just är de som orsakat 
uppkomsten av teknokratiska centrum i Bryssel utan varje demokratisk regel och genom att 
bortse från de mest elementära principerna om rättens företräde. 
 
Är det, för att uppnå denna verkliga parlamentariska kontroll, verkligen nödvändigt att revidera 
Romfördragen? Skulle det inte räcka med att ministerrådet fastställer en intern förordning som – 
i enlighet med artikel203 – anger förfarandet som skall följas för att anta budgetar, eller för 
parlamentets nödvändiga ingripanden? Det vet jag inget om, men jag vet att om parlamentet 
insisterar på att genom en ändring av fördragen anförtros de definitiva budgetbesluten, beror det 
på att ministerrådet hittills inte haft den politiska viljan att erkänna att parlamentets delaktighet 
är nödvändig i förfarandet med att anta budgetar. Det är anledningen till att vi måste föreslå 
ändringar till Romfördragen, trots att vi är fullständigt medvetna om alla de nackdelar det kan 
leda till. 
 
Jag anser att initiativet från Europeiska ekonomiska gemenskapens kommission också förtjänar 
en eloge för att det kommer vid rätt tillfälle. Det kommer just när försöket att ”på nytt lansera” 



   

Europas politiska union misslyckats, när förslaget från den italienska regeringen att samla en 
konferens i Venedig misslyckats. Detta misslyckande har gjort ett djupt intryck på alla som tror 
på Europa, eftersom det visat att det fortfarande behövs mycket tid innan det politiska och 
ekonomiska Europa verkligen kan konstrueras, och detta trots att vi alla hela tiden – med 
Frankrikes president i spetsen – erkänt att det var nödvändigt att skapa nya instrument för 
politiskt enande för att försöka stödja den pågående ekonomiska konstruktionen. ”I verkligheten 
kan man inte garantera Europas ekonomiska utveckling utan dess politiska enande” sade general 
de Gaulle. 
 
Varför vägrade man då att försöka att i Venedig finna en metod som gör det möjligt att uppnå en 
politisk union av Europas folk? När ministerrådets tjänstgörande ordförande Couve de Murville 
– som ni minns – i mars inför kammaren lämnade sin rapport om rådets verksamhet under det 
gångna året, frågade jag om den franska regeringen hade för avsikt att stödja det italienska 
initiativet om konferensen i Venedig, och han svarade att han faktiskt dagen därpå skulle resa till 
Rom för att diskutera frågan med den italienske utrikesministern. Jag trodde i min oskuldsfullhet 
att Couve de Murville genom dessa ord ville lugna mig beträffande den franska regeringens 
positiva åtgärder när det gällde detta initiativ. Jag blev emellertid mycket besviken på hans svar 
och insåg inte att den undvikande formen var det diplomatiska förbehåll som vanligtvis ingår i 
utrikesministrars uttalanden. Jag skyndade mig därför att leta efter detta i de parlamentsdebatter 
där jag till min stora förvåning upptäckte att det förelåg i följande form, för övrigt isolerad från 
den uttryckliga fråga som jag haft äran att ställa: ”Jag måste faktiskt resa tillbaka till Paris i kväll 
eftersom jag i morgon reser för en kort vistelse i huvudstaden i det land som Martino är en 
distingerad företrädare för här”. 
 
Misslyckandet med det italienska förslaget att samla en konferens i Venedig orsakade viss oro, 
eftersom det föreföll bekräfta en mycket exakt tendens, den som syftar till att begränsa 
enandeprocessen enbart till det ekonomiska området. Trots president de Gaulles ord som jag just 
citerat, förefaller det mig som om den franska regeringen fortfarande ger uttryck för denna 
tendens. Det är ett allvarligt misstag, för i längden kommer inte processen med enandet att kunna 
upprätthållas om den enbart begränsas till ekonomiska fakta, och om den inte främjas av 
lämpliga politiska strukturer kommer den till slut att rasa samman. Dessutom förefaller det mig 
underligt att för att hållas vid liv måste vi avstå från det som är vårt existensberättigande. Den 
pågående enandeprocessen har Europas politiska enighet som slutmål. Den ekonomiska 
enigheten har aldrig betraktats som ett mål i sig, utan som ett medel för att kunna uppnå politisk 
enighet. Européernas verkliga union krävs, för ingen nationell stat kan, eller kan påstå att den 
kan, ensam bemöta de dramatiska problem som den moderna världen ställs inför. Den blir då 
desto mindre kapabel att kontrollera de ännu allvarligare problem som sannolikt kommer att 
uppstå för mänskligheten i morgon. Det är just för att människorna är medvetna om det, som 
hela världen i dag strävar efter enhet. Försöken till enhet är inte bara vår kontinents öde; de finns 
på andra håll i världen, och det bevisar att människorna inser att endast stora grupperingar av 
folk, endast stater på kontinental nivå, kan lösa dagens och morgondagens enorma problem. 
Vägen mot enighet är den enda som kan garantera framsteg när det gäller frihet, garantera fred 
på jorden och genomföra idealet med människornas broderskap, detta ideal som är det äldsta och 
ädlaste bland dem som mänskligheten någonsin odlat. Det är, vilket man också med rätta 
påpekat, den enda väg som gör det möjligt att till rasernas identitet tillföra själarnas - homonoia 
eller concordia. 
 
Men nationalismerna kan inte uppfylla detta ideal – de vänder sig tvärtom emot detta ideal av 
mänskligt broderskap eftersom, vilket Benedetto Croce så relevant skrev, de hela tiden öppnar 
käftarna för att sluka varandra. Det är anledningen till att vi satt så stort hopp till denna 
nysatsning på den politiska unionen som konferensen i Venedig föresatt sig, det är anledningen 
till att vi anser att vi, när vi nu inte är förmögna att skapa nya politiska strukturer som skulle göra 



   

  

det möjligt att påskynda processen med det politiska enandet, måste ta vår tillflykt till den hamn 
som de gällande fördragen erbjuder, som innehåller alla nödvändiga bestämmelser för att främja 
framstegen med enandeprocessen och dess övergång från det ekonomiska planet till det politiska. 
 
Vi står nu inför en av dessa bestämmelser. Det beror på oss om bestämmelserna i de befintliga 
fördragen tillämpas i sin helhet och korrekt så att de inte sviker vare sig bokstaven eller andan i 
de åtaganden våra folk högtidligt gjorde vid ratificeringen av fördragen i respektive parlament. 
 
Vi gläds därför åt initiativet från Europeiska gemenskapens kommission, ett initiativ som vi ger 
vårt fulla stöd till. Det är modigt: man kan anta eller avvisa det, men man kan inte krångla sig 
undan eller kringgå frågan. Genom att antingen svara ja eller nej till detta initiativ anser jag att 
det är byggandet av Europa som man accepterar eller förkastar. 
 
 



   

Att överbrygga gemenskapens kris 

 
Tal hållet den 20 januari 1966 

 
Den 17 och 18 januari betraktades av vissa som sanningens dagar. Man menade med det att de 
skulle ge upphov till en ärlig och öppen diskussion inom gemenskapens ministerråd, som skulle 
göra det möjligt för var och en att lägga korten på bordet: det skulle ha varit det som 
engelsmännen kallar en showdown. Fakta visade tyvärr att prognoserna var felaktiga, för vad 
som ägde rum i Luxemburg den 17 och 18 januari var en förhandling mellan Frankrike å ena 
sidan, och de fem andra regeringarna å andra sidan, och vi vet mycket väl att vid förhandlingar 
kommer aldrig sanningen riktigt fram. Platon erkände för övrigt regeringarnas rätt att inte säga 
sanningen om det tjänade till att lura fienden eller dölja något för den allmänna opinionen i 
statens intresse. Men vi som inte har några regeringsfunktioner har privilegiet att kunna säga hela 
sanningen och vi kan här på ett mycket tydligt sätt uttrycka våra tankar och lägga vår själ i 
dagen; särskilt som vi uppmuntras till det av den välkända artigheten hos Pierre Werner, som jag 
är glad att se här i kammaren bredvid hans två kolleger från Belgien och Nederländerna, enade 
av en slags ”beneluxsolidaritet” som förefaller mig vara ett bra exempel och ett gott tecken för 
vår gemenskap. 
 
Jag talar för den liberala gruppen och tillhörande grupper och jag vill först av allt uppriktigt 
lyckönska alla regeringar i gemenskapens medlemsstater till de uppenbara ansträngningar de 
gjort, i en uppriktig anda av samförstånd, för att överbrygga de svårigheter som skapades genom 
den allvarliga krisen den 30 juni och föra tillbaka Europeiska gemenskapen på rätt väg. Jag säger 
alla regeringar, vilket innebär att jag inte heller avser att utesluta Frankrike från denna eloge. Det 
finns positiva beståndsdelar i den franska attityden; det måste man ärligt erkänna och notera. 
 
En av dessa positiva beståndsdelar är enligt min mening att man accepterar det extraordinära 
mötet i ministerrådet för att finna medel att överbrygga de nuvarande svårigheterna. Det finns 
också en annan: det faktum att man fr o m den 1 januari tillämpat de tullsänkningar som 
föreskrivs i fördragen. Den tredje är beslutet att så småningom acceptera den gemensamma yttre 
taxan. 
 
Jag tror därför att vi kan ge denna eloge till alla regeringar i gemenskapens medlemsländer, även 
om vår oro för den skull inte skingrats. Den kvarstår trots det vi hörde i förmiddags, och mer på 
grund av det som inte sagts än det som sagts. 
 
Werners anförande är ur den synvinkeln mycket talande, trots dess stora försiktighet, som – jag 
har lovat att säga sanningen – jag inte skulle tveka att kalla förtigande. 
 
Vår oro bygger framför allt på två beståndsdelar. Jag går förbi tidsplanen, som sannolikt inte är 
något annat än en litet ”tabbe”. Jag skall koncentrera mig på två grundläggande punkter, 
nämligen de franska kraven när det gäller rollen för EEG:s kommission och regeln om 
kvalificerad majoritet vid omröstningar i rådet. 
 
När det gäller kommissionen har vi intrycket, efter vad man kunnat läsa i tidningarna (vilket för 
övrigt inte dementerats), att den måste tjäna som en slags syndabock i dessa 
meningsskiljaktigheter mellan Frankrike och de fem övriga parterna. 
 
Vissa av de nackdelar man kritiserat kan vara grundade: det kan vara så att vissa ledamöter i 
kommissionen faktiskt lidit brist på detta nödvändiga förbehåll som skulle ha hindrat dem från 
att offentligt formulera kritik mot en av regeringarna i medlemsstaterna, det kan vara så att man 
anser denna attityd inkorrekt. Men när man talar om att korrigera, måste man säga att den inte 



   

  

kan vara enkelriktad, den måste absolut vara ömsesidig och ledamöterna i EEG:s kommission 
har, också de, rätt att begära och kräva att regeringarna respekterar dem som personer och i deras 
roll, på samma sätt som regeringarna med rätta kan göra anspråk på respekt från kommissionen 
och dess ledamöter. 
 
Hur det nu än är med den saken, om detta är motivet som lett till att man granskar problemet 
med EEG:s kommission, förefaller det mig som om det verkligen föreligger en bristande 
överensstämmelse mellan orsak och verkan. Det skulle ha varit mer rättvist, mer logiskt, att det 
fanns en ärlig förklaring mellan ministerrådet och kommissionen i EEG. Men att vilja döma 
kommissionen i dess frånvaro, och vägra den rätten att försvara sig är – tillåt mig att säga det – 
orimligt. 
 
Jag skulle i detta sammanhang vilja fråga ordförandena i ministerråden om det är sant att man 
begärt en slags permanent instabilitet för ämbetet som ordförande i EEG:s kommission, en 
permanent instabilitet som naturligtvis inte skulle tjäna gemenskapens drift och som orsakar 
förvåning, framför allt om begäran kommer från den som gjort sig till budbärare för stabiliteten i 
de offentliga funktionerna. Den andra frågan är följande: är det sant att man begärt att 
kommissionen skall bytas ut fullständigt, att alla ledamöter skall ersättas? Jag måste säga att 
parlamentet flera gånger haft tillfälle att betona kommissionens utomordentliga meriter, vilken 
genom sin kompetens, initiativförmåga och dynamik bidragit till denna fantastiska utveckling av 
den gemensamma marknaden, som dragit till sig hela världens uppmärksamhet och beundran. 
Dessa människor, Hallstein och hans medarbetare, som verkligen har förtjänat Europa, får inte 
nu förödmjukas på detta sätt. 
 
Men tillåt mig att uppriktigt säga att det som oroar oss mest är att man, genom att dra nytta av 
detta tillfälle, för att inte säga denna förevändning, vill förändra kommissionens roll, man vill 
med andra ord omvandla den från en politisk institution till en teknisk institution. 
 
EEG:s kommission är en politisk institution inom gemenskapen, fördraget är uttryckligt på denna 
punkt, eftersom den är ansvarig inför Europaparlamentet som med lämpliga förfaranden 
automatiskt kan tvinga den att avgå genom en misstroendeförklaring. Enligt samma fördrag är 
kommissionen därför en politisk institution och inte en teknisk. Man kan därför inte tänka sig att 
ministerrådet påstår, utan att ens använda förfarandet för översyn av fördraget, att man 
uttryckligen skall ändra kommissionens roll. Dess roll avgörs inte genom beslut i ministerrådet, 
utan enbart genom Romfördraget. 
 
Den andra frågan som oroar oss i detta hänseende är följande: anta att det är möjligt att ändra 
kommissionens roll, att omvandla den till en teknisk institution. Vem blir då ansvarig inför 
Europaparlamentet? Om ledamöterna i kommissionen blir tjänstemän inom gemenskapen tycker 
jag inte man kan påstå att de är ansvariga inför Europaparlamentet. Jag känner inte till något 
exempel på ett demokratiskt land där tjänstemännen är personligt ansvariga inför parlamentet. 
Det politiska ansvaret åligger alltid och överallt regeringen. Är ministerrådet, som uppfattas som 
gemenskapens enda politiska institution, berett att ta sitt ansvar inför detta parlament, att inställa 
sig inför detta parlament och eventuellt ta konsekvenserna av vår misstroendeförklaring? Det är 
naturligtvis att be det om något omöjligt. 
 



   

Det återstår därför bara en lösning – och det är den som oroar oss – nämligen att man via en 
omorganisation av kommissionen till slut fråntar Europaparlamentet denna företrädesrätt som 
finns i Romfördragen: att utöva en politisk kontroll över den verkställande verksamheten. 
 
Låt oss gå till nästa punkt: kvalificerad majoritet för besluten i ministerrådet. I detta 
sammanhang skulle jag helt uppriktigt vilja uttrycka en personlig uppfattning. Jag anser att 
regeln om kvalificerad majoritet i praktiken aldrig kommer att tillämpas på besluten i 
ministerrådet. Det är alltid kompromissregeln som kommer att tillämpas, och det är normalt. Det 
är inte tänkbart att en stat placeras i minoritet av de andra. Hodic mihi cras tibi, i dag för mig, i 
morgon för dig: i dag för Frankrike, i morgon för Tyskland och sedan för Italien. Det som 
definitivt kommer att hända är det som vanligtvis inträffar i Schweiz federala råd, där 
konstitutionen föreskriver majoritetsbeslut men där man i verkligheten aldrig fattar 
majoritetsbeslut eftersom besluten alltid fattas enhälligt på grundval av en kompromiss. 
 
Men man måste tillägga att man inte kan tillåta att regeln om kvalificerad majoritet, som finns i 
fördraget, avskaffas. Regeln måste finnas, eftersom den finns där för att avvärja den som genom 
sitt veto skulle vilja förhindra tillämpningen av vissa regler eller förhindra en regelbunden 
utveckling av den pågående processen med enandet. Regeln behöver finnas där för att varna för 
att det inte är möjligt att genom ett enkelt veto förhindra att man går framåt. Det är den viktigaste 
funktionen för denna regel: en slags deterrent, en avskräckningsstyrka som ingen har för avsikt 
att utnyttja, men som alla vill ha till sitt förfogande för att avvärja eventuella angripare. 
 
Men det skulle framför allt vara absurt att ha för avsikt att avskaffa regeln via det man oriktigt, 
enligt min uppfattning, kallar en gentlemen’s agreement. Hur skulle det gå till? Man vill genom 
en undanflykt, nästan i hemlighet, ändra Romfördraget genom att undvika blindskäret med det 
parlamentariska förfarandet för att förhindra en diskussion vid ratificeringen i de nationella 
parlamenten. Det skulle vara något otroligt och oacceptabelt. Tillåt mig att säga, och jag vill 
absolut inte såra någon, att det skulle vara en agreement men absolut inte någon gentlemen’s 
agreement. 
 
Det är anledningen till att de som vände sig emot denna avsikt hos den franska regeringen gjorde 
helt rätt, om det stämmer att detta förslag har lämnats, de gjorde rätt de som (och jag vill särskilt 
gratulera Spaak som är här i dag) kämpade så intelligent, ivrigt och med en sådan 
uppfinningsrikedom för att finna lösningar som eventuellt skulle kunna tillfredsställa den franska 
regeringen, utan att för den skull ifrågasätta Romfördraget.  
 
De tre punkterna i den s.k. ”Spaakplanen” (vi känner den under det namnet eftersom det är så 
den presenterats i pressen) innehåller enligt min uppfattning vissa positiva beståndsdelar. När det 
gäller den första punkten: nulla questio. Det är oacceptabelt att man kan ha för avsikt att med 
majoritet ändra det som tidigare antagits enhälligt: det skulle verkligen vara ett allvarligt fel. Jag 
tror inte att någon ville något sådant. Den första punkten är därför överflödig. Man kan därför, 
om man vill, ge denna försäkran till den franska regeringen. När det gäller den andra punkten har 
jag inte heller några invändningar. Vissa åtgärder skulle ha kunnat beslutas enhälligt 1965 och 
det skedde inte på grund av krisen. Det beror på den franska regeringens ”strejk”. Vår långa 
erfarenhet har lärt oss att vid strejker inom offentlig service tillämpas aldrig de sanktioner som 
föreskrivs i lagen. Jag förstår därför inte varför man denna gång skulle tillämpa sanktioner som 
just skulle bestå i majoritetsomröstning om frågor som skulle ha lösts enhälligt 1965. 
 
När det gäller den tredje punkten instämmer jag i delar av den oro som föregående talare 
uttryckte. Detta system med tre behandlingar rubbar den balans som föreskrevs i Romfördraget 
för lagstiftningsförfarandet. Gemenskapens normativa verksamhet skall enligt fördraget ha en 
tredelad grund, den skall vara resultatet av bidraget från de tre elementen som alla tre är 



   

  

nödvändiga: kommissionen som lämnar förslaget, parlamentet som yttrar sig och ministerrådet 
som fattar beslut. Men om, så som det alltid har gått till och skall gå till, parlamentets yttrande 
begärs innan kommissionens förslag överlämnas till rådet, är det tydligt att när kommissionen 
sedan uppmanas av rådet att ändra sitt förslag i den andra behandlingen och sedan igen i den 
tredje, förlorar parlamentets yttrande all betydelse. Detta yttrande fortsätter att hänvisa till det 
ursprungliga förslaget och kan inte hänföra sig till vare sig det andra eller det tredje. Jag ställer 
därför denna fråga till ministerrådets ordförande: skulle det vara för mycket begärt att, om man 
antog detta förfarande, Europaparlamentet tillfrågas vid varje behandling, innan förslagen läggs 
fram för ministerrådet? Jag vet mycket väl att det ibland har hänt och ibland fortfarande händer 
att parlamentet inte tillfrågas när kommissionen ändrar sitt förslag till följd av diskussioner inom 
rådet. Vi har beklagat och beklagar fortfarande detta förfarande, som vi anser strider mot andan i 
Romfördraget. Att institutionalisera en sådan tillämpning skulle verkligen vara att förråda 
bokstaven och andan i detta fördrag. 
 
Det förefaller mig som om parlamentet varit den mest frånvarande parten under dessa två dagar i 
Luxemburg. Vi kan glädja oss åt att ingen föreslagit oss sanktioner eller straff, men vi beklagar 
att ingen av rådets medlemmar, vad vi vet, har försvarat rollen, företrädesrätten och 
befogenheterna för Europaparlamentet. 
 
Jag hoppas att de närvarande ministrarna under senare möten får tillfälle att ta hänsyn till min 
kommentar och försvara Europaparlamentet. 
 
Vi är medvetna om allvaret i den kris som genomkorsar Europa och som påverkar vår 
gemenskap; vi vet vilka svåra effekter denna kris redan givit upphov till. Det är särskilt till 
Atomenergigemenskapen som vår sympati går, eftersom den inte har något att göra med 
problemet med den gemensamma jordbrukspolitiken och eftersom den inte för sin kommissions 
räkning utsatts för vissas kritik, det är den som faktiskt lidit mest av krisen den 30 juni. Inom 
parentes förefaller det mig vara det mest uppenbara beviset på att avsaknaden av 
överenskommelse om den gemensamma jordbrukspolitiken den 30 juni inte var något annat än 
en möjlighet – jag vill inte säga förevändning – till en kris som, i verkligheten, har allvarligare 
och djupare rötter. 
 
För närvarande är situationen den att eftersom Europeiska Atomenergigemenskapen inte för sin 
forskningsbudget kan tillämpa systemet med provisoriska tolftedelar som gäller för övriga 
budgetar, är det omöjligt för dem att uppfylla sina åtaganden. Atomenergigemenskapen har 
skyldigheter den inte kan uppfylla och det förefaller mig som om det skulle vara brådskande att 
detta problem kommer till ministerrådets kännedom och att rådet åtgärdar det. 
 
Vi är medvetna om hur allvarlig krisen är och vi anser att man måste göra allt, granska alla idéer 
och tänka sig alla lösningar för att uppnå ett avtal, så att man, i den anda av samförstånd som 
tycks visa sig hos alla regeringar i gemenskapens medlemsländer, kan finna en metod som gör 
det möjligt att återföra gemenskapen på den rätta vägen.  
 
Jag tror att era ansträngningar, herrar företrädare för ministerrådet, kommer att få det varmaste 
stödet i hela Europaparlamentet, under förutsättning att man förblir trogen principerna som 
fastställts i Romfördragen. 
 



   

Vi tvivlar inte på er beslutsamhet. Ni har högtidligt erinrat om den vid flera tillfällen. Vi är 
övertygade om att ni försöker respektera de åtaganden ni gjort. Men vi kan inte glömma att 
strukturen i Romfördragen är den enda garantin för att det slutliga målet i processen med enandet 
inte sviks; det är alltså nödvändigt att bevara denna struktur så stramt som möjligt. 
 
Vi fruktar att man i sin strävan efter en lösning på den allvarliga kris som påverkar denna process 
till slut ger efter för frestelsen att de facto ändra det som man tror är rätt att inte ändra de jure. 
 
Alltså - vare sig eftergifter eller svaghet, det är den högtidliga uppmaningen som 
Europaparlamentet lämnar till er vid detta tillfälle, herrar företrädare för ministerrådet. 
Uthållighet, tålamod och god vilja är de egenskaper som krävs. Måtte Vilhelm av Oraniens ord: 
”Det är inte nödvändigt att hoppas för att börja, det är inte nödvändigt att lyckas för att hålla ut” 
vara er till tröst, stöd och uppmuntran i er svåra uppgift. 
 
 



   

  

Vetenskaplig forskning i Europa  

 
Tal hållet den 30 juni 1966 

 
Tillåt mig till att börja med tacka er varmt för era gratulationer, där ni också gör er till tolk för 
alla våra kolleger, i samband med min utnämning nyligen till tjänsten som rektor för Roms 
universitet. I detta sammanhang vill jag försäkra er att trots ansvaret, betydelsen och vikten av 
denna nya funktion, som tillkommer utöver min redan avsevärda verksamhet, kommer jag ändå 
att fortsätta att lämna mitt blygsamma bidrag till byggandet av Europa, vårt gemensamma ideal. 
 
Det har gått lång tid sedan den 28 april och eftersom frågan som jag tagit upp förlorat mycket av 
sin aktualitet var jag helt beredd att dra tillbaka den, särskilt som herr Chatenet i ett mycket artigt 
brev, som jag ännu en gång vill tacka honom för, låtit mig veta att i denna intervju hade han 
endast haft för avsikt att uttrycka personliga idéer. Det är beklagligt att detta inte framgick 
tydligt av den text som publicerades i den franska tidningen och att ordförande Chatenet fallit 
offer för ett av dessa missöden som är så vanliga i politikers liv. Jag tror inte att någon av oss 
skulle våga kasta den första stenen mot honom. 
 
Jag skulle därför mycket gärna ha avstått från denna fråga om jag inte hade trott att ordförande 
Chatenets intervju faktiskt skulle kunna vara ett tillfälle för oss till användbara diskussioner och 
som därmed skulle kunna ge upphov till en konstruktiv och nyttig debatt för att genomföra de 
målsättningar vi föresatt oss. Stämmer det att erfarenheten med Euratom inte motsvarat 
förväntningarna och varit ofruktbara? Det är självklart att Chatenet inte heller tycker det, 
eftersom han instämmer i de åsikter som nyligen uttrycktes för kommissionens räkning av vice 
ordförande Carelli.  
 
Vi för vår del uppskattade framför allt den erfarenhet som gjordes. Fyra stora forskningscentrum 
har inrättats. Det är ett avsevärt bidrag till vetenskapens framsteg på kärnfysikområdet, och vad 
som är ännu viktigare, tillkomsten av den industriella eran med atomenergin har förberetts. Det 
är den huvudsakliga målsättningen för Euratom enligt Romfördraget, dvs. att skapa villkor som 
möjliggör ett industriellt utnyttjande och utveckling av en kraftfull kärnindustri. Det är exakt 
orden i Romfördraget. Denna målsättning har vi uppnått: har man inte sagt oss att man med kort 
varsel och tack vare den utförda forskningen kommer att kunna producera elektrisk energi till 
konkurrenskraftig kostnad, jämfört med andra energikällor?  
 
De uppgifter som lämnats i rapporten från den verkställande makten, och som Carelli just 
kommenterat, tillför nya uppgifter som motiverar den positiva bedömning som vi gör av det verk 
som genomförts av Euratoms kommission. Men vad man inte kan låta bli att oroas över 
ytterligare i intervjun med ordförande Chatenet är den synpunkt han uttryckt när det gäller nyttan 
av Romfördragen för byggandet av Europa. Ja det är oroande att ordföranden för Euratoms 
kommission visat prov på bristande förtroende för det instrument som Romfördragen utgör för 
byggandet av Europa på ekonomisk och politisk nivå.  
 
När Chatenet talar om att utforma Europa ”à la carte”, när han nämner exemplet med snabba 
reaktorer som huvudsakligen intresserar Frankrike, Förenade kungariket och Tyskland och som 
borde vara föremål för en överenskommelse mellan dessa tre länder, även om man måste sluta 
andra avtal med andra länder inom olika sektorer, förefaller det mig som om han i stort sett avser 
att göra integrationsprocessen som genomförts av Romfördragen till en process för industriellt 



   

samarbete mellan suveräna stater. Detta strider emellertid mot principerna i Romfördraget och 
alla vi som har representativa eller verkställande funktioner inom de institutioner som föreskrivs 
i fördragen är, som jag sade, skyldiga att få de övriga att känna förtroende och inte att skapa 
misstro. Lyckligtvis innehåller intervjun med Chatenet en optimistisk ton som man bör påpeka 
för honom, eftersom han anser att även om erfarenheten med Euratom inte motsvarar 
förväntningarna är den också rik på möjligheter för framtiden. Det var vad han ville säga när han 
i sin intervju rekommenderade att ”inte kasta ut barnet med badvattnet”.  
 
Det är framför allt vid denna aspekt som jag tror vi skall stanna upp när den sammanslagning 
som skall ena de verkställande funktionerna i de tre gemenskaperna orsakar modfälldhet, oro och 
fruktan hos hundratals forskare som är beroende av Europeiska Atomenergigemenskapen. 
 
Vad skulle hända med inte bara den personliga situationen för var och en av dem, utan också 
med det arbete de hittills utfört och som de fäster så stor vikt vid? Vi är skyldiga att lugna 
forskarna och göra det snarast möjligt.  
 
Euratom är ett värdefullt instrument för samordning och utveckling av forskningen inom alla 
vetenskapsområden, den vetenskapliga forskningen i allmänhet. Och jag anser att det är 
signifikativt att nästan samtidigt som intervjun med Chatenet publicerades i Figaro, beslutade 
den liberala gruppen och dess valförbund att lägga fram ett resolutionsförslag som för 
närvarande är föremål för diskussioner inom behöriga utskott, en resolution som syftar till att 
omvandla Europeiska Atomenergigemenskapen till en verklig Gemenskap för vetenskaplig 
forskning, för att ge denna gemenskap i uppgift att genomföra den gemensamma 
vetenskapspolitiken som är absolut nödvändig för att vårt Europa skall leva och göra framsteg. 
 
Ni vet alla bättre än jag i vilken utsträckning den nuvarande situationen för den vetenskapliga 
forskningen i länderna i Europeiska gemenskapen ligger efter, jämfört med andra länder, och ger 
anledning till oro. Enligt siffror som redan publicerats användes 93 dollar per invånare 1963 i 
Förenta staterna till vetenskaplig forskning, medan Storbritannien använde knappt 33 och 
länderna i gemenskapen i sin helhet bara 17. När det i Sovjetunionen 1963 fanns en miljon 
anställda forskare och i Förenta staterna en miljon trehundra tusen fanns det knappt femhundra 
tusen i Europeiska gemenskapen under samma år. Det är inte allt, vi hade under samma år, 1963, 
en verkligt imponerande emigration av forskare eftersom 2 232 av dem försvann till Förenta 
staterna, och övergav länderna i gemenskapen där de inte fick tillräckligt med uppmuntran i 
utövandet av sin verksamhet eller tillräckligt frestande arbetsvillkor. Vi skulle kunna citera andra 
siffror som visar i vilken utsträckning den vetenskapliga forskningen släpar efter i Västeuropa, 
trots att denna kontinent förr var ensam i världen om vetenskapliga framsteg. Vetenskapen 
utvecklas i en svindlande fart, och gör mycket stora framsteg, och amerikanerna räknar redan 
med att deras industriproduktion 1975 till 40 procent kommer att omfatta produkter som 
fortfarande är okända i dag och som man inte ens kan tänka sig. Detta är den verkligt dramatiska 
situationen för Västeuropa, och det är anledningen till att vi måste försöka att snarast åtgärda vår 
otillräcklighet och ge en verkligt effektiv impuls till den vetenskapliga forskningen i våra sex 
länder. Det är därför fullständigt nödvändigt att skapa ett instrument för en gemensam 
vetenskaplig politik. Vi har ett lämpligt medel, nämligen Euratom, som redan har en egen 
erfarenhet och har grundläggande beståndsdelar för att genomföra en gemensam vetenskaplig 
politik, vi måste anförtro Euratom denna uppgift och Euratom måste bli en Gemenskap för 
vetenskaplig forskning. 
 
Av denna anledning har vi lagt fram vårt resolutionsförslag och det här är den positiva slutsats 
som, enligt mig, kan dras av den debatt som intervjun med ordförande Chatenet i Figaro, givit 
upphov till. Vi anser sammanfattningsvis att man inte bara skall förneka erfarenheten, som vi 
inte tycker är vare sig nedslående eller steril, utan att man i stället måste anse att den är full av 



   

  

lovande resultat, men vi anser också att vi måste göra allt vi kan för att föra fram de instrument 
som erbjuds oss i Romfördraget för byggandet av ett integrerat Europa, såväl på ekonomisk som 
politisk nivå. 
 
Efter denna debatt kommer den liberala gruppen och dess valförbund att med hänvisning till 
artikel 46 i arbetsordningen lägga fram ett förslag till resolution och begära omedelbar 
omröstning. Detta resolutionsförslag som jag tror kommer att godkännas enhälligt i kammaren 
eftersom det är ett exakt uttryck för den djupa känslan hos alla dess ledamöter, oavsett vilken 
politisk grupp de tillhör, är i linje med det förslag som nyligen lagts fram av den liberala gruppen 
och dess valförbund, och som för närvarande granskas i berörda utskott, men eftersom den är 
ganska annorlunda återger den inte exakt innehållet, så att den kan antas utan att det på något sätt 
föregriper den uppföljning som behöriga utskott och kammaren eventuellt sedan vill göra av det 
andra resolutionsförslaget i oktober, när vi på ett enhetligt och fördjupat sätt skall ta oss an 
diskussionen om den gemensamma vetenskapspolitiken. 
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