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Economisch samengaan

De plannen voor een politieke gemeenschap der zes aan het plan-Schuman deelnemende landen — 
Frankrijk, West-Duitsland, Italië, België, Nederland en Luxemburg — beginnen in een zeer actueel stadium 
te komen. De commissie, die belast is met de opstelling van het definitieve grondwetsontwerp, is met haar 
werkzaamheden gereedgekomen, en begin Maart zal de voltallige grondwets-assemblée in Straatsburg er de 
laatste hand aan leggen. Daarna zal het project aan de regeringen en parlementen der zes betrokken landen 
worden voorgelegd.

Doel van dit alles is de schepping van een boven-nationaal politiek gezagsorgaan, min of meer naar het 
voorbeeld van het plan-Schuman, maar ruimer van opzet, waaraan de deelnemende landen een deel van hun 
nationale souvereiniteit zullen afstaan.

Daarbij wordt in de eerste plaats gedacht aan souvereine bevoegdheden op het gebied der buitenlandse en 
der militaire politiek, in verband met de Europese Defensiegemeenschap. Een supra-nationaal Europees 
leger is immers niet goed mogelijk, als daar niet een supra-nationaal politiek gezagsorgaan boven staat, dat 
de buitenlandse en militaire politiek der aangesloten landen met elkaar in overeenstemming brengt.

Sommige der toekomstige partners, en met name Nederland, zijn echter van mening, dat een politieke 
gemeenschap met uitsluitend bevoegdheden op de twee genoemde gebieden niet voldoende is. Zij achten 
een politieke gemeenschap slechts dan te verwezenlijken, wanneer het gezagsorgaan ook bevoegdheden 
krijgt op economisch gebied. De Nederlandse regering heeft dit standpunt in December zeer nadrukkelijk 
uiteengezet. De Nederlandse parlementaire vertegenwoordigers in de grondwets-assemblée in Straatsburg 
waren tijdens de zitting van Januari van dit lichaam niet minder duidelijk. Zij boekten zelfs het succes, dat 
op hun aandringen het hele vraagstuk der economische bevoegdheden opnieuw in studie werd genomen. Bij 
de opstelling van het definitieve grondwetsontwerp heeft de commissie inderdaad rekening gehouden met 
een aantal in Januari geuite bezwaren. Maar men krijgt niet de indruk, dat het ontwerp, zoals het thans voor 
ons ligt, in voldoende mate aan de Nederlandse verlangens tegemoet komt.

Daar is in de eerste plaats het feit, dat de commissie heeft vastgehouden aan een twee-Kamersysteem voor 
het parlement van het politieke gezagsorgaan, waarvan er een rechtstreeks door het volk gekozen zou 
worden en wel reeds in 1954. Dat men op den duur naar een dergelijke regeling toe moet, daarvan is men 
ook van Nederlandse zijde overtuigd.

Maar voorlopig vreest men, dat dergelijke "internationale verkiezingen" toch niet meer dan gecamoufleerde 
nationale verkiezingen zullen zijn, aangezien het internationale besef nog ontbreekt bij de publieke opinie. 
Voorlopig geeft men daarom de voorkeur aan een één-Kamersysteem, waarbij deze ene Kamer door de 
parlementen wordt gekozen.

Zwaarder weegt evenwel het feit, dat, ondanks alle verbeteringen in dit opzicht, het nieuwe ontwerp nog 
altijd niet in voldoende mate rekening houdt met de Nederlandse verlangens inzake de economische 
samenwerking.

Men wenst in Nederland geen vage formuleringen, maar de zekerheid, dat over enige tijd een zeer nauwe 
economische samenwerking een feit zal zijn, bijvoorbeeld in de vorm van een tol-unie, zodat er een 
gemeenschappelijke markt tot stand komt van de zes landen. Een en ander uiteraard toegepast met de nodige 
soepelheid voor die landen, die door een onmiddellijke invoering van zulk een regeling in zeer zware 
moeilijkheden zouden komen.

De Nederlandse minister van Buitenlandse Zaken, mr Beyen, zal de volgende week in Rome besprekingen 
voeren met zijn ambtgenoten uit de Schuman-landen. Aangenomen mag worden, dat bovenstaande 
problemen daarbij uitvoerig aan de orde zullen komen.
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