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Resolutie van het buitengewoon congres van het N.V.V. over de Europese Eenwording 

op vrijdag 1 en zaterdag 2 oktober 1954

Het N.V.V., in buitengewoon congres op 1 en 2 oktober 1954 bijeen,

gehoord de besprekingen over de Europese éénwording, spreekt als zijn oordeel uit, dat

a.. een zo hecht mogelijke aaneensluiting der vrije Europese landen de beste bijdrage is tot geordende 

verhoudingen in dit deel van de wereld;

b. alleen bij éénwording de vrije Europese landen het tempo der productieverhoging in Rusland en Amerika 

kunnen bijhouden en de welvaart in voldoend snel tempo kunnen opvoeren;

c. alleen bij Europese éénwording  een conjunctuurpolitiek in grootse stijl mogelijk is;

d. de sociale en economische éénwording noodzakelijk is om de stoffelijke en culture verheffing der 

werknemers duurzaam te waarborgen;

e. deze sociale en economische éénwording slechts mogelijk is, indien zij gebaseerd is op politieke 

éénwording.

Derhalve meent het congres, dat de Europese éénwording tot stand moet komen, wil Europa zijn taak in de 

wereld voor democratie, veiligheid en welvaart kunnen vervullen.

Het Congres spreekt de overtuiging uit, dat

a. een politiek van vrijmaking van het handelsverkeer onvoldoende is om de economische éénwording tot 

stand te brengen;

b. de Europese éénwording evenmin alleen door intergouvernementele samenwerking kan worden bereikt;

Derhalve meent het Congres,

dat zowel voor de instandhouding der démocratie als voor de vorming van een Europese publieke opinie het 

proces der Europese éénwording zich gelijktijdig op gouvernementeel en parlementair vlak dient te 

voltrekken. Europese organen zullen onder parlementaire controle verantwoordelijk moeten worden voor 

een Europese economische politiek. Vertegenwoordigers van het bedrijfsleven zullen via publiekrechtelijke 

adviesorganen bij het proces van economische éénwording moeten worden ingeschakeld.

Het Congres beschouwt

de stichting van de Europese Gemeenschap voor Kolen en Staal als een eerste stap om de nationale 

begrenzingen te doorbreken en de weg te banen voor een Europese planeconomie. Verdere uitvoering van 

het E.G.K.S.-verdrag is geboden ten einde het gevaar van kartelvorming met eenzijdige behartiging van 

producentenbelangen te bestrijden.

Het Congres waarschuwt met klem

tegen de gevaren van conservatisme en nationalisme, die de Europese eenheid in toenemende mate 

bedreigen.

Het Congres draagt het Verbondsbestuur op

in de internationale vakbeweging zo krachtig mogelijk te streven naar Europese éénwording. Voorts spreekt 

het Congres de wens uit, dat de Nederlandse regering de Europese éénwording zal blijven maken tot een 
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integrerend deel van haar beleid, omdat voor Europa in het algemeen en voor Nederland in het bijzonder de 

vrijheid en de welvaart van deze éénwording afhangen.


