
1/4

Opmerkingen door de vrije vakbonden van de Gemeenschap (30 Januari1957)
 
Source: Internationaal Instituut voor Sociale Geschiedenis, Amsterdam. NVV - J.G. van Wouwe 1945-1973.
Stukken betreffende Europese en internationale organisaties. Stukken betr. het Europese
Vakbewegingssekretariaat 1969. Algemene Vergaderingen 1959-1969, 48.
Copyright: Internationaal Instituut voor Sociale Geschiedenis / International Institute of Social History
URL:
http://www.cvce.eu/obj/opmerkingen_door_de_vrije_vakbonden_van_de_gemeensc
hap_30_januari_1957-nl-fabe9048-31d9-4bf0-ae48-324668d17fd9.html
Date de dernière mise à jour: 05/11/2015

http://www.cvce.eu/obj/opmerkingen_door_de_vrije_vakbonden_van_de_gemeenschap_30_januari_1957-nl-fabe9048-31d9-4bf0-ae48-324668d17fd9.html
http://www.cvce.eu/obj/opmerkingen_door_de_vrije_vakbonden_van_de_gemeenschap_30_januari_1957-nl-fabe9048-31d9-4bf0-ae48-324668d17fd9.html


2/4

Opmerkingen inzake het ontwerp-verdrag voor Euratom, overhandigd aan de 
voorzitter van het Ministers-Comité door de vrije vakbonden van de Gemeenschap (30 
Januari 1957)

In het huidige stadium van de desbetreffende debatten kan men bij de indiening van deze opmerkingen 

afzien van een lange uiteenzetting over de noodzaak van een zo snel mogelijke ontwikkeling van de 

produktie en het gebruik van atoomenergie in Europa voor vreedzame doeleinden.

De vertegenwoordigers van de vrije vakbonden der belanghebbende Europese landen, die op 22 en 23 

januari 1957 de inhoud van het ontwerp-verdrag voor Euratom op grond van de meest recente inlichtingen 

hebben onderzocht, hebben besloten de voor te leggen opmerkingen tot enkele principiële hoofdstukken van 

het Verdrag te beperken. De vrije vakbonden hebben ervan afgezien, hun standpunt te bepalen ten aanzien 

van vraagstukken, die ontegenzeggelijk belangwekkend zijn, doch in vergelijking met de werkelijke 

problemen van minder betekenis. De vraagstukken, waarop de aandacht van de Ministerraad in het bijzonder 

wordt gevestigd, zijn die van de instellingen, van de eigendom en het verwerven van atoomgrondstoffen, 

van de controle op en het gebruik van atoomgrondstoffen, van de investeringspolitiek en van het onderzoek.

Bij het voorleggen van onze opmerkingen hebben wij er de voorkeur aan gegeven, deze zo kort mogelijk te 

houden, zonder daarbij de vele argumenten voor onze eisen op te sommen, die overigens reeds sinds onze 

eerste verklaring van augustus 1955 naar aanleiding van de Resolutie van Messina voldoende bekend zijn.

In de vijf volgende paragrafen is ons standpunt ten aanzien van de reeds genoemde belangrijkste punten 

uiteengezet.

1.- Instellingen.

De vrije Europese vakbonden van de Gemeenschap moeten tot hun spijt vaststellen, dat het schema met 

betrekking tot de instellingen in het ontwerp-verdrag ver afwijkt van de verwezenlijking der supranationale 

gedachte, want aan de Uitvoerende Commissie zowel als aan de Gemeenschappelijke Vergadering zullen 

slechts geringe bevoegdheden worden overgedragen. Bovendien bestaat het gevaar, dat de Ministerraad, 

naar aanleiding van de beoogde bijzondere stemmingsprocedure, de op dit gebied vereiste 

handelingsbekwaamheid niet op voldoende wijze zal kunnen ontplooien.

Met het oog op de betekenis die moet worden toegekend aan een Europees gecoördineerd en effectief beheer 

van alle takken der atoomenergie voor de toekomstige ontwikkeling van de Europese nationale economieën 

en gezien de noodzaak om de idee der integratie door een democratisch statuut der instellingen zoveel 

mogelijk ingang te doen vinden bij de Europese publieke opinie, stellen de vrije vakbonden der 

Gemeenschap de volgende eisen:

a) Aan de "Commissie" en de "Vergadering" (de laatste als democratisch forum van de Gemeenschap) 

moeten vérstrekkende bevoegdheden worden verleend voor de formulering en uitvoering van een Europese 

atoompolitiek (o.a. zouden de "Commissie" en de "Vergadering" de begroting en het jaarlijks verslag van 

werkzaamheden moeten goedkeuren; indien door de "Commissie" gedane voorstellen door de "Vergadering" 

worden aangenomen, zou de Ministerraad eerst dan het recht mogen hebben deze te verwerpen, indien hij 

gelijktijdig voor deze beide organen aanvaardbare tegenvoorstellen doet).

b) Over alle belangrijke economische en sociale vraagstukken moet advies worden ingewonnen bij de 

Sociale en Economische Raad, over welks oprichting reeds een overeenkomst tot stand schijnt te zijn 

gekomen en welke paritair zou zijn samengesteld uit vertegenwoordigers van werkgevers en werknemers 

(vakbonden). Bovendien zou deze

"Raad" een vérstrekkend recht van initiatief moeten bezitten.

Voorts zou de "Raad" verplicht moeten worden, op wens van één derde van de leden elk vraagstuk, Euratom 

betreffend, op de agenda te zetten en voor de bespreking ervan een Vergadering bijeen te roepen binnen een 

door het Verdrag of zijn huishoudelijk reglement voor te schrijven termijn.
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c) Met betrekking tot de Raadgevende Commissie voor de “Inkoopcommissie” (waarop nog wordt 

teruggekomen) moet reeds thans worden vastgelegd, dat de vakbonden der Gemeenschap er behoorlijk in 

vertegenwoordigd moeten zijn.

d) Met betrekking tot de "Economische en Technische Commissie", die zich o.a. met de 

veiligheidsmaatregelen en de bescherming van de gezondheid moet bezighouden, moeten de vakbonden het 

recht hebben een of meer deskundigen naar deze commissie af te vaardigen.

e) Begroting. De begrotingsmiddelen van Euratom moeten op zodanige wijze worden opgebracht - 

bijvoorbeeld door buitengewone belastingen of een bijzondere heffing - dat zij onafhankelijk zijn van de 

gewone nationale begrotingen.

2. - Eigendom van atoomgrondstoffen en voorziening.

Het bezit van atoomgrondstoffen betekent een zo enorme macht, dat het onaanvaardbaar is dit in handen van 

nationale of particuliere belangen te laten. Om deze reden hebben de vrije vakbonden der Gemeenschap 

steeds en ook weer in hun jongste resoluties geëist, dat de atoomgrondstoffen publiek eigendom zullen 

worden. 

Wat de verwerving betreft eisen de vrije vakbonden, dat de oorspronkelijke idee ener rationele en 

rechtvaardige verdeling van atoomgrondstoffen in het huidige ontwerp-verdrag ook werkelijk haar 

toepassing vindt. Aan het te vormen voorzieningsbureau moet daarom het absolute verkoopsrecht en 

contractmonopolie worden overgedragen. De vrije vakbonden verlangen dientengevolge, dat de huidige 

bepalingen van het project, welke deze rechten van het voorzieningsbureau aanmerkelijk beperken of zelfs 

in bepaalde gevallen opheffen, geheel worden geschrapt. Dit is des te meer noodzakelijk, omdat slechts een 

behoorlijke distributie tegen de gunstigste en voor alle leden van de Gemeenschap gelijke prijzen tot een 

maximale ontwikkeling van de atoomindustrie kan leiden, een ware Europese solidariteit kan garanderen en 

misbruiken van bevoorrechte kartels en monopolies kan verhinderen.

3. - Controle op het gebruik van atoomgrondstoffen.

Om misbruik bij de toepassing van atoomgrondstoffen te voorkomen, was het oorspronkelijk de opzet 

geweest, Euratom een integraal autonoom recht van controle toe te kennen. De vrije vakbonden moeten 

helaas vaststellen, dat dit systeem van inspectie en controle in grote lijnen illusoir is gemaakt, doordat de 

voor militaire doeleinden bestemde grondstoffen aan deze controle worden onttrokken.

Ten aanzien van de daardoor ontstane verzwakking van het controle-systeem en de daarmee gepaard gaande 

diep ingrijpende aantasting van het beginsel van de Europese solidariteit, die aanleiding kan geven tot nieuw 

wantrouwen tussen de Europese staten, eisen de vrije vakbonden van de Gemeenschap, dat de gedachte van 

een doeltreffende controle op alle niveaus en alle gebieden, op het gebruik en de toepassing van splijtbaar 

materiaal verwezenlijkt wordt.

4. - Investeringspolitiek

De bepalingen van het ontwerp-verdrag welke de investerings-politieke bevoegdheden van Euratom raken 

zijn uiterst vaag en begrensd.

Ten aanzien van het algemene gebrek aan kapitaal van Europa en de ontzaglijk grote behoefte aan 

investeringen in de atoom-industrie, de hier slechts eenmaal geboden kans een nieuwe, waarlijk Europese 

industrie te scheppen, en ten aanzien van het gevaar dat er zich nieuwe monopolistische en nationale 

tendensen zullen voordoen, indien men afziet van een geleide investeringspolitiek en desbetreffende 

initiatieven loslaat, eisen de vrije vakbonden van de Gemeenschap:

a) dat de bevoegde instanties van Euratom over voldoende bevoegdheden en financiële middelen zullen 
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beschikken, die Euratom in staat stellen zelf de gemeenschappelijke Europese projecten op het gebied van 

het onderzoek, de opleiding en de beroepsscholing alsmede de produktie te financieren, uit te voeren en te 

leiden;

b) dat aan Euratom het recht wordt gegeven coördinerend en leidinggevend op het gebied van particuliere of 

overheidsinvesteringen in te grijpen.

5. - Bevordering van onderzoek en verbeelding van wetenschap

Oorspronkelijk zou aan Euratom de taak zijn opgedragen, door de van de resultaten van dit onderzoek bij te 

dragen tot een maximale rationalisatie en kostenbesparing op het gebied van de atoomenergie.

Een lange reeks van bepalingen van het Verdrag gaat evenwel tegen dit beginsel in en daarom is het te 

duchten, dat de uit andere sectoren bekende misbruiken van licensies en fabrikagemonopolies zich op het 

gebied,van de atoomenergie zullen herhalen.

Op deze gronden eisen de vrije vakbonden van de Gemeenschap:

a) dat in het Verdrag een minimum bedrag wordt vastgelegd voor het gemeenschappelijk onderzoek in de 

eerstkomende vijf jaren;

b) dat Euratom bekleed wordt met de nodige bevoegdheden, opdat het door het geven van leiding aan 

particulier en overheidsonderzoek naast elkaar en tegen elkaar in werken kan voorkomen, en opdat het de 

beschikking krijgt over alle licensies en resultaten van onderzoek, die het voor het vervullen van zijn 

opdracht nodig heeft.


