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Weg gebaand voor een Europese federatie 

Benelux-landen doen zich gelden in Luxemburg

(Van onze Brusselse correspondent)

LUXEMBURG. - De dinsdagmorgen begonnen bijeenkomst van de Raad van Ministers der Europese 
Kolen en Staal Gemeenschap, dia later ook samen met de leden der Hoge Autoriteit vergaderde en 
waarbij de interne organisatiekwesties der KSG en naar betrekkingen met andere landen ter sprake 
kwamen, werd in de loop van de dag overschaduwd door het grote, boven de KSG uitgaande, politieke 
probleem: de instelling van een Europese politieke autoriteit.

Anders dan op de agenda was voorzien, kwamen aan het einde van de middag de ministers van  
Buitenlandse Zaken der zes landen reeds afzonderlijk bijeen en het eerst resultaat was dat een speciale  
commune werd benoemd, die de tekst van een overeenkomst moest opstellen, waarin de resolutie-De  
Gasperi-Schuman in gewijzigde en meer uitgebreide vorm was vervat en waarin ook met de wensen der  
andere landen rekening werd gehouden. Die tekst kwam ’s avonds laat nog gereed en is vanmorgen door de 
zes ministers goedgekeurd.

In zoverre is te Luxemburg de grote stap gedaan die De Gasperi en Schuman met hun oorspronkelijke 
voorstel beoogden, nl. het versnellen van de politieke eenmaking van Europa door de Assemblée van het 
plan-Schuman uit te nodigen zich - inspirerend op de beginselen van art. 38 van het verdrag inzake de 
Europese Defensie Gemeenschap, en zonder aan de bepalingen van dit verdrag afbreuk te doen - een 
ontwerp-verdrag uit te werken, waarbij een politieke Europese gemeenschap wordt ingesteld. Voor dit doel 
dient dan de Assemblée van de KSG worden uitgebreid.

De aldus aangevulde Assemblée zal te Straatsburg vergaderen en kan eveneens in commissie-vergaderingen 
bijeenkomen. Zij breng periodiek rapport aan de Straatsburgse Assemblée over haar werkzaamheden uit.

Bij deze werkzaamheden zullen ook de ministers van buitenlandse zaken, die deel uitmaken van de 
ministerraad der KSG worden geassocieerd in omstandigheden die in gemeenschappelijk accoord zullen 
worden vastgesteld.

Dit is dan de kern van de thans gesloten overeenkomst, die uitgaat van het oorspronkelijke voorstel van De 
Gasperi en Schuman en die in een onmiskenbaar gunstige atmosfeer en met de wil om tot een voor alle zes 
landen bevredigend resultaat te komen, door een speciale commissie van enkele ministers en verscheidene 
ambtenaren - waarvan Nederlands nieuwe minister van buitenlandse zaken Beyen, de voorzitter was - is 
uitgewerkt. 

In de overeenkomst is speciaal ook met de verlangens der kleine landen rekening gehouden.

Met name Nederland heeft amendementen op het oorspronkelijke voorstel ter tafel gebracht, die niet zozeer 
een negatieve strekking hadden maar waarbij toch op practische moeilijkheden werd gewezen, die de 
voorstellers volgens Nederlands inzicht te gemakkelijk over het hoofd zagen. De Nederlandse regering 
vreest immers dat het politieke aspect bij deze zaak te veel domineert. Zij wenst op den duur ook wel de 
politieke eenwording, maar wil eerst weleens afwachten wat op functioneel wordt bereikt en welke 
gemeenschappelijke belangen zich hieruit kristalliseren. 

Er zijn nog te veel problemen, aldus de Nederlandse theses, die een functionele oplossing vergen, zoals de 
harmonisering der financiële politiek, het vervoer, de landbouw, enz. Loopt men dan niet te hard van stapel 
door, alvorens de verdiepingen van het Europese huis zijn opgetrokken, al aan de constructie van het dak te 
beginnen?

Men kan zeggen dat de grote mogendheden begrip hebben getoond voor het standpunt van Nederland, dat in 
meer of minder mate ook door België en Luxemburg wordt gedeeld. Men vreesde een remmende werking 
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der kleine landen en in conferentiekringen, voorzover het de grote mogendheden betreft kon men reeds 
vernemen, dat de Beneluxlanden eigenlijk verzwegen bedoelingen hadden, die verband hielden met de wens 
de positie van hun monarchieën niet te compromitteren. Uiteindelijk zal toch wel zijn begrepen, dat het hier 
om practische bezwaren ging. 

In de tekst van de definitieve overeenkomst is dan ook rekening gehouden met het verlangen de Europese 
samenwerking eveneens in functionele zin zo snel mogelijk uit te bouwen. Een passage van de considerans 
zegt immers, dat de zes ministers er zich van bewust zijn, dat de vorming van een Europese politieke 
autoriteit van federale of confederale structuur verbonden is aan de schepping van gemeenschappelijke fases 
der economische ontwikkeling en van een fusie van de wezenlijke belangen der leden-staten.

In de overeenkomst wordt ook gezegd, dat de ministers van buitenlandse zaken, teneinde het werk der 
Assemblée te vergemakkelijken, vragen zullen formuleren, die betrekking hebben op onderwerpen als: de 
gebieden waarop de instellingen van de Europese gemeenschap haar bevoegdheid zullen uitoefenen, de 
noodzakelijke maatregelen om een fusie tussen de belangen der leden-staten te verzekeren, de volmachten 
aan deze instellingen te verstrekken. De resultaten dezer studie moeten op zijn laatst zes maanden na de 
bijeenroeping van de KSG-assembleé, nl. op 10 Maart 1953, worden meegedeeld aan de Assemblée van de 
EDG-gemeenschap, als ook aan de ministers van buitenlandse zaken der zes landen. De regeringen 
verklaren ook nadrukkelijk zich te inspireren op de voorstellen van de Engelse regering, die zo nauw 
mogelijke banden tot stand wil zien komen tussen de toekomstige politieke gemeenschap en de Raad van 
Europa. Daarom moet de uitwerking van het statuut van die gemeenschap worden ondernomen te permanent 
contact met de organen van de Raad van Europa.

Versnelling

Zodoende heeft de Luxemburgse overeenkomst een versnelling van de procedure opgeleverd voor de 
vorming van een Europese politieke autoriteit en zijn weg en tempo der Europese eenwording dan 
nauwkeuriger omschreven.

In een na afloop de ministersbijeenkomst gehouden persconferentie heeft Adenauer, geflankeerd door de 
andere ministers van Buitenlandse Zaken, vanmiddag de inhoud der overeenkomst meegedeeld.

Daarmee was de Luxemburgse conferentie, die meer heeft opgeleverd dan aanvankelijk was gedacht en ook 
meer dan de voorafgaande conferentie der ministers te Parijs in Juli j.1., geëindigd en geslaagd.
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