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Memorandum van de Nederlandse leden van de Hoge Autoriteit en de Commissies van 
E.E.G. en Euratoom, nopens de op 19.5.1961 te Bonn te houden politieke conferentie

1. Genoemde leden hebben op hoge prijs gesteld het contact, dat zij op 8.2.1961 in 's-Gravenhage met 
de naast betrokken nederlandse ministers mochten hebben over het kort daarop gevolgde zg. topoverleg te 
Parijs. Zij zouden het hogelijk waarderen, indien dit contact zou kunnen worden voortgezet voor en naar 
aanleiding van de komende politieke besprekingen in Bonn. Ter vergemakkelijking daarvan meenden zij wel 
te doen, hun gedachten over zekere daarbij aan de orde komende hoofdpunten in dit memorandum nader te 
bepalen.

2. Deze hoofdpunten betreffen voorstellen:

A. ter versterking en betere ontwikkeling van de bestaande Europese Gemeenschappen en haar 
instellingen;
B. nopens het politieke overleg op hoog niveau en
C. nopens de betrekkingen met Groot-Brittannië.

3. Versterking en betere ontwikkeling van de bestaande Europese Gemeenschappen

Ad A

Reeds mocht de Heer Sassen een variëteit van mogelijkheden, in een zekere volgorde van belangrijkheid, te 
dezer zake onder de aandacht brengen van Minister Luns. De Heren Spierenburg en Mansholt kunnen zich 
in het algemeen bij de toen geuite gedachten aansluiten.

Het spreekt vanzelf, dat vooral nadruk ware te leggen op de instelling van een Europese Universiteit 
toegerust met het jus promovendi en op een beginsel-besluit ten gunste van de fusie der Executieven, welke 
verder dan ware door te voeren volgens de procedure en naar de regelen, die daarvoor in de Verdragen van 
Parijs en Rome zijn gesteld (art. 96 CECA-verdrag, art. 236 EEG-verdrag en art. 204 Euratoom-verdrag)

Op het politieke belang van direkte verkiezingen voor het Europees Parlement behoeft in dit memorandum 
wel niet meer nader te worden gewezen.

Ook de andere punten, door collega Sassen genoemd, kunnen stellig meerbedoelde versterking en betere 
ontwikkeling bevorderen.

Uiteraard is een beginsel-besluit ten gunste van een tweede vijfjarenplan voor het wetenschappelijk 
onderzoek meer in het bijzonder voor Euratoom van belang, maar zijn betekenis voor een verdere industriële 
ontwikkeling en voor vormen van hulp aan ontwikkelingslanden ware niet te onderschatten.

Een besluit krachtens hetwelk de Executieven der drie Gemeenschappen (resp. de gefusionneerde 
Executieve dier Gemeenschappen) de Lid-staten vertegenwoordigen bij beraadslaging en stemming over de 
zaken, die tot de bevoegdheden van die Gemeenschappen behoren in zekere internationale organisaties als 
O.E.C.D. e.d., is voor alle drie van belang.

Speciaal E.E.G. en Euratoom hebben een steeds groeiend belang bij de mogelijkheid in enkele derde landen 
missies der drie Gemeenschappen naar het type van de missie van Kleffens voor de K.S.G. in Londen te 
kunnen vestigen, wat tot nu toe door Frankrijk is geblokkeerd.

4. Ad B

Politiek overleg op hoog niveau.

Hierbij waren drie punten wel te onderscheiden:
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(a) Geen uitholling van de instellingen der drie Gemeenschappen door dit overleg, dat niet mag 
ontaarden in een soort appel-instantie voor de Conseils der Gemeenschappen. Integendeel, beraadslaging en 
besluiten over zaken, rechtstreeks behorende tot de competentie der bestaande Gemeenschappen, zijn en 
blijven slechts mogelijk in de Ministerraden dier Gemeenschappen, naar de regelen en conform de 
bevoegdheden en procedures van haar Verdragen (voorstel Commissie, meerderheidsregelingen e.d.). Niets 
verzet er zich tegen, dat Hoofden van Regeringen, zo zij dit wensen, deelnemen aan vergaderingen van zulk 
een Raad van Ministers. Kanselier Adenauer deed dit een enkele maal in de bijzondere Ministerraad van de 
E.G.K.S. De Ministers van Buitenlandse Zaken zetelen regelmatig in de Raden van E.E.G. en Euratom.

(b) Indien in dit politiek overleg kwesties aan de orde zouden komen die natuurlijk niet direct behorende 
tot de competentie van de Gemeenschappen (zie a), hun taken en bevoegdheden niettemin raken, dan zouden 
voor die punten de Commissie(s), c.q. de Hoge Autoriteit, moet(en) worden uitgenodigd. Met de 
voorbereiding van de behandeling der onder (a) en (b) bedoelde problemen zullen vanzelfsprekend worden 
belast de in het kader der Ministerraden van de Gemeenschappen bestaandeorganismen.

(c) Daargelaten de kwestie van Defensie en Onderwijs en Cultuur heeft het overleg op hoog niveau 
verder alleen betrekking op onderwerpen van buitenlandse politiek. De voorbereiding van deze 
vraagstukken dient dan te geschieden door de Ministers van Buitenlandse Zaken, die reeds enige tijd op 
regelmatige tijdstippen voor consultatie bijeenkomen en die hun besprekingen kunnen laten voorbereiden 
door een Commissie van plaatsvervangers.

De technische verzorging van de bijeenkomsten, alsmede de notulering van de besprekingen kan aan de 
Sekretaris-Generaal van de Raden der drie Gemeenschappen worden opgedragen of worden verzorgd door 
het land dat bij toerbeurt het voorzitterschap van de besprekingen vervult, voorgeval niet het hiervoor onder 
(a) en (b) bedoelde van toepassing is.

Op deze wijze kan men verhinderen een totstandkomen van een politiek secretariaat, terwijl men wel aan het 
beginsel van politiek overleg tegemoet komt, met vermijding van een groot deel van de gevaren die het 
inhoudt.

Het zou bovendien wenselijk zijn als over dit politiek overleg op hoog niveau eens per jaar een colloque met 
het Europees Parlement zou kunnen plaatsvinden.

5. Ad C

Betrekkingen met Groot-Brittannië

Het behoeft geen betoog, hoe zeer het ondervolgende van essentieel belang is te achten.

Alhoewel de Nederlandse regering zich bereid zou kunnen verklaren af te zien van de voorwaarde dat het 
Verenigd Koninkrijk aan het politiek overleg zou moeten deelnemen, zonder dat het nog is toegetreden tot 
de bestaande Gemeenschappen, zo nemende Nederlandse regering wel het standpunt in, dat zij slechts de in 
bovenaangeduide zin gewijzigde plannen aanvaarden kan, indien de vijf andere landen met haar bereid zijn 
plechtig te verklaren dat, indien Engeland alsook andere Europese landen willen toetreden tot de 
Gemeenschappen op basis van de Verdragen van Parijs en Rome, dit door de Zes zou worden toegejuicht, 
ook als dit bijzondere regelingen nodig maakt b.v. nopens de landbouw en de betrekkingen tot andere derde 
landen, w.o. die van het Gemenebest. Op deze basis zouden zij dan tevens aan het politiek overleg kunnen 
deelnemen.
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