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Caption: In zijn redevoering uitgesproken bij gelegenheid van de eerste zitting van de Raden van EEG en EGA op 25

januari 1958 te Brussel, Paul Finet, de Voorzitter van de Hoge Autoriteit van de EGKS, onderstreept dat de drie

Gemeenschappen, ondanks verschillende taken en structuren, een zelfde doelstelling nastreven: de europese integratie.
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Redevoering van de heer P. Finet, Voorzitter van de Hoge Autoriteit 
(Eerste zitting - 25 januari 1958)

Ik moge de Raad van Ministers en de Belgische Minister van Buitenlandse Zaken, Voorzitter van de Raad, 
mijn dank uitbrengen voor de uitnodiging, die de Hoge Autoriteit mocht ontvangen tot bijwoning van de 
eerste zitting der Raden van Ministers van de Gemeenschappelijke Markt en Euratom.

De aanwezigheid ven de Hoge Autoriteit bij deze eerste bijeenkomst draagt niet slechts een symbolisch 
karakter; zij vormt de eerste tastbare uiting van de tussen de drie Europese gemeenschappen bestaande 
eenheid.

De onmiddellijke taken welke op ons rusten: het in gemeenschap brengen van de basisindustrieën van onze 
zes landen, de instelling van een uitgebreide gemeenschappelijke markt en het scheppen van een europese 
kernindustrie brengen inderdaad concrete activiteiten van uiteenlopende aard met zich mede.

Hoewel bij de Verdragen enige gemeenschappelijke Instellingen worden voorzien, zijn de daarbij aan ons 
overgedragen bevoegdheden niet volgens hetzelfde model geregeld.

De verschillen in taak en structuur zijn echter niet van essentiële aard. Zij hebben in feite weinig te 
betekenen, aangezien de diverse Gemeenschappen een zelfde doelstelling nastreven, te weten de europese 
integratie.

De personen die aan het hoofd van onze Gemeenschappen staan zijn uit soms zeer uiteenlopende politieke 
kampen afkomstig, doch zijn door een en hetzelfde ideaal bezield.

Dit ideaal werd door U, Mijnheer de Voorzitter, zo juist in bijzonder verheven bewoordingen omschreven. U 
heeft aan dit ideaal zijn oorspronkelijke betekenis, zijn enige en juiste maatstaf teruggegeven, n.l. de mens.

U heeft er terecht de aandacht op gevestigd dat het welslagen of de mislukking van de Europese 
Gemeenschap afhankelijk is van de mate waarin de door haar op economisch gebied gemaakte vorderingen 
haar in staat zullen stellen haar sociale doelstellingen te verwezenlijken.

De Hoge Autoriteit is harerzijds overtuigd dat dit de toetssteen van de europese onderneming vormt.

Van hoe technische aard deze drie Gemeenschappen ook zijn, zij hebben inderdaad slechts waarde naarmate 
zij de inwoners van onze landen de gelegenheid bieden om zich volledig te ontplooien en ten volle tot 
ontwikkeling te komen.

Bij de actie, welke da Hoge Autoriteit thans gedurende vijf jaar heeft gevoerd, heeft zij zich steeds door deze 
menselijke plicht laten leiden.

Voortaan zal de Hoge Autoriteit bij de vervulling van deze taak niet meer alleen staan. De eerste contacten 
welke tussen de Voorzitters der Instellingen gelegd zijn, de contacten welke thans worden gelegd tussen de 
Commissies en de Hoge Autoriteit en die welke morgen tussen de verantwoordelijke leden van deze 
europese Autoriteiten tot stand zullen, komen, staan in het teken van de nauwste samenwerking en 
coördinatie.

Wat haarzelf betreft, verklaart de Hoge Autoriteit – en zulks wens ik thans met nadruk te bevestigen - zich 
bereid om de nieuwe instellingen alle mogelijke hulp te verlenen, zowel in de vorm van de medewerking 
van haar ambtenaren als door het beschikbaar stellen van het materiële hulpbronnen.

De Hoge Autoriteit steunt zonder enig voorbehoud het beginsel van de gemeenschappelijke diensten, 
warreen zij de grootste mogelijke uitbreiding wenst te geven.

De Hoge Autoriteit is ervan overtuigd dat ons streven, in dienst van een gemeenschappelijk ideaal, van de 
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drie gemeenschappen het instrument van een steeds inniger integratie zullen maken.

Op grond van de opgedane ervaring is de Hoge Autoriteit er meer dan ooit van overtuigd dat deze integratie 
de enige weg is naar de europese eenheid, zonder welke wij niet in staat zullen zijn de vrede en vrijheid, 
onmisbare voorwaarden voor iedere verbetering van het lot der mensheid, aan de volkeren van onze landen 
te verzekeren.
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