Europa wordt één
den omschrijving gegeven van wat

men eigenlijk bedoelde met de
Europese integratie, nl, het instellen van Europese gemeenschapsorganen, die een eigen bevoegdheid hebben en die dus niet afhankelijk zijn van de nationale
regeringen en parlementen.
De tweede periode loopt van

;[

rg5r tot + Ig54: het is de fase
van een schijnbaar zeer snelle

en van de geografische beperking,

die tot op de huidige dag een belangrijke rol speelt in de Europese

integratie. Na het Congres van
Den Haag in r94B waar de Europese Beweging werd gesticht, ont-

stond de Raad van Europa,

een

organisatie waarin de meeste Westeuropese landen vertegenwoordigd
zijn. In Den Haag werd voor het
eerst de inmiddels klassiek gewor-

ren voor de landbouw, hetvervoer

en de buitenlandse handel en
dient ze samen met de Raad
van Ministers te streven r.aar

een

gemeenschappelijk econo-

misch, sociaal en monetair beleid.
Euratom is een uitvoerend orgaan
met vijf leden, beschikkend over

Commissie van de E.E.G. Het kan
in een aantal gevallen
rechtstreekse maatregelen treffen,
De commissie heeft tot taak een
krachtige industrie voor het vreedzaam gebruik van de kernenergie
op te richten en te bevorderen. Ze

De derde periode begint in Ig57
en is nu nog steeds aan de gang.
Het is de periode van de zogenaamde ,rrelance", het langzaam
weer op gang komen van voornamelijk economische doelstellingen, met iets minder optimisme,

van 1948 tot ongeveer
rg5r, tijdens dewelke men definieerde wat men eigenlijk wou
verwezenlijken. Het is tevens de
periode van de eerste realisaties

Commissie een gemeenschappe-

lijk beleid uitstippelen en uitvoe-

dezelfde bevoegdheden als de

sie Gemeenschap.

fase loopt

mededinging. Bovendien moet de

ver-

werpt immers de Europese Defen-

de geschiedenis van de Europese beweging kan men drie perioden onderscheiden. De eerste

kapitaal

vrij kunnen circuleren met inachtneming van de regels der eerlijke

constructie, maar ze eindigt met

een nederlaag: Frankrijk

In

sten, werknemers en

bovendien

is tevens belast met de controle
op het vreedzaam gebruik en op
de gezondheid van alle werk-

met iets minder hoop op zeer snelIe verwezenlijkingen, maar met
een betrekkelijk groot vertrouwen
in het welslagen van het proces.
De Europese Gemeenschap maak'
te zes landen nl. België, Nederland,
Luxemburg (sedert r g44Benelux),

De E.G.K.S., de E.E.G. en Euratom hebben hetzelfde organisatiepatroon. Elk van deze instellingen
heeft een uitvoerend orgaan, dat
onafhankelijk van regeringen of

Frankrijk, de Duitse Bondsrepu'
bliek en Italië economisch één via
de E.G.K.S., de Europese Economische Gemeenschap (E.E.G.) of
Euromarkt en via Euratom.

met het oog op het algemeen
welzijn van de Gemeenschap.
Ze zijn onderworpen aan een

nemers,

groepsbelangen bij meerderheid
van stemmen beslissingen neemt

gemeenschappelijke parlementaire

Na de oprichting van de E.G.K.S.

controle.
Het Europese Parlement dat ze-

hulpbronnen der zes voor één
grote markt met 166 miljoen verbruikers openstellen.
De Commissie van de E.E.G.
heeft negen leden en kan in de
meeste gevallen, in tegenstelling
met de Hoge Autoriteit, slechts

Na Wereldoorlog II groeide
in West-Europa het besef, dat

in I95z zou de E.E.G. (sedert
Ig5B) de verdere economische

voorstellen doen voor verordeningen die de Raad van Ministers der

Gemeenschap moet vaststellen.
De voornaamste taak van de
Commissie is de geleidelijke instelling van een alomvattende gemeenschappelijke markt, waarin

alle

handelsbelemmeringen zÛn
afgeschaft, waar goederen, dien558

de sociaal-economische weder-

opbouw alleen kon worden gerealiseerd, indien alle Europese landen innig samenwerkten. De idee van een Verenigd
Europa nam vaste vorrnen

aan toen, naar het bescheiden, maar succesvolle voorbeeld van Benelux, de Europese Economische Gemeenschap (E.E.G.), Euratom en
op een beperkter vlak de
E.G.K.S. tot stand kwamen.

s6Europa-sternhokjet
hoe langer hoe meer aangevochten

door landen die er niet aan deelnemen, Zo kwarn onder leiding
van Engeland een nieuwe groep
tot stand, de z.g. .(Outer Seven",

de zeven van de Europese Vrijhandels Associatie (de E.V.A. of
E.F.T.A.), waartoe naast GrootBrittannië, Denemarken, Noorwegen, Zweden, Portugal, Zwitserland en Oostenrijk toetraden.
Ook de Sowjets en hun satellieten
vormden een economisch tegenblok: de Comecon.
De Europese Gemeenschap is een
open gemeenschap, dat wil zeggen
dat elke Europese staat kan verzoeken lid te worden van de E.G.
telt te Straatsburg, telt r4z leden,
die allen door de nationale parle-

menten worden gekozen, (S6
Duitsers, I'ransen en Italianen,
14 Belgen en Nederlanders en 6
Luxemburgers) .
De drie uitvoerende organen moe-

ten jaarlijks verslag uitbrengen

aan het Europese Parlement, dat
tot aftreden kan dwingen bij motie van afkeuring. Voor de E.E.G.
en Euratom heeft het Parlement
het recht wijzigingen voor te stellen in de begroting. Het komt een
aantal malen per jaar in volledige
zittingen bijeen. Vaste commissies
volgen nauwgezet het werk van de

Naast de reeds genoemde instellingen van de Gemeenschap zrjn
er nog een aantal raadgevende Ii-

chamen, die zich bezighouden
met economische, sociale en monetaire problemen,
De geografische beperking van
deze Europese Gemeenschappen
tot de zes genoemde landen, wordt

Æ

K.S., van de E.E.G. of

van

Euratom,

Het kan niet anders of de Gemeenschap gaat een hoofdrol
spelen in de wereldeconomie. Ze
moet daarbij nog haar beleid aanpassen aan de nieuwe verhoudingen, b.v. tussen Europa en de
U.S.A. Meteen dient ze ook de

Atlantische Samenwerking.

RAAD vAN EURoPA
E.E.G. landen

vrijhandelsassociatiê
enkel lid van de

van Europa

n""$

uitvoerende macht. Zijn leden
behoren tot drie politieke groeperingen die in de nationaliteiten
terug te vinden zijn (christende-

mocraten, liberalen en socialisten).
Een Hof van Justitie te Den Haag

waarborgt de juiste toepassing van
de verdragen. Het bestaat uit zeven rechters en is bevoegd te oordelen over de handelingen van de
uitvoerende organen. Het kan
bepaalde besluiten nietig verklaren of handhaven. Zijn arresten

in de hele
Gemeenschap en zljn bindend
voor alle partijen, dus zo-

,.

',-

Cornecon

hebben rechtskracht

wel voor natuurlijke

personen,

ondernemingen en nationale regeringen, als voor de uitvoerende
organen van de Gemeenschap zelf.
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