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DE WERELDVREDE KAN SLECHTS 
WORDEN BEWAARD DOOR 
INSPANNING VAN ALLE 
POSITIEVE KRACHTEN  

welke hem tegen de dreigende gevaren kunnen 
beschermen.

De bijdrage tot de beschaving welke door een 
georganiseerd en levend Europa kan worden 
geleverd, is onmisbaar voor de handhaving van 
vreedzame betrekking. Frankrijk, dat sedert meer 
dan 20 jaar de voorvechter van een verenigd Europa 
is geweest, heeft steeds als voornaamste doel voor 
ogen gehad, de vrede te dienen. Daar Europa niet tot 
stand gekomen is, hebben wij de oorlog gekend.

De vereniging van Europa kan niet ineens worden 
verwezenlijkt noch door een allesomvattende 
schepping tot stand worden gebracht:   

HET VERENIGD EUROPA ZAL MOETEN 
WORDEN OPGEBOUWD DOOR MIDDEL 
VAN CONCRETE VERWEZENLIJKINGEN, 
WAARBIJ EEN FEITELIJKE SOLIDARITEIT 
ALS UITGANGSPUNT ZAL MOETEN 
WORDEN GENOMEN. 

Voor de vereniging van de Europese volkeren is 
het noodzakelijk, dat de eeuwenoude tegenstelling 
tussen Frankrijk en Duitsland wordt overbrugd: de 
ondernomen actie dient in de eerste plaats Frankrijk 
en Duitsland nader tot elkaar te brengen. Met het oog 
hierop stelt de Franse regering voor, onmiddellijk 
de actie te concentreren op een punt van beperkte 
strekking doch van beslissende betekenis.

De Franse regering stelt voor de gehele Frans-
Duitse produktie van kolen en staal te plaatsen 
onder een gemeenschappelijke Hoge Autoriteit, in 
een organisatie welke openstaat voor deelname van 
de andere landen van Europa.
Door de samenvoeging van de kolen- en staalproduktie 
zullen onmiddellijk de gemeenschappelijke 

grondslagen voor de economische ontwikkeling, de 
eerste fase van de Europese volkerengemeenschap, 
worden gelegd en zal er een wending optreden in het 
lot van deze gewesten welke lange tijd oorlogswapens 
hebben moeten vervaardigen waarvan zij zelf 
regelmatig het slachtoffer zijn geweest.

De solidariteit van de produktie welke aldus tot stand 
zal komen, zal tot gevolg hebben, dat een oorlog 
tussen Frankrijk en Duitsland niet alleen ondenkbaar 
doch ook materieel onmogelijk wordt. De oprichting 
van deze machtige produktie-eenheid, welke zal 

OPENSTAAN VOOR ALLE LANDEN DIE 
ZICH DAARBIJ WILLEN AANSLUITEN 

en welke uiteindelijk aan alle landen die in dit kader 
verenigd zullen zijn, volkomen gelijke voorwaarden 
ten aanzien van de grond leggende elementen 
van de industriële produktie zal verzekeren, zal 
de werkelijke grondslag voor hun economische 
eenwording vormen.
Deze productie zal ter beschikking staan van de 
gehele wereld, zonder onderscheid of uitsluiting, 
ten einde tot de verhoging van de levensstandaard 
en de bevordering van het streven naar de vrede 
bij te dragen. Europa zal met meer middelen de 
verwezenlijking van een van zijn voornaamste 
taken kunnen voortzetten: de ontwikkeling van het 
Afrikaanse continent.

Op deze wijze zal snel en eenvoudig de 
belangenversmelting worden bereikt welke 
onmiskenbaar is voor de oprichting van een 
economische gemeenschap en zal de mogelijkheid 
geschapen worden voor een ruimere en diepere 
gemeenschap tussen landen die lange tijd door 
bloedige tegenstellingen waren verdeeld. 

Door de samenvoeging van de basisproduktie en 
de instelling van een nieuwe Hoge Autoriteit, wier 
beslissingen bindend zullen zijn voor Frankrijk, 
Duitsland en de andere toetredende landen,
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ZAL DE VOORGENOMEN ORGANISATIE 
DE VERSMELTING VAN DE MARKTEN EN 
DE UITBREIDING VAN DE PRODUKTIE 
VERZEKEREN.

De essentiële beginselen en verplichtingen 
welke hierboven zijn omschreven, zullen worden 
vastgelegd in een Verdrag, dat door de staten zal 
worden ondertekend (...). De onderhandeling welke 
noodzakelijk zijn om de uitvoeringsmaatregelen 
nader vast te leggen, zullen worden gevoerd met 
behulp van een in gemeenschappelijk overleg 
aangewezen scheidsman; deze zal tot taak hebben 
ervoor te waken dat de akkoorden overeenstemmen 
met de principes en, zo er onoverkomelijke 
belangentegenstellingen optreden, zal beslissen 
welke oplossing hieraan dient te worden gegeven.

De gemeenschappelijke Hoge Autoriteit, welke de 
werking van het systeem in zijn geheel zal moeten 
verzekeren, zal uit onafhankelijke personen worden 
samengesteld, die op een basis van pariteit door 
de regeringen zullen worden aangewezen; de 
regeringen zullen in gemeenschappelijk overleg 
een voorzitter kiezen; de beslissing van de Hoge 
Autoriteit zullen uitvoerende kracht hebben in 
Frankrijk, Duitsland en de andere deelnemende 
landen. Met geëigende middelen zal de mogelijkheid 
van beroep tegen de beslissingen van de Hoge 
Autoriteit worden geopend.

Een vertegenwoordiger van de Verenigde Naties bij 
deze Autoriteit zal tweemaal per jaar een openbaar 
rapport aan de Verenigde Naties uitbrengen, waarin 
rekenschap wordt afgelegd van de werking van de 
nieuwe organisatie, met name voor wat de nastreving 
van haar vreedzame doelstellingen betreft.

De instelling van de Hoge Autoriteit raakt in 
geen enkel opzicht de eigendomsregeling van de 
ondernemingen. Bij de uitoefening van haar taak zal 
de gemeenschappelijke Hoge Autoriteit rekening 
houden met de bevoegdheden welke in handen van het 
internationaal Gezagsorgaan voor de Ruhr zijn gelegd 
en, voor de tijd van hun bestaan, met de verplichtingen 
van allerlei aard welke op Duitsland rusten.

ZAL DIT VOORSTEL DE EERSTE 
CONCRETE GRONDSLAGEN 
LEGGEN VOOR EEN EUROPESE 
VOLKERENGEMEENSCHAP, 

welke onmisbaar is voor het behoud van de vrede.

Met het oog op de verwezenlijking van de aldus 
omschreven doelstellingen is de Franse regering 
bereid onderhandelingen te openen op de volgende 
basis. 

De Hoge Autoriteit zal tot taak hebben op zo 
kort mogelijke termijn de volgende opdrachten 
uit te voeren: modernisatie van de produktie en 
verbetering van de kwaliteit; levering van kolen en 
staal tegen volkomen gelijke voorwaarden op de 
Franse markt en op de Duitse markt evenals op die van 
de andere toegetreden landen; ontwikkeling van de 
gemeenschappelijke uitvoer naar de andere landen; 
egalisatie van de verhoging van de levensstandaard 
der werkkrachten in deze industrietakken.

Om deze doelstellingen te bereiken, uitgaande 
van de sterk uiteenlopende voorwaarden waarin 
de produktie van de deelnemende landen zich op 
het ogenblik bevindt, zullen bij wijze van overgang 
bepaalde maatregelen dienen te worden getroffen, 
waaronder de toepassing van een produktie- en 
investeringsplan, het treffen van voorzieningen 
voor de prijsaanpassing en de vorming van een 
aanpassingsfonds ter vergemakkelijking van de 
rationalisering van de produktie. Het verkeer van 
kolen en staal tussen de deelnemende landen 
zal onmiddellijk van alle douanerechten worden 
vrijgesteld, terwijl het toepassen van verschillende 
vervoerstarieven op dit verkeer verboden zal 
zijn. Geleidelijk zullen hieruit de voorwaarden 
voortkomen waardoor spontaan de meest rationele 
verdeling van de produktie op een zo hoog mogelijk 
produktiviteitspeil zal worden verkregen.

In tegenstelling tot een internationaal kartel, dat de 
verdeling en de exploitatie van de nationale markten 
door middel van beperkende praktijken en het 
handhaven van hoge winsten nastreeft,  
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