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Het Hervormingsverdrag en de gevolgen ervan voor het structuurbeleid en de cohesie 

Inleiding 
 
De 21e eeuw staat voor nieuwe uitdagingen zoals de globalisering, het veiligstellen van de 
energievoorziening, de strijd tegen de opwarming van de aarde, de immigratie en de strijd tegen 
het terrorisme, maar ze opent tevens nieuwe perspectieven. De Europese samenleving beschikt 
over de nodige creativiteit en vaardigheden om deze uitdagingen aan te gaan. Om haar waarden 
te behouden en te versterken moet Europa zich echter aanpassen en voorbereiden op 
veranderingen. Zij moet ook de middelen vinden om haar woorden in daden om te zetten. 
 
De individuele lidstaten kunnen de uitdagingen van vandaag en morgen niet aan; alleen een 
collectieve aanpak van deze uitdagingen kan efficiënt zijn en de nodige middelen daartoe zullen 
dan ook worden gecreëerd. Dit is de taak van de Europese Unie (EU) en de reden waarom zij 
moet beschikken over degelijke verdragen, behoorlijk werkende instellingen en goede 
werkmethodes. 
 
Ten behoeve van de instellingen en de werkmethodes moet er een vereenvoudigde 
besluitvormingsprocedure zijn, die is aangepast aan de snelle veranderingen in onze huidige 
wereld. Bovendien moeten de instellingen en werkmethodes democratisch zijn, want de 
verwachtingen betreffende legitimiteit, transparantie en verantwoordelijkheden zijn in de 
Europese samenleving zeer hooggespannen. De legitimiteit van Europa moet niet uitsluitend 
gebaseerd zijn op de verdragen, maar ook op de manier van werken. 
 
Hoewel het Grondwettelijk Verdrag in de meeste lidstaten werd bekrachtigd, heeft het niet voor 
unanimiteit kunnen zorgen. De periode van bezinning die hierop volgde heeft voor de Unie 
echter gediend als startpunt voor het formuleren van nieuwe mogelijkheden. 
 
De vastgelopen bekrachtigingsprocedure van het Grondwettelijk Verdrag maakte een dringende 
hervorming van het functioneren van de Unie noodzakelijk. 
 
Er zijn reeds verschillende stappen gezet naar een institutionele regeling, onder meer met het 
nieuwe kader dat door de Europese Raad in juni 2006 werd goedgekeurd, met de verklaring van 
Berlijn in maart 2007 en met het algemeen akkoord van juni 2007 over de vereiste 
hervormingen. Daarnaast heeft de Unie aan de Europese burgers laten weten dat ze vastberaden 
is haar beleid te herzien, zowel met het oog op economische groei als op het gebied van 
werkgelegenheid, energie, migratie, klimaatverandering en vernieuwing. 
 
Na een periode van politiek overleg besloot de Europese Raad in juni 2007 een 
Intergouvernementele Conferentie (IGC) bijeen te roepen in juli van hetzelfde jaar. De 
conferentie kreeg een duidelijk omkaderd mandaat voor de vaststelling van de verschillende 
elementen van de hervorming. Het is de taak van de IGC een verdragtekst goed te keuren 
waarmee de efficiëntie en de democratische legitimiteit van de Unie kunnen worden versterkt en 
de samenhang van het buitenlands beleid kan worden verbeterd. 
 
Deze nota beschrijft de totstandkoming van een nieuw verdrag en gaat na wat de gevolgen zijn 
voor het structuurbeleid en de cohesie. Er wordt tevens ingegaan op de reacties en bijdragen van 
de belangrijkste auteurs, Europese instellingen en vertegenwoordigers van de 
burgersamenleving : Parlement, Commissie, Europese Centrale Bank, Comité van de regio’s, 
Europese confederatie van vakverenigingen, om er maar enkele op te noemen. Tot slot worden 
de verschillende soorten bekrachtiging na goedkeuring van de definitieve tekst op een rijtje 
gezet. 
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Het Hervormingsverdrag en de gevolgen ervan voor het structuurbeleid en de cohesie 

1.  De stap naar de IGC 
 
De rol van het Europees Parlement op de Europese Raad van 21 en 22 juni 2007 vindt zijn 
neerslag in het verslag van Elmar Brok1 en Enrique Baron Crespo2 over "Het stappenplan voor 
het grondwettelijk proces van de Unie". Dit verslag werd op 7 juni 2007 met een grote 
meerderheid aangenomen. 
 
De belangrijkste boodschap van dit verslag is dat het Europees Parlement gekant is tegen elk 
ontwerpverdrag dat geen verbetering van de democratie, de transparantie en de burgerrechten 
betekent. De afgevaardigden hebben nogmaals bevestigd dat ze de inhoud en het principe van 
het Grondwettelijk Verdrag steunen en dat ze dit willen behouden. Het Europees Parlement 
dringt erop aan om alle grondbeginselen te behouden, met inbegrip van de dubbele aard van de 
Europese Unie - als een unie van staten en een unie van burgers – de voorrang van de Europese 
wetgeving, de nieuwe typologie van wetgeving en procedures, de wetgevingshiërarchie en de 
rechtspersoonlijkheid van de Europese Unie. De afgevaardigden willen ook dat het Handvest 
van de grondrechten met zijn wettelijk bindend karakter gehandhaafd blijft. 
 
Voorts vraagt het Parlement om in het toekomstig verdrag rekening te houden met de 
"belangrijke kwesties” die tijdens de denkpauze aan de orde zijn gesteld en om kwesties die 
reeds in het Grondwettelijk Verdrag zijn behandeld, te verduidelijken, zoals de strijd tegen 
klimaatverandering, Europese solidariteit op energiegebied, een coherent migratiebeleid, het 
Europees Sociaal Model in de context van de demografische evolutie en globalisering, de strijd 
tegen het terrorisme, de dialoog tussen beschavingen, doeltreffende gemeenschappelijke 
mechanismen voor de coördinatie van het economisch beleid in de eurozone (waarbij de rol van 
de Europese Centrale Bank in het monetair beleid overeenkomstig de Verdragen gewaarborgd 
blijft), de criteria en de procedures van de Unie voor uitbreiding. 
 
De afgevaardigden hebben er bovendien op gewezen dat het Europees Parlement "als de enige 
instelling van de Europese Unie die rechtstreeks door de burgers is gekozen", op alle niveaus 
volledig bij de IGC moet worden betrokken "en in sterkere mate dan het geval was tijdens de 
IGC in 2003 en 2004". 
 
Deze boodschap werd nog versterkt door de gezamenlijke oproep van het Europees Parlement 
en de nationale parlementen van de 27 EU-lidstaten, die op 12 juni 2007 in Brussel bijeen 
waren, aan de Europese Raad van 21 en 22 juni om in het toekomstig EU-Verdrag de essentie 
van het Grondwettelijk Verdrag te behouden. Op deze derde gezamenlijke parlementaire 
conferentie met de titel "De toekomst van Europa: samen ... maar hoe ?” hebben de 
afgevaardigden beklemtoond dat het subsidiariteits- en evenredigheidsbeginsel gerespecteerd 
moeten worden en gepleit voor een strengere controle door de nationale parlementen in het 
Europees wetgevend proces, zonder daarom verder te willen gaan dan de eisen in het ontwerp 
van het Grondwettelijk Verdrag. 
 
1.1.  De beslissingen van de Europese Raad 
 
De onderhandelingen die aan de Europese Raad van 21 en 22 juni 2007 voorafgingen, waren 
lastig en hebben lang geduurd, maar hebben toch een akkoord opgeleverd over de bijeenroeping 
en het mandaat van een IGC die het nieuwe verdrag van de EU moet uitwerken en goedkeuren. 

                                                 
1 Lid van de Europese Volkspartij (Christen-democraten) en Europese democraten. 
2 Lid van de Sociaal-democratische Fractie in het Europees Parlement. 
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Met Polen zijn er tijdens de onderhandelingen bijzonder intense spanningen geweest over de 
kwestie van de dubbele meerderheid. Alle partijen hebben toegevingen moeten doen, maar het 
Duits voorzitterschap (onder leiding van kanselier Angela Merkel) heeft de debatten uit het slop 
kunnen halen en de weg geëffend voor een nieuw verdrag dat de EU doeltreffender zal maken. 
 
De Europese Raad vond dat het na twee jaar onzekerheid over het hervormingsproces van de 
verdragen hoog tijd was om dit probleem op te lossen en vooruitgang te boeken. Intussen had de 
denkpauze een ruim publiek debat mogelijk gemaakt en was het terrein voorbereid voor een 
oplossing. 
 
Met het oog hierop nodigde de Europese Raad het toekomstig voorzitterschap (Portugal) uit om 
voor het eind van de maand juli 2007 en zodra de juridische voorwaarden vervuld waren, een 
CIG bijeen te roepen. 
 
1.2.  De bijeenroeping en het verloop van de IGC 
 
De IGC moet haar taak volgens het mandaat van de Europese Raad uitvoeren. Ze is gestart op 
23 juli 2007 en zal het Hervormingsverdrag naar alle waarschijnlijkheid op de informele Top in 
Lissabon op 18 en 19 oktober goedkeuren of in elk geval voor het eind van 2007, opdat er 
genoeg tijd overblijft voor de ratificatie van het verdrag vóór de Europese verkiezingen van juni 
2009. 
 
De IGC komt bijeen onder het algemeen gezag van de staatshoofden en regeringsleiders, 
bijgestaan door leden van de Raad “Buitenlandse aangelegenheden en externe betrekkingen”. 
De vertegenwoordiger van de Commissie neemt deel aan de werkzaamheden van de conferentie. 
Het Europees Parlement zal met drie vertegenwoordigers (Elmar Brok3, Enrique Baron Crespo4, 
Andrew Duff5) zeer nauw en op concrete wijze bij de werkzaamheden betrokken zijn. De 
Voorzitter van het Europees Parlement, Hans-Gert Pöttering, kan de bijeenkomsten van de IGC 
op het niveau van de staats- en regeringsleiders bijwonen. Het secretariaat-generaal van de Raad 
dient als secretariaat voor de conferentie. 
 
Het is de taak van de juridische experts (twee per delegatie) om een ontwerptekst op te stellen. 
Deze experts zullen vanaf de laatste week van augustus regelmatig samenkomen om de tekst 
meer in detail te bekijken met het oog op een debat tijdens een informele bijeenkomst, 
"Gymnich" genaamd, op 7 en 8 september 2007 in Viana do Castelo, Portugal, waar de 
ministers de moeilijkste punten zullen bespreken. 
 
Hoewel het grootste deel van de werkzaamheden door een groep juristen zal worden uitgevoerd, 
wenst het Portugees voorzitterschap dat deze IGC open en transparant is, omdat het een proces 
is dat niet alleen bestemd is voor de lidstaten maar ook voor de burgers. Om deze reden zullen 
alle documenten van de IGC op de website van het Portugees voorzitterschap geraadpleegd 
kunnen worden : www.eu2007.pt. 
 
1.3.  Het mandaat van de IGC 
 
De Europese Raad van juni 2007 heeft een precies mandaat vastgesteld. Dit mandaat was het 
resultaat van een zorgvuldig uitgewerkt compromis, wat de garantie biedt dat de IGC eerder 
                                                 
3 Zie boven. 
4 Zie boven. 
5 Lid van Fractie Alliantie van Liberalen en Democraten voor Europa. 
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technisch dan politiek van aard zal zijn en dat geen enkele bijkomende eis gesteld kan worden. 
Naast een aantal positieve punten houdt het compromis ook in dat bepaalde door de IGC van 
2004 aangenomen wijzigingen nu geschrapt zijn en dat aan enkele lidstaten een aantal 
afwijkingen zijn toegestaan. De schrapping van bepaalde elementen, waarvan sommige 
symbolisch van aard waren (de vlag, de hymne en de munt van de EU) en enkele aanpassingen 
die de leesbaarheid van de verdragtekst verminderen, waren nodig om een globaal akkoord te 
bereiken waarachter alle lidstaten zich kunnen scharen. 
 
De Top was voor Angela Merkel een succes, niet alleen omdat zij een akkoord over het 
toekomstig verdrag dat “de essentie van Europese Grondwet behoudt” uit de brand heeft 
gesleept, maar ook omdat zij ternauwernood een breuk heeft kunnen vermijden, die volgens 
haar tot een “verlies van vertrouwen” en een diepe verdeeldheid in Europa zou hebben geleid. 
 
Luis Amado, de Portugese minister van Buitenlandse zaken en huidig voorzitter van de 
Europese Raad heeft namens het Portugees voorzitterschap verklaard dat de IGC “zich strikt zal 
houden aan het ontvangen mandaat” dat “de basis en het exclusief kader van de 
werkzaamheden van de IGC” vormt. 
 
Het unaniem goedgekeurde mandaat voor de IGC is uiteindelijk veel meer dan een mandaat. Het 
geeft op precieze wijze en in detail de inhoud van het nieuwe verdrag aan. Wie de “ Conclusies 
van het voorzitterschap ” aandachtig leest, kan de inhoud van het Hervormingsverdrag dus reeds 
kennen. Hierna volgen de belangrijkste elementen van het akkoord (allemaal toepasbaar vanaf 
de inwerkingtreding van het Verdrag, dus normaalgesproken in 2009, met uitzondering van de 
dubbele meerderheid) : 
 
Algemene opmerkingen. Het toekomstig verdrag wijzigt de twee bestaande verdragen : het 
huidig Verdrag van de Europese Unie (VEU) dat zijn naam behoudt en het “Verdrag tot 
oprichting van de Europese Gemeenschap” dat gewijzigd wordt in “Verdrag over de werking 
van de Unie” (het woord Gemeenschap wordt vervangen door Unie). Deze beide verdragen 
zullen geen grondwettelijk karakter hebben, wat in de terminologie tot uiting zal komen : het 
woord “grondwet” zal niet voorkomen, de “minister voor buitenlandse zaken van de Unie” zal 
“Hoge Vertegenwoordiger van de Unie voor buitenlandse zaken en veiligheidsbeleid” heten en 
in plaats van de woorden “wet” en “kaderwet” zullen de huidige benamingen “verordening”, 
“richtlijn” en “beschikking” gebruikt worden. 

Tevens zullen de gewijzigde verdragen geen enkel artikel bevatten met verwijzingen naar 
symbolen van de EU zoals de vlag, het volkslied of de leuze. 

Met betrekking tot de voorrang van het EU-recht, zal de IGC een verklaring goedkeuren waarin 
ze verwijst naar de jurisprudentie van het Europees Hof van Justitie. Het artikel over de 
voorrang van de communautaire wetgeving zal niet in het nieuwe Verdrag betreffende de 
werking van de Europese Unie worden overgenomen, maar de IGC zal de volgende verklaring 
(nr. 27) goedkeuren met daaraan vastgehecht het advies van de Juridische Dienst van de Raad : 

"De Conferentie memoreert dat, in overeenstemming met de vaste rechtspraak van het Hof van 
Justitie van de EU, de Verdragen en het recht dat de Unie op grond van de Verdragen vaststelt, 
voorrang hebben boven het recht van de lidstaten, onder de voorwaarden bepaald in die 
rechtspraak.”  

"Advies van de Juridische dienst van de Raad  
van 22 juni 2007  

Uit de rechtspraak van het Hof van Justitie vloeit voort dat de voorrang van het EG-recht een 
fundamenteel beginsel van het communautair recht is. Volgens het Hof gaat dit beginsel samen 
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met het specifieke karakter van de Europese Gemeenschap. Ten tijde van het eerste arrest dat 

tot deze vaste rechtspraak behoort (Zaak 6/64, Costa/ENEL
1
, van 15 juli 1964), bevatte het 

Verdrag geen verwijzing naar zulk een voorrang. Dit is nog altijd het geval. Het feit dat het 
beginsel van voorrang niet in het nieuwe verdrag wordt opgenomen, verandert hoegenaamd 
niets aan het bestaan van dit beginsel of aan de rechtspraak van het Hof van Justitie."  

 
Handvest van de Grondrechten. Hoewel de volledige tekst van het Handvest niet in het 
verdrag wordt overgenomen, heeft het Handvest een bindend karakter behalve voor het 
Verenigd Koninkrijk en voor Polen. De volgende unilaterale verklaring van Polen wordt aan de 
slotakte toegevoegd (nr. 51): 

"Het Handvest heeft in geen enkel opzicht gevolgen voor het recht van de lidstaten om 
wetgeving vast te stellen op het gebied van de openbare zeden, het familierecht en de 
bescherming van de menselijke waardigheid alsmede de eerbiediging van de lichamelijke en 
morele integriteit van de mens." 

Op verzoek van de delegaties van deze beide landen, wordt in protocol nr. 7 bepaald dat:  

             volgens het Handvest zijn noch het Europees Hof van Justitie noch eender welke                    
juridische autoriteit in Polen of in het Verenigd Koninkrijk bevoegd om zich uit te 
spreken over de verenigbaarheid van wetten of praktijken in Polen of in het Verenigd 
Koninkrijk met de rechten, vrijheden en grondbeginselen van het Handvest; 

 geen enkele bepaling in het Handvest voorziet in rechten voor de justitiabele die op  
Polen of het Verenigd Koninkrijk van toepassing zijn, behalve voor zover de      
nationale wetgeving van Polen of het Verenigd Koninkrijk in dergelijke rechten 
voorziet. 

  
 wanneer in het Handvest naar nationale praktijken of rechten verwezen worden, zijn 

deze slechts van toepassing op Polen en het Verenigd Koninkrijk voor zover de 
betreffende rechten en principes in het recht of de praktijken van Polen en het Verenigd 
Koninkrijk erkend zijn. 

 
De juridische deskundigen die de definitieve versie van het ontwerpverdrag voorbereiden, 
hebben uiteindelijk een consensus bereikt. Zo zal de volledige tekst van het Handvest in het 
Officieel Publicatieblad verschijnen en zal in het Verdrag een verwijzing naar deze publicatie 
worden opgenomen. Het Handvest zal ook plechtig bekend gemaakt worden door de voorzitters 
van de drie instellingen (Raad, Commissie, Europees Parlement) vóór de ondertekening van het 
verdrag. De Britse en Poolse uitzonderingen met betrekking tot de toepassing van het Handvest 
op hun grondgebied zullen in de protocollen beschreven worden. 
 
Bepalingen met betrekking tot de instellingen. De institutionele wijzigingen die door de IGC 
van 2004 zijn voorgesteld, worden gedeeltelijk in het Verdrag betreffende de Europese Unie en 
gedeeltelijk in het Verdrag betreffende de werking van de EU overgenomen. 
 
De nieuwe titel III van het Verdrag betreffende de EU zal een algemeen overzicht geven van het 
institutionele systeem en neemt de aangebrachte wijzigingen in het huidig systeem over, 
namelijk in de artikelen over de instellingen van de Unie, het Europees Parlement (nieuwe 
samenstelling), de Europese Raad (deze wordt een instelling met een nieuw stemmensysteem en 
er is de nieuwe functie van voorzitter), de Raad (invoering van het systeem van stemmen met 
dubbele meerderheid en wijzigingen in het systeem van zesmaandelijks roterend voorzitterschap 
met de mogelijkheid dit systeem te wijzigen, de Europese Commissie (nieuwe samenstelling en 

 5



Het Hervormingsverdrag en de gevolgen ervan voor het structuurbeleid en de cohesie 

versterkte rol voor haar voorzitter), de minister voor buitenlandse zaken van de Unie (creatie 
van een nieuwe functie met de benaming Hoge Vertegenwoordiger van de Unie voor 
buitenlandse zaken en veiligheidsbeleid) en het Europees Hof van Justitie. 
 
Uitbreiding van de medebeslissingsprocedure. Door het toenemend gebruik van de 
medebeslissingsprocedure (het aantal beleidsterreinen stijgt van 37 naar 86) komt het Europees 
Parlement op gelijke voet te staan met de Raad voor het grootste deel van de communautaire 
wetgeving. Deze procedure zal immers van toepassing zijn voor enkele cruciale beleidsterreinen 
zoals het vrije verkeer, veiligheid en justitie. Het Parlement krijgt nieuwe belangrijke 
bevoegdheden op het gebied van begroting en internationale overeenkomsten. 
 
Uitbreiding van de meerderheidsbeslissingen. De gekwalificeerde meerderheid wordt de 
algemene regel voor 51 bijkomende beleidsterreinen zoals de politiële en justitiële 
samenwerking, het onderwijs en het economisch beleid. Unanimiteit blijft vereist voor het 
buitenlands beleid, de sociale zekerheid, fiscaliteit en cultuur. Groot-Brittannië heeft voor de 
politiële en justitiële samenwerking een uitzondering bedongen. 
 
Dubbele meerderheid. Uiteindelijk is beslist de overgang naar de zuivere dubbele meerderheid 
(55% van de lidstaten die minstens 65% van de EU-bevolking vertegenwoordigen) in 2017 in 
verschillende fases te laten verlopen: 

  de bepalingen van het Verdrag van Nice (stemmenweging) blijven gelden tot 31 
oktober 2014; 

  daarna volgt een overgangsperiode van 1 november 2014 tot 31 maart 2017 waarin de 
dubbele meerderheid zal gelden, tenzij een lidstaat expliciet vraagt dat de bepalingen 
van het Verdrag van Nice zouden worden toegepast. 

Bovendien kan een lidstaat zich tot 31 maart 2017 op het "compromis van Ioannina" beroepen. 
Dit in 1994 bereikte compromis biedt het voorzitterschap de mogelijkheid de beraadslaging over 
een tekst nogmaals op de agenda te plaatsen wanneer een aantal lidstaten tegen de tekst gekant 
zijn en net geen blokkeringminderheid kunnen bereiken. Vanaf 1 april 2017 zal het 
gemakkelijker zijn dan in de overgangsperiode om het principe van de dubbele meerderheid toe 
te passen met de mogelijkheid terug te vallen op het "compromis van Ioannina". 
 
Permanente voorzitter. Benoeming van een voorzitter van de Europese Raad, die de Unie zal 
voorzitten gedurende een mandaat van tweeënhalf jaar, eenmaal hernieuwbaar. Deze nieuwe 
instelling maakt een einde aan de beurtrol van het voorzitterschap. De functie van voorzitter is 
onverenigbaar met gelijk welke andere nationale bevoegdheid. 
 
Hoge vertegenwoordiger van de Unie voor Buitenlandse Zaken en Veiligheidsbeleid. Op 
verzoek van verschillende lidstaten (Verenigd Koninkrijk, Nederland, Tsjechische Republiek), 
werd de titel "Europees minister" geschrapt. De toekomstige "Hoge vertegenwoordiger" vervult 
de functies die tot nog toe door de Hoge Vertegenwoordiger voor het gemeenschappelijk 
buitenlands en veiligheidsbeleid (GBVB) en de Europese commissaris voor externe 
betrekkingen werden uitgeoefend. Hij wordt vice-voorzitter van de Commissie en zal de Raad 
algemene zaken voorzitten. 
 
Nauwere samenwerking, extern optreden, GBVB. De bepalingen inzake de "nauwere 
samenwerking" werden verbeterd en kunnen door negen lidstaten worden toegepast zelfs al 
zouden er intussen meer dan 27 lidstaten zijn. De procedures voor de deelname van andere 
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lidstaten zijn communautair, behalve in de gevallen van nauwere samenwerking op het gebied 
van defensie. 
 
Daarnaast zal de IGC de volgende verklaring goedkeuren (nr. 30): "De Conferentie benadrukt 
dat de bepalingen van het Verdrag betreffende de Europese Unie die het Gemeenschappelijk 
Buitenlands en Veiligheidsbeleid regelen, daaronder begrepen de instelling van het ambt van de 
Hoge Vertegenwoordiger van de Unie voor Buitenlandse Zaken en Veiligheidsbeleid en de 
oprichting van een dienst voor extern optreden, geen afbreuk doen aan de huidige 
bevoegdheden van de lidstaten wat betreft de bepaling en uitvoering van hun buitenlands beleid, 
noch aan hun nationale vertegenwoordiging in derde landen en internationale organisaties. 
 
De Conferentie herinnert er tevens aan dat de bepalingen die het Gemeenschappelijk 
Veiligheids- en Defensiebeleid beheersen, geen afbreuk doen aan de specifieke aard van het 
veiligheids- en defensiebeleid van de lidstaten. Zij benadrukt dat de EU en haar lidstaten 
gebonden blijven door de bepalingen van het Handvest van de Verenigde Naties, in het 
bijzonder de bepaling dat de Veiligheidsraad en zijn leden de primaire verantwoordelijkheid 
dragen voor het handhaven van de internationale vrede en veiligheid". 
 
Er zal tevens duidelijk worden vermeld dat voor het GBVB bijzondere regels en procedures 
gelden. Er wordt ook een juridische basis vastgesteld ter bescherming van persoonlijke 
gegevens in het kader van het GBVB, met name voor de behandeling van deze gegevens door 
de lidstaten wanneer zij handelen in het kader van het GBVB of het Gemeenschappelijk 
Veiligheids- en Defensiebeleid alsook voor de uitwisseling van deze gegevens. 
 
Samenwerking op het gebied van justitie. In het hoofdstuk over de justitiële samenwerking in 
civiele zaken zal het betreffende artikel aangepast worden zodat de nationale parlementen een 
rol kunnen spelen in het kader van de overbruggingsclausule over familierecht. 
 
In de hoofdstukken over de justitiële samenwerking in strafzaken en de politiële samenwerking, 
in de artikelen over de wederzijdse erkenning van juridische besluiten, de minimumregels voor 
de definitie van strafbare feiten en sancties, het Europees parket en de politiële samenwerking 
zal een nieuw mechanisme worden toegevoegd, waarmee bepaalde lidstaten in een bepaald 
dossier verder kunnen gaan zonder dat andere lidstaten daarom mee hoeven te doen. 
 
Bovendien zal het toepassingsgebied van het Protocol over de positie van het Verenigd 
Koninkrijk en Ierland (1997) worden uitgebreid, waardoor, tenminste wat het Verenigd 
Koninkrijk betreft, de hoofdstukken over de justitiële samenwerking in strafzaken en de politiële 
samenwerking in dezelfde bewoordingen zullen kunnen worden opgenomen. 
 
Afbakening van de bevoegdheden. De IGC zal een verklaring goedkeuren (nr. 28) over de 
afbakening van de bevoegdheden volgens dewelke "...bevoegdheden die in de Verdragen niet 
aan de Unie worden toegedeeld, aan de lidstaten blijven toebehoren.  
In de gevallen waarin in de Verdragen op een bepaald gebied een bevoegdheid aan de Unie 
wordt toegedeeld die zij met de lidstaten deelt, oefenen de lidstaten hun bevoegdheid uit voor 
zover de Unie haar bevoegdheid niet heeft uitgeoefend of besloten heeft deze niet langer uit te 
oefenen. Deze laatste situatie doet zich voor wanneer de bevoegde EU-instellingen besluiten een 
wetgevingshandeling in te trekken, met name om beter te waarborgen dat de beginselen van 
subsidiariteit en evenredigheid te allen tijde worden geëerbiedigd". 
 
Een protocol (nr. 8) over de afbakening van de bevoegdheden wordt aan de verdragen gehecht. 
Daarin staat met name "... wanneer de Unie op een bepaald gebied optreedt, heeft deze 
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uitoefening van bevoegdheden enkel betrekking op de door de betrokken handeling van de Unie 
geregelde materie en niet op het gehele gebied". 
 
Controle van het subsidiariteitsbeginsel door de nationale parlementen. De nationale 
parlementen zullen over een vroegtijdig waarschuwingssysteem beschikken (sterker dan in het 
Grondwettelijk Verdrag) om te protesteren tegen Europese wetgeving die volgens hen niet 
strookt met het subsidiariteitsbeginsel. De indieningstermijn voor een met redenen omkleed 
advies wordt verlengd van zes naar acht weken. De Europese Commissie zal elk ontwerp dat 
door de nationale parlementen met een eenvoudige meerderheid wordt betwist, opnieuw in 
overweging moeten nemen. Ze heeft daarbij de mogelijkheid haar voorstel in te trekken, te 
handhaven of te amenderen. Wanneer ze ervoor kiest het betwiste voorstel te handhaven moet 
ze haar beslissing in een met redenen omkleed advies toelichten. Dit advies alsook de 
gemotiveerde adviezen van de nationale parlementen moeten aan de wetgever van de Unie 
worden gestuurd zodat er rekening mee kan worden gehouden in de wetgevingsprocedure. 
 
Op dat ogenblik komt een specifieke procedure op gang. Alvorens de eerste lezing af te sluiten, 
beoordeelt de wetgever (Raad en Europees Parlement) of het wetgevingsvoorstel met het 
subsidiariteitsbeginsel strookt, waarbij hij met name rekening houdt met de door de meerderheid 
van de nationale parlementen geformuleerde en gedeelde redenen, alsook met het gemotiveerd 
advies van de Commissie. Indien de wetgever met een meerderheid van 55% van de leden van 
de Raad of een meerderheid van de uitgebrachte stemmen in het Europees Parlement van 
oordeel is dat het voorstel niet strookt met het subsidiariteitsbeginsel, wordt het 
wetgevingsvoorstel niet verder in beschouwing genomen. 
 
Flexibiliteitsclausule. Aan het artikel over deze clausule wordt een alinea toegevoegd die 
verhindert dat dit artikel als grondslag gebruikt kan worden voor een doelstelling die onder het 
GBVB valt. 
 
De IGC zal tevens de volgende verklaring goedkeuren (nr. 37): "De Conferentie benadrukt dat, 
volgens de vaste rechtspraak van het Hof van Justitie van de Europese Unie, artikel 308 van het 
Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie, als bestanddeel van een op het beginsel 
van bevoegdheidstoedeling berustend institutioneel bestel, geen grondslag kan zijn voor een 
uitbreiding van het competentiegebied van de Unie tot buiten het algemene kader dat gevormd 
wordt door het geheel van de bepalingen van de Verdragen, en in het bijzonder die waarin de 
taken en het optreden van de Unie worden omschreven. In geen geval kan dit artikel als 
grondslag dienen voor de vaststelling van bepalingen die, wat hun gevolgen betreft, in wezen 
neerkomen op een wijziging van de Verdragen buiten de daartoe in de Verdragen voorziene 
procedure om." 
 
Diensten van algemeen belang. Protocol nr. 9 over deze kwestie: 

  erkent het principe van de universele toegang tot diensten van algemeen economisch 
belang alsook hun essentiële rol en de “grote manoeuvreerruimte” waarover de 
nationale, regionale en lokale autoriteiten op dit gebied beschikken; 

 wijst erop dat de Europese Verdragen "op generlei wijze afbreuk doen aan de 
bevoegdheid van de lidstaten om niet-economische diensten van algemeen belang te 
verrichten". Deze precisering schept duidelijkheid betreffende een probleem dat 
essentieel wordt geacht voor het Europees samenlevingsmodel. 
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Waarborgen van energie. In het artikel over de maatregelen bij ernstige moeilijkheden op het 
gebied van de voorziening van bepaalde producten, wordt een verwijzing naar de zin voor 
solidariteit bij de lidstaten, meer bepaald in het geval van energievoorziening, toegevoegd.  
 
Een nieuw punt inzake de bevordering van interconnectiviteit van de energienetwerken zal 
eveneens worden toegevoegd. 
 
Klimaatwijziging. Er wordt een nieuwe verwijzing over de noodzaak om de 
klimaatverandering te bestrijden met internationale maatregelen toegevoegd. 
 
Slotbepalingen. De Europese Unie krijgt rechtspersoonlijkheid, maar de IGC zal hierover de 
volgende verklaring goedkeuren (nr. 32): "De Conferentie bevestigt dat het feit dat de Europese 
Unie rechtpersoonlijkheid bezit, de Unie geenszins machtigt wetgevend of anderszins op te 
treden buiten de bevoegdheden die de lidstaten haar in de Verdragen hebben toegedeeld". 
 
De artikelen over de vrijwillige terugtrekking van een lidstaat uit de EU en de 
herzieningsprocedure zullen worden toegevoegd. 
 
In het artikel over de toelatingsvoorwaarden en de toetredingsprocedure tot de Unie, zal de 
verwijzing naar principes vervangen worden door de verwijzing naar de waarden van de Unie. 
Verder worden toegevoegd : een verbintenis om deze waarden te bevorderen, een verplichting 
om het Europees Parlement en de nationale parlementen op de hoogte te brengen van een 
toetredingsaanvraag tot de Unie alsook een vermelding dat de toelatingscriteria door de 
Europese Raad zijn goedgekeurd. 
 
 
2. De gevolgen van het Hervormingsverdrag voor het 
structuurbeleid en de cohesie 
 
De inwerkingtreding van het Hervormingsverdrag is de meest ingrijpende verandering sinds de 
ondertekening van het Verdrag van Rome. Het nieuw Verdrag bevat talrijke nieuwigheden die 
onmiskenbare gevolgen zullen hebben voor de werking van het Europees Parlement in het 
algemeen en voor de parlementaire commissies in het bijzonder. Sommige nieuwigheden zullen 
horizontale gevolgen hebben terwijl andere eerder sectorieel van aard zullen zijn. 
 
In elk geval zullen bepaalde wetgevende procedures tot rechtstreeks gevolg hebben dat de 
normgevende handelingen van het Europees Parlement zullen toenemen. Met het 
Hervormingsverdrag wordt de medebeslissingsprocedure immers de regel. Het is meer dan een 
wijziging van zuivere terminologie, want het gaat om een nooit geziene uitbreiding van deze 
procedure tot de meerderheid van de wetgevende handelingen. Het aantal gevallen met een 
rechtsgrondslag voor de medebeslissingsprocedures stijgt van 37 naar 86. 
 
De uitbreiding van de gekwalificeerde meerderheid en van het medebeslissingsrecht, de 
invoering van nieuwe specifieke rechtsgrondslagen in verschillende sectoren, de creatie van 
gelegeerde handelingen, zijn immers allemaal elementen die de activiteiten van de parlementaire 
commissies die zich bezighouden met het structuurbeleid en de cohesie zullen doen toenemen6. 

                                                 
6 Het gaat met name om de volgende commissies: Landbouw en plattelandsontwikkeling, Cultuur en onderwijs, 
Regionale ontwikkeling, Visserij, Vervoer en toerisme. Deze commissies beschikken voortaan over 4 
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Ondanks het feit dat de meerderheid van de commentatoren de nauwere samenwerking (de 
mogelijkheid voor minstens 9 lidstaten om verder te gaan dan de anderen op bepaalde 
belangrijke beleidsterreinen) associeert met de politiële en justitiële samenwerking en met het 
defensiebeleid, is het niet ondenkbaar dat bepaalde lidstaten van deze mogelijkheid gebruik 
willen maken voor bepaalde aspecten van het structuurbeleid en van de cohesie. 
 
Bovendien bevat het nieuw verdrag zogenaamde overbruggingsclausules waarmee het 
toepassingsgebied van de stemming bij gekwalificeerde meerderheid en de gewone wetgevende 
procedure uitgebreid kan worden. Wat de wetgevende procedure betreft, zal het voortaan 
bijvoorbeeld mogelijk zijn de bijzondere wetgevingsprocedures te vervangen door de gewone 
zonder tussenkomst van het mechanisme van de IGC waarbij de ratificatie door alle lidstaten 
vereist is. 
 
Volgens een algemene overbruggingsclausule kan de Europese Raad, na instemming van het 
Europees Parlement, eenparig beslissen dat de gewone wetgevingsprocedure voor elke 
bestaande juridische grondslag gebruikt mag worden, op voorwaarde dat geen enkel nationaal 
parlement binnen een termijn van zes maand hiertegen bezwaar uit. 
 
Er zijn eveneens specifieke overbruggingsclausules, zoals nu reeds op het gebied van sociaal 
beleid, milieubeleid en familierecht. In deze gevallen kan de Raad eenparig beslissen na 
raadpleging van het Europees Parlement. De nationale parlementen worden in dit geval niet 
betrokken bij de aanwending van deze overbruggingsclausules. 
Deze overbruggingsclausules vormen een van de belangrijkste nieuwigheden in het Verdrag. Zij 
effenen niet alleen het terrein voor de uitbreiding van stemming met gekwalificeerde 
meerderheid, maar ook voor een belangrijkere rol voor het Europees Parlement op gebieden 
waar het nog niet op gelijke voet staat met de Raad. 
 
2.1.  De Commissie landbouw en plattelandsontwikkeling 
 
De grotere bevoegdheden van het Europees Parlement zullen niet voor alle commissies die zich 
met het structuurbeleid of de cohesie bezighouden, dezelfde gevolgen hebben. Zoals wij verder 
zullen zien, zullen de meest belangrijke wijzigingen op het gebied van procedure, meer bepaald 
de invoering van de medebeslissingsprocedure, voortaan gewone wetgevingsprocedure 
genoemd, vooral voelbaar zijn in het landbouw- en visserijbeleid. 
 
Na de inwerkingtreding van het Hervormingsverdrag zal het Europees Parlement voor alle 
fundamentele beslissingen in het gemeenschappelijk landbouwbeleid (GLB) 
medebeslissingsrecht hebben (Verdrag betreffende de werking van de Unie7, art. 37 § 2bis). Er 
is echter maar sprake van gematigd optimisme, omdat het Parlement tezelfdertijd zijn huidige 
adviserende bevoegdheid verliest wanneer het Europese verordeningen en beschikkingen betreft 
over essentiële thema’s zoals de prijsbepaling, steun- en controlemaatregelen van het aanbod in 
het kader van het GLB (Verdrag betreffende de werking van de Unie, art. 37 § 2bis): 
                                                                                                                                                            
rechtsgrondslagen voor de gewone wetgevende procedure: 1 voor de landbouw, 1 voor het regionaal beleid, 1 voor 
de visserij en 1 voor het vervoer. 
 
7 Het toekomstig Hervormingsverdrag zal de twee bestaande verdragen wijzigen : het huidig Verdrag betreffende 
de Europese Unie (VEU) dat zijn naam behoudt, en het "Verdrag betreffende de oprichting van de Europese 
Gemeenschap" dat voortaan het "Verdrag over de werking van de Europese Unie" (Verdrag betreffende de werking 
van de Unie) zal heten. 
 

 10



Het Hervormingsverdrag en de gevolgen ervan voor het structuurbeleid en de cohesie 

" De Raad stelt op voorstel van de Commissie de maatregelen vast voor de prijsbepaling, de 
heffingen, de steun en de kwantitatieve..." 
 
De tweede grote wijziging op het gebied van landbouw is dat het landbouwbeleid geen 
exclusieve Europese bevoegdheid meer is, maar dat het gedeeld wordt met de lidstaten (Verdrag 
betreffende de werking van de Unie, art. 4, § 2d) wat een veel beter respect van het 
subsidiariteitsbeginsel garandeert. Het GLB krijgt zodoende een veel comfortabelere positie in 
het institutioneel landschap. 
 
Wat de budgettaire bepalingen betreft, zorgt het Hervormingsverdrag voor een langverwachte 
fundamentele wijziging : het onderscheid tussen verplichte en niet-verplichte uitgaven wordt 
afgeschaft. Dit formele onderscheid, dat in de huidige Verdragen verankerd is, had een directe 
invloed op het GLB en viel samen met de twee bestaande pijlers (marktbeleid enerzijds en 
beleid inzake plattelandsontwikkeling anderzijds). Het belang van deze wijziging zal pas blijken 
tijdens de komende gesprekken over de jaarlijkse begrotingen. 
 
Het is daarentegen terecht jammer dat de doelstellingen van het GLB, die een halve eeuw 
geleden geformuleerd werden, ongewijzigd zijn overgenomen 33 § 1(Verdrag betreffende de 
werking van de Unie): 

a)  de productiviteit van de landbouw te doen toenemen door de technische vooruitgang 
te bevorderen en door zowel de rationele ontwikkeling van de landbouwproductie als 
een optimaal gebruik van de productiefactoren, met name van de arbeidskrachten ;  

b)   aldus de landbouwbevolking een redelijke levensstandaard te verzekeren, met name 
door de verhoging van het hoofdelijk inkomen van hen die in de landbouw werkzaam 
zijn; 

c) de markten te stabiliseren; 

d) de voorziening veilig te stellen; 

e) redelijke prijzen bij de levering aan verbruikers te verzekeren. 
 
Deze verouderde definitie bevat uiteraard bijna geen enkel element van het nieuwe GLB zoals : 
het streven naar stabiliteit als belangrijkste doestelling boven alle andere, het belang van de 
plattelandsontwikkeling, de reeds bestaande marktmechanismen en –principes (algemene 
loskoppeling van steun, ecologische voorwaarden, modulatie, financiële discipline, soepel 
beheer), de erkenning van het multifunctionele karakter van landbouw, de nieuwe eisen die de 
maatschappij aan de landbouw stelt (consumentenbescherming, milieubescherming, 
biodiversiteit, welzijn van de dieren), de vereiste verzoenbaarheid van het GLB met het 
multilateralisme (OMC) en de preferentiële akkoorden (MERCOSUR, AVS, EUROMED). 
 
Uiteraard dient nog grondig te worden nagedacht over dit punt met het oog op de vaststelling 
van nieuwe doelstellingen die beter aansluiten op de ongekende evolutie die de landbouw de 
voorbije vijftig jaar heeft ondergaan. Een van de redenen voor het gebrek aan wilskracht om het 
hoofdstuk over de landbouw in het verdrag te wijzigen was ongetwijfeld de onenigheid tussen 
de Raad en de andere instellingen over wat het nieuwe GLB moet zijn. Hopelijk komt de 
langverwachte wijziging bij de volgende herziening eindelijk op papier te staan. 
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2.2.  De Commissie cultuur en onderwijs 
 
Het cultuurbeleid heeft pas laat een rechtsgrondslag gekregen, namelijk met het Verdrag van 
Maastricht, maar het Hervormingsverdrag zal het cultuurbeleid een nieuw elan geven door het 
communautaire actieterrein te verrijken met de culturele dimensie. 
Dit staat immers geschreven in de preambule van het Verdrag waarbij inspiratie ontleend wordt 
aan "het culturele, religieuze en humanistische erfgoed van Europa". 
 
In artikel 3 § 3 van het Verdrag is een van de doelstellingen van de Unie het respect voor "de 
rijkdom van haar culturele en taalkundige diversiteit" en "het behoud en de ontwikkeling van 
het Europees cultureel patrimonium". 
 
Cultuur behoort tot een van de gebieden waarvoor de Unie bevoegd is actie te ondernemen voor 
de ondersteuning, coördinatie en aanvulling van de acties die de lidstaten ondernemen, zonder 
daarom hun bevoegdheid op dit gebied te ondermijnen (Verdrag betreffende de werking van de 
Unie, art. 6e). Uiteraard is het niet de bedoeling dat de Unie een harmonisatiebeleid gaat voeren 
dat in tegenspraak zou zijn met de doelstelling betreffende de diversiteit binnen de Unie. De 
Unie moet de ontwikkeling van culturele samenwerking op Europees niveau stimuleren 
(Verdrag betreffende de werking van de Unie, art. 151 § 2). 
 
" Het optreden van de Gemeenschap is erop gericht de samenwerking tussen de lidstaten aan te 
moedigen en zo nodig hun activiteiten op de volgende gebieden te ondersteunen en aan te 
vullen:  

a) verbetering van de kennis en verbreiding van de cultuur en de geschiedenis van de Europese 
volkeren,  

b) instandhouding en bescherming van het cultureel erfgoed van Europees belang,  

c) culturele uitwisseling op niet-commerciële basis,  

d) scheppend werk op artistiek en literair gebied, mede in de audiovisuele sector.  
 
De laatste doelstelling is bereikt doordat cultuur in andere takken van het communautair beleid 
is overgenomen en zodoende beter tot uiting kon komen. 
 
De belangrijkste vernieuwing van het Verdrag is echter dat sport nu expliciet behoort tot de 
gebieden waar de Unie ondersteunende, coördinerende of aanvullende maatregelen kan nemen 
(Verdrag betreffende de werking van de Unie, art. 6e). In het EG-verdrag is het onderwerp sport 
in diverse artikelen en hoofdstukken aan de orde, maar zonder expliciete vermelding. Het gaat 
met name om de artikelen 39-55 (Vrij verkeer van personen, diensten en kapitaal), art. 81- 89 
(Mededingingsbeleid), art. 149-150 (Onderwijs, opleiding en jeugd), art. 151 (Cultuur) en art. 
152 (Volksgezondheid). 
 
Deze artikelen blijven nog steeds geldig, maar het Hervormingsverdrag brengt enkele 
fundamentele wijzigingen. Voortaan staat het woord “ sport ” vermeld in de titel van het 
hoofdstuk. Met de nieuwe rechtsgrondslag zal het thema sport behandeld worden volgens de 
gewone wetgevingsprocedure. Bovendien is artikel 149 van het EG-Verdrag als volgt gewijzigd: 
  in het eerste lid wordt de volgende alinea toegevoegd: 

"De Unie draagt bij tot de bevordering van de Europese inzet op sportgebied, 
rekening houdend met haar specifieke kenmerken, haar op vrijwilligerswerk 
berustende structuren en haar sociale en educatieve functie". 
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   in lid 2, vijfde streepje, worden aan het eind de woorden "... en de deelneming van 

jongeren aan het democratisch leven van Europa aan te moedigen" toegevoegd;  
 
 het volgend streepje wordt als laatste streepje toegevoegd: 

"- de Europese dimensie van de sport te ontwikkelen, door de eerlijkheid en de 
openheid van sportcompetities en de samenwerking tussen de verantwoordelijke 
sportorganisaties te bevorderen, en door de fysieke en morele integriteit van 
sportlieden, met name jonge sporters, te beschermen".  

 
Uit deze artikelen betreffende de sociale en educatieve functie van sport alsook betreffende 
bepaalde aspecten van de professionele sportbeoefening blijkt de wens van de EU om een beter 
evenwicht te vinden op het gebied van bevoegdheden op dit vlak dan vandaag het geval is. 
Tevens geeft art. 149 § 3 een internationale dimensie aan de maatregelen die de Unie kan nemen 
op het gebied van sport, door samenwerking en initiatieven door derde landen en internationale 
organisaties aan te moedigen. 
 
Andere wijziging van formaat: het Verdrag voert de stemming met gekwalificeerde meerderheid 
in op het gebied van cultuur, waardoor niet langer unanimiteit vereist is (art.151 § 5). Deze 
wijziging qua wetgevingsprocedure zal de onderhandelingsduur over een cultureel programma 
inkorten en dergelijke programma’s meer belang toekennen. Nadat het Verdrag bekrachtigd zal 
zijn, zal het Europees Parlement aldus over ruimere bevoegdheden beschikken. 
 
Zo betekent het Verdrag ook een verbetering van de parlementaire controle op het handelsbeleid 
van de Unie, die tot nog toe onbestaand was. Deze wijziging heeft gevolgen voor de Commissie 
cultuur en onderwijs, wanneer de handel de uitwisseling van culturele en audiovisuele diensten 
betreft (art. 188C Verdrag betreffende de werking van de Unie). 
 
Het is jammer dat het Handvest van grondrechten niet integraal is opgenomen in het nieuwe 
Verdrag. Toch zal het een bindend karakter hebben overal in de Unie (art. I-6 § 1) behalve in 
Polen het Verenigd Koninkrijk. Dit zal gevolgen hebben op een aantal beleidsterreinen die 
onder de bevoegdheid van de Commissie cultuur en onderwijs vallen, namelijk het onderwijs en 
de beroepsopleiding (art. 14 en 15 van het Handvest); het communicatiebeleid (art. 11, 41, 42 en 
44) en de meertaligheid (art. 21 en 22). 
 
De artikelen betreffende het onderwijs, de beroepsopleiding en de jeugd (art. 149 en 150) zijn 
niet gewijzigd. 
 
2.3.  De Commissie regionale ontwikkeling 
 
Het Hervormingsverdrag brengt verschillende belangrijke wijzigingen die na hun bekrachtiging 
sterke gevolgen zullen hebben voor de activiteiten van de Commissie regionale ontwikkeling. 
Het Europees Parlement dringt reeds lang op deze wijzigingen aan. 
 
Deze wijzigingen gaan gepaard met een betere definitie van de verdeling van de bevoegdheden 
in de Unie, zijn een duidelijke vooruitgang, want het zal voortaan gemakkelijker zijn om te 
bepalen op welk niveau de verantwoordelijkheid genomen moet worden. 
 
De eerste belangrijke wijziging betreft de invoering van het begrip "territoriale cohesie" en de 
erkenning van dit begrip als doelstelling (art. I-3 § 3). Territoriale cohesie wordt eveneens 

 13



Het Hervormingsverdrag en de gevolgen ervan voor het structuurbeleid en de cohesie 

genoemd als gedeelde bevoegdheid van de Unie (Verdrag betreffende de werking van de Unie, 
art. I-4c). 
 
Op herhaaldelijk verzoek van het Europees Parlement zal de nieuwe titel XVII van het Verdrag 
betreffende de werking van de Unie voortaan de "Economische, sociale en territoriale cohesie" 
als voorwerp hebben. In artikel 158 waarin het cohesiebeleid gedefinieerd wordt, is een alinea 
toegevoegd. Deze alinea geeft een preciezere en beperkende definitie van de regio’s waarop dit 
beleid betrekking heeft: 
 
"Wat betreft die regio's wordt bijzondere aandacht besteed aan de plattelandsgebieden, de 
regio's die een industriële overgang doormaken, en de regio's die kampen met ernstige en 
permanente natuurlijke of demografische belemmeringen, zoals de meest noordelijke regio's met 
een zeer geringe bevolkingsdichtheid, alsmede insulaire, grensoverschrijdende en 
berggebieden." 
 
Daarenboven schrijft de IGC in verklaring nr. 17 dat: "... de woorden "insulaire gebieden" in 
artikel 158 ook betrekking kunnen hebben op insulaire staten in hun geheel, mits aan de vereiste 
criteria wordt voldaan." 
 
De tweede belangrijke wijziging betreft de wetgevingsprocedure die van toepassing is bij de 
stemming over het Algemeen Reglement met betrekking tot de Structuurfondsen. De procedure 
van advies wordt vervangen door de gewone wetgevende procedure (Verdrag betreffende de 
werking van de Unie, art. 161) waarbij het Europees Parlement eindelijk de lang verwachte 
bevoegdheid krijgt en zodoende op gelijke voet met de Raad komt. 
 
Het Handvest van grondrechten is weliswaar niet in het Verdrag opgenomen, maar erkent in zijn 
preambule specifiek "de nationale identiteit van de lidstaten en van hun staatsinrichting op 
nationaal, regionaal en lokaal niveau". 
 
Daarnaast breidt het Hervormingsverdrag (art. I-5 § 3) de toepassing van het 
subsidiariteitsbeginsel niet alleen uit tot de definitie van de relaties tussen de Europese 
instellingen en de lidstaten, maar ook tot de lokale en regionale autoriteiten: 
 
"... treedt de Unie slechts op indien en voor zover de doelstellingen van het overwogen optreden 
niet voldoende door de lidstaten op centraal, regionaal of lokaal niveau kunnen worden 
verwezenlijkt en derhalve vanwege de omvang of de gevolgen van het overwogen optreden beter 
door de Unie kunnen worden". 
 
Artikel I-8A § 3 stelt overigens dat de besluitvorming "op een zo open mogelijke wijze, en zo dicht 
bij de burgers als mogelijk is, moet plaatsvinden". 
 
Schendingen van het subsidiariteitsbeginsel kunnen bij het Hof van Justitie aanhangig worden 
gemaakt en in artikel 8 van het protocol is vermeld dat een dergelijk beroep "ook door het 
Comité van de Regio’s kan worden ingesteld tegen wetgevingshandelingen voor de vaststelling 
waarvan het volgens het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie moet worden 
geraadpleegd". Deze nieuwe bepaling zou een nauwere samenwerking tussen het Europees 
Parlement en het Comité van de Regio’s in de toekomst moeten aanmoedigen. 
 
Ook wat regionale overheidsteun betreft zijn nieuwe bepalingen toegevoegd. Het huidig artikel 
87 § 2c van het Verdrag betreffende de Europese Unie bevat een uitzondering voor 
overheidssteun aan Duitse regio’s die te lijden hebben door de deling van Duitsland. Het 
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Verdrag betreffende de werking van de EU wijzigt deze bepaling zodat intrekking mogelijk 
wordt : 

"Vijf jaar na de inwerkingtreding van het Verdrag tot wijziging van het Verdrag betreffende de 
Europese Unie en van het Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeenschap kan de Raad op 
voorstel van de Commissie een besluit tot intrekking van dit punt vaststellen." 

 
Naar aanleiding van de herhaaldelijke aanbevelingen van het Europees Parlement zijn specifieke 
bepalingen voor de ultraperifere regio’s versterkt opgenomen in artikel 87 § huidig 3a met de 
toevoeging van een zinsdeel (hieronder in het vet): 

3.  Kunnen worden beschouwd als verenigbaar met de interne markt: 

a) de steun ter bevordering van de economische ontwikkeling van regio’s waar de 
levensstandaard abnormaal laag is en er een ernstige werkloosheid heerst, alsook de 
economische ontwikkeling van regio’s zoals bedoeld in artikel III-4248, rekening 
houdend met hun structurele, economische en sociale situatie. 

Met het oog op de economische en sociale cohesie is bijzondere aandacht besteed aan de 
overheidssteun voor " plattelandsgebieden, de regio's die een industriële overgang doormaken, 
en de regio's die kampen met ernstige en permanente natuurlijke of demografische 
belemmeringen, zoals de meest noordelijke regio's met een zeer geringe bevolkingsdichtheid, 
alsmede insulaire, grensoverschrijdende en berggebieden."(Verdrag betreffende de werking van 
de Unie art.158). 
 
Daarnaast wordt in protocol nr. 9 het principe erkend van de universele toegang tot diensten van 
algemeen economisch belang alsook hun essentiële rol en de “grote manoeuvreerruimte” 
waarover de nationale, regionale en lokale autoriteiten op dit gebied beschikken; 

Indien het Hervormingsverdrag niet bekrachtigd wordt, zou dit een zeer negatieve invloed 
hebben op de wetgevingsprocedure voor het regionaal beleid en de cohesie. 
 
Om te beginnen zou er voor het Europees Parlement geen sprake meer zijn van de gewone 
wetgevingsprocedure. Het Parlement had reeds onderstreept dat de procedure van gemotiveerd 
advies voor de goedkeuring van het Algemeen Reglement geen mogelijkheid biedt om 
voldoende zwaar te wegen in de beslissingen over de Structuur- en cohesiefondsen, omdat het 
Parlement op het voorstel van de Commissie geen amendementen kan indienen, wat het in de 
medebeslissingsprocedure wel kan. 
 
Het is jammer dat een duidelijke rechtsgrondslag ontbreekt in de verdragen betreffende 
territoriale cohesie. Bij gebrek aan een bindende rechtsgrondslag bestaat het risico dat de 
lidstaten de territoriale dimensie van het cohesiebeleid, als onontbeerlijke aanvulling op en 
onlosmakelijk verbonden met de doelstelling van economische en sociale cohesie, in hun 
uitvoeringsprogramma’s vergeten. 
 
2.4.  De Commissie visserij 
 
Zoals reeds eerder werd vermeld, zal de uitbreiding van de bevoegdheden van het Europees 
Parlement niet dezelfde gevolgen hebben voor alle commissies die zich met het structuurbeleid 
en de cohesie bezighouden. In de visserij en de landbouw zullen de wijzigingen het sterkst 
merkbaar zijn met de invoering van de gewone wetgevingsprocedure. 

                                                 
8 Guadeloupe, Frans Guyana, Martinique, de Azoren, Réunion, Madeira en de Canarische Eilanden. 
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De visserij (met uitzondering van het behoud van de biologische mariene bestanden, dat een 
exclusieve EU-bevoegdheid blijft) is vermeld in art. 4 § 2d waarin de gedeelde bevoegdheden 
tussen de Unie en de lidstaten beschreven zijn. 
 
Uit hoofde van de bestaande verdragen is de visserij nog het enige communautair beleidsterrein 
waar de besluitvorming uitsluitend via de raadplegingsprocedure gebeurt. Het gewijzigd artikel 
37 § 2bis van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie stelt de gewone 
wetgevingsprocedure voor het gemeenschappelijk visserijbeleid (GVB) voor. 
 
Als het nieuwe verdrag in werking treedt, zal het Europees Parlement eindelijk reële macht 
hebben in de besluitvorming over de grote richtlijnen binnen deze sector. 
 
De grote formele nieuwigheid betreft de invoering van het woord “Visserij” in de tekst van titel 
II van het Verdrag betreffende de werking van de Unie, ook al blijft het parallel naast 
“Landbouw” bestaan. Dit hoofdstuk bevat daarentegen nog altijd geen specifieke bepalingen 
over het gemeenschappelijk visserijbeleid en de aquacultuur. 
 
Het gemeenschappelijk visserijbeleid is de voorbije twintig jaar onbetwistbaar sterk 
geëvolueerd. Vandaag is het dan ook een volwaardig Europees sectorbeleid met eigen 
doelstellingen. Het nieuwe verdrag formuleert evenwel geen specifieke doelstellingen noch 
middelen om deze te bereiken. Sommige van de in art. 33 § 1 van het Verdrag betreffende de 
werking van de Unie genoemde doelstellingen en de in art. 33 §2 genoemde middelen om deze 
te bereiken betreffen dus alleen het gemeenschappelijk landbouwbeleid, terwijl deze artikelen 
normaalgesproken zowel voor de landbouw als voor de visserij moeten gelden (cf. supra bij 
punt 3.1.). 
 
De zeer uiteenlopende aard van activiteiten in deze twee sectoren maakt de situatie bijzonder 
dubbelzinnig. Het Hervormingsverdrag zegt helaas niets over de exploitatie van levende 
mariene bestanden noch over de aquacultuurproducten in het licht van duurzame ontwikkeling, 
waarbij het evenwicht tussen sociale, economische en milieuaspecten gegarandeerd is. De sector 
had op dit vlak hoge verwachtingen, maar deze zijn dus helaas niet ingelost. 
Voorts is het ook jammer dat het nieuw verdrag het Financieringsinstrument voor de oriëntatie 
van de visserij als een van de Structuurfondsen niet expliciet heeft vermeld. 
 
Het Parlement verheugt zich daarentegen over het respect voor het subsidiariteitsbeginsel in het 
Verdrag en stelt met betrekking tot de visserijsector vast dat de oprichting van raadgevende 
raden op regionaal niveau in overeenstemming is met dit belangrijk principe en ons een stap 
dichter brengt bij de terugkeer naar een meer gedecentraliseerde besluitvorming over het (art. I-
5 § 3). 

"de Unie treedt slechts op indien en voor zover de doelstellingen van het overwogen optreden 
niet voldoende door de lidstaten op centraal, regionaal of lokaal niveau kunnen worden 
verwezenlijkt en derhalve vanwege de omvang of de gevolgen van het overwogen optreden beter 
door de Unie kunnen worden". 
 
Het Europees Parlement heeft er onmiddellijk op aangedrongen dat zijn instemming vereist zou 
zijn voor het sluiten van elk internationaal visserijakkoord. Het nieuwe artikel 188 N (Verdrag 
betreffende de werking van de EU) als vervanging van art. 300 (Verdrag betreffende de 
oprichting van de EG) beantwoordt aan dit verzoek en zou de rol van het Europees Parlement op 
termijn kunnen versterken wat betreft het sluiten van dergelijke overeenkomsten. 
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2.5.  De Commissie vervoer en toerisme 
 
Het vervoerbeleid is sinds lang een communautaire aangelegenheid en daardoor zijn de 
wijzigingen die het Hervormingsverdrag met zich mee brengt, heel klein. 
 
Het vervoerbeleid komt ter sprake in art. 4 § 2 van het Verdrag betreffende de werking van de 
Unie waarin de bevoegdheden van de Unie enerzijds en de lidstaten anderzijds beschreven zijn, 
met name onder punt g (vervoer) en punt h (trans-Europese netwerken)  
Art. 78 van het VEG verwijst naar de moeilijkheden die Duitsland door de deling ondervindt en 
voegt een kleine wijziging toe: 

"Vijf jaar na de inwerkingtreding van het Verdrag tot wijziging van het Verdrag betreffende de 
Europese Unie en van het Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeenschap kan de Raad op 
voorstel van de Commissie een besluit tot intrekking van dit punt vaststellen." 

Het nieuw lid 2 van art. 80 (Verdrag betreffende de werking van de EU) maakt de praktijk van 
de medebeslissing, die op het gebied van zee- en luchtvaart reeds de facto wordt toegepast, 
officieel: 

"Het Europees Parlement en de Raad kunnen, volgens de gewone wetgevingsprocedure, 
passende bepalingen vaststellen voor de zeevaart en de luchtvaart. Zij besluiten na raadpleging 
van het Comité van de Regio's en van het Economisch en Sociaal Comité." 
 
Voor de toerismesector zijn er daarentegen wel belangrijke nieuwe bepalingen. 

In art. 6 § 2 van het Verdrag betreffende de werking van de EU is vermeld dat de Unie bevoegd 
is om acties met een Europese te ondernemen om de actie van de lidstaten te ondersteunen, 
coördineren of aan te vullen. 

Het Hervormingsverdrag biedt bovendien een duidelijke rechtsgrondslag voor het Europees 
Parlement, waardoor het ondersteunende acties kan voorstellen om de identiteit van de 
toerismesector te versterken. Het nieuwe hoofdstuk XXI van het Verdrag betreffende de 
werking van de Europese Unie zal in de toekomst specifiek aan toerisme gewijd zijn. Artikel 
176B bepaalt dat: 

 "De Unie zorgt voor aanvulling van het optreden van de lidstaten in de toerismesector, met 
name door bevordering van het concurrentievermogen van de ondernemingen van de Unie in 
die sector. 
In dit verband is het optreden van de Unie gericht op: 
 

a) het bevorderen van een klimaat dat gunstig is voor de ontwikkeling van bedrijven in 
deze sector; 

 
b) het stimuleren van de samenwerking tussen de lidstaten, met name door uitwisseling 

van goede praktijken." 
 
De belangrijkste vernieuwing van het ontwerpverdrag betreft echter de wetgevingsprocedure. 
Als het nieuw verdrag bekrachtigd wordt, zal de Unie uitdrukkelijk als wetgever kunnen 
optreden op het gebied van toerisme door "de maatregelen vast te stellen die nodig zijn om bij te 
dragen tot de verwezenlijking van de in lid 1 genoemde doelstellingen" maar "met uitsluiting van 
enige harmonisering van de wettelijke of bestuursrechtelijke bepalingen van de lidstaten" (Verdrag 
betreffende de werking van de Europese Unie, art. 176D § 2). 
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3. De rol van de Europese instellingen 
 
Volgens artikel 48 van het Verdrag betreffende de Europese Unie kunnen het Europees 
Parlement en de Commissie een gunstig advies uitbrengen betreffende de bijeenroeping van een 
IGC door de voorzitter van de Raad met het oog op het vinden van een algemeen akkoord over 
de wijziging van de Verdragen. Bij institutionele wijzigingen die het monetair beleid betreffen, 
wordt ook de Europese Centrale Bank geraadpleegd. 
 
Bijgevolg heeft de Raad van ministers op 16 juli 2007, zonder debat, formeel groen licht 
gegeven voor de bijeenroeping van een IGC (23 juli 2007) die als taak heeft het nieuw Verdrag 
over de Europese Unie rond te krijgen op basis van een onderhandelingsmandaat dat de 
Europese Raad van juni 2007 heeft goedgekeurd. 
 
3.1. Het Europees Parlement 
 
Vanuit democratisch oogpunt is de mening van het Europees Parlement het meest belangrijk, 
want het debat in het halfrond was openbaar en alle meningen waren ruim vertegenwoordigd. 
 
Het Europees Parlement komt twee maal tussen in de procedure: eerst om zich uit te spreken 
over de bijeenroeping van de IGC en daarna over de tekst die de IGC heeft geschreven. Zijn 
laatste advies is niet bindend, maar kan wel een invloed hebben op de houding van bepaalde 
nationale parlementen. 
 
Het gunstig advies (verslag van Jo Leinen9) betreffende de bijeenroeping van de IGC werd op 
11 juli 200710 met een grote meerderheid door het Parlement aangenomen. Hoewel het 
Parlement zich verheugt "over het feit dat in het mandaat veel van de substantie van het 
grondwettelijk verdrag behouden blijft, met name de enkele rechtspersoonlijkheid van de Unie 
en de afschaffing van de pijlerstructuur, de uitbreiding van de stemming met gekwalificeerde 
meerderheid in de Raad en het medebeslissingsrecht van het Parlement en de Raad, de 
elementen van de participatiedemocratie, de wettelijk bindende status van het Handvest van de 
grondrechten, de versterking van de samenhang van de externe maatregelen van de Unie, en het 
pakket inzake het institutionele evenwicht", heeft het ook enige bedenkingen geformuleerd. 
 
De afgevaardigden betreuren bijvoorbeeld dat in dit mandaat " een aantal belangrijke elementen 
die tijdens de IGC van 2004 overeengekomen waren, verloren is gegaan, zoals het concept van 
een Grondwettelijk Verdrag, de symbolen van de Unie, een begrijpelijke benaming van de 
rechtsbesluiten van de Unie, een duidelijke bevestiging van de voorrang van de Europese 
wetgeving en de omschrijving van de Unie als een Unie van de burgers en de staten van Europa 
en dat voor de invoering van andere een lange termijn is bepaald". Ze zijn tevens bezorgd over 
het feit dat het mandaat de mogelijkheid schept voor een steeds groter aantal vrijstellingen die 
bepaalde lidstaten worden toegestaan voor de uitvoering van belangrijke bepalingen van de 
betrokken Verdragen, hetgeen tot een verzwakking van de samenhang van de Unie kan leiden. 
 
Voor de meerderheid van de afgevaardigden is dit compromis de prijs die betaald moest worden 
om vooruitgang te boeken, maar er gingen veel kritische stemmen op tijdens het debat over het 

                                                 
9 Lid van de Sociaal-democratische Fractie in het Europees Parlement 
10 Document A6-0279/2007 
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verloop en het resultaat van de Europese Raad van juni 2007, die volgens sommigen de 
voorbode van een onleesbaar verdrag was. 
 
De Voorzitter van het Europees Parlement, Hans-Gert Pöttering, is daarentegen van mening dat, 
"dit compromis maakt de vereiste hervormingen mogelijk om de Europese Unie democratischer 
en efficiënter te maken. Het nieuwe verdrag zal de bevoegdheden van het Europees Parlement 
aanzienlijk uitbreiden en zal dus de democratie in de Unie versterken. De grondrechten, die het 
Europees Parlement steeds verdedigd heeft en die een centraal element van het grondwettelijk 
verdrag vormden, zullen juridisch bindend zijn. Met de herziening van de verdragen worden de 
principes die het Europees Parlement altijd hoog in het vaandel heeft gedragen, werkelijkheid". 
 
Het verslag kondigt voorts aan dat het Europees Parlement een "actieve rol" wenst te spelen, 
zowel tijdens als na de onderhandelingen. Zo zal het Parlement, nadat het door zijn drie 
vertegenwoordigers (Elmar Brok, Enrique Baron Crespo en Andrew Duff) is geïnformeerd, 
indien nodig concrete voorstellen doen over specifieke kwesties binnen de reikwijdte van het 
mandaat. Na de verkiezingen van 2009 zal de Voorzitter nieuwe voorstellen doen voor een 
interinstitutioneel akkoord met het oog op een betere werking van de EU. 
 
In het advies wordt tevens onderstreept dat het Parlement voornemens is de volledige 
transparantie van zijn werkzaamheden te garanderen door alle werkdocumenten van de IGC te 
publiceren. Daarnaast zal het met de nationale parlementen en met het maatschappelijk 
middenveld een open dialoog blijven onderhouden gedurende de volledige duur van de IGC en 
het daaropvolgende ratificatieproces. 
 
Tot slot verzoekt het Parlement zijn bevoegde commissie te onderzoeken of het Reglement in 
die zin gewijzigd kan worden dat een officieel karakter wordt gegeven aan de vlag en de hymne 
van de Europese Unie, als vastgelegd in de Europese grondwet, in zijn werkzaamheden en 
gebouwen. 
 
3.2. De Europese Commissie 
 
Het advies van de Europese Commissie van 10 juli 200711 bevat een samenvatting van de 
verbeteringen die het nieuwe verdrag voor de inhoud en de werking van de Unie zal betekenen 
en steunt deze verbeteringen op voorwaarde dat het mandaat voor de IGC zoals door de 
Europese Raad goedgekeurd, als dusdanig wordt gerespecteerd. De voorwaarde geeft aan 
waarom de bijeenroeping van een IGC in dit geval geen inbreuk op de democratie noch op de 
transparantie betekent in vergelijking met de Conventie: het mandaat neemt immers de 
belangrijkste resultaten van de Conventie over. 
 
Volgens het advies van de Commissie, is het de vraag of Europa in staat is maatregelen te 
nemen die beantwoorden aan de verwachtingen en wensen van haar burgers : een Europa waar 
de krachten gebundeld worden voor een gemeenschappelijke toekomst. Om haar potentieel te 
kunnen exploiteren moet de Unie gemoderniseerd en hervormd worden. 
Volgens de Commissie verzoent het mandaat van de IGC politiek realisme en ambitie en zal het 
de EU een gezonde institutionele en politieke basis bieden om de verwachtingen van de burgers 
in te lossen. Het mandaat biedt de IGC een goede basis om spoedig en op doeltreffende wijze tot 
een akkoord te komen over een verdrag dat snel geratificeerd kan worden. 
In haar advies somt de Commissie de verbeteringen op die het Hervormingsverdrag als resultaat 
van genoemd mandaat voor de EU en haar burgers zal betekenen: 
                                                 
11 Document COM (2007) 412 definitieve versie 
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   een democratischer en transparanter Europa: het Europees Parlement en de nationale 
parlementen zullen een grotere rol kunnen spelen. De werkzaamheden van de Raad 
zullen veel transparanter worden. Een miljoen burgers zullen de Commissie kunnen 
verzoeken een initiatief te nemen betreffende een onderwerp dat hen aanbelangt en het 
zal veel gemakkelijker zijn om te weten wie wat doet op Europees en nationaal niveau. 

   een doeltreffender Europa met efficiënte maar vereenvoudigde instellingen en 
werkmethodes. De Commissie beschrijft in haar advies hoe het Hervormingsverdrag de 
besluitvorming binnen de moderne instellingen van een Unie met 27 zal versnellen. De 
Unie zal veel beter in staat zijn bepaalde gebieden die tot de prioriteiten van de Unie 
behoren, aan te pakken. De stemprocedures zullen eenvoudiger en rechtvaardiger zijn en 
de instellingen worden meer gestroomlijnd. 

          een Europa van rechten en waarden, solidariteit en veiligheid, dat de waarden en 
doelstellingen van de Unie duidelijk formuleert. Een Handvest van grondrechten waarin 
de burgerlijke, politieke, economische en sociale rechten gebundeld zijn en die de Unie 
moet respecteren; een versterkte solidariteit en grotere zekerheid op gebieden zoals de 
energievoorziening; nieuwe bepalingen inzake de klimaatverandering, de civiele 
bescherming, de humanitaire hulp en volksgezondheid alsook meer bevoegdheden voor 
de Unie op het gebied van vrijheid, veiligheid en justitie. 

    Een wereldwijd actief Europa: de instrumenten voor het buitenlands beleid van de 
Unie zullen gebundeld worden, zowel wat betreft de strategische ontwikkeling als de 
uitvoering van het beleid. Het Hervormingsverdrag biedt Europa de mogelijkheid gehoor 
te vinden bij haar partners over heel de wereld. Het verdrag zal de samenhang tussen de 
verschillende componenten van het buitenlands beleid van de Unie versterken door 
nieuwe institutionele verhoudingen en het zal de economische, politieke en diplomatieke 
mogendheid die Europa is overal ter wereld ten dienste stellen van de Europese belangen 
en waarden. 

De Commissie besluit haar advies met de conclusie dat het Hervormingsverdrag de Unie in staat 
zal stellen om veranderingen door te voeren, de Europeanen meer veiligheid en welvaart te 
bieden en hun de middelen te geven om de mondialisering het hoofd te bieden De Commissie 
doet een oproep tot alle deelnemers aan de IGC om de voorwaarden te creëren voor de 
goedkeuring en ratificatie van het Hervormingsverdrag vóór de Europese verkiezingen in juni 
2009. 

 
3.3. De Europese Centrale Bank 
 
Het advies van de Europese Centrale Bank (ECB), dat op 5 juli 200712 werd goedgekeurd, is 
verplicht wanneer de IGC wijzigingen in het monetair beleid voorstelt, zoals nu het geval is. 
Logischerwijze concentreert de ECB zich dus op dit soort wijzigingen, waarover ze een gunstig 
advies uitbrengt, op voorwaarde dat alle wijzigingen in het Grondwettelijk Verdrag en geen 
andere, in het nieuwe verdrag worden opgenomen. De ECB wil vermijden dat nog andere 
nieuwe bepalingen en verrassingen opduiken. 
 
In de officiële teksten zijn de monetaire vernieuwingen in de tekst verspreid. Nu de ECB ze 
gebundeld heeft, blijkt dat ze erg belangrijk zijn: 

  de verwezenlijking van de economische en monetaire Unie, waarbij de euro als 
munteenheid en prijsstabiliteit tot de doelstellingen van de EU behoren; 

                                                 
12 Document CON/2007/20 
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  de ECB wordt een volwaardige instelling en haar financiële onafhankelijkheid wordt 
erkend; 

  het monetaire beleid in de landen van de eurozone is een exclusieve bevoegdheid van 
de Unie; 

 de optie van één enkele externe vertegenwoordiging van de eurozone in de 
internationale financiële instellingen wordt in het vooruitzicht gesteld; 

 het bestuur van de eurozone wordt kracht bijgezet door de uitgebreide 
controlebevoegdheden van de Commissie in geval van buitensporige 
begrotingstekorten en door de mogelijkheid waarover de Eurogroep beschikt om 
autonome beslissingen te nemen. 

Het bestaan van de Eurogroep zou op die manier erkend moeten worden zoals reeds met het 
Grondwettelijk verdrag de bedoeling was. Het mandaat dat de staats- en regeringsleiders hebben 
vastgesteld, voorziet in de aanhechting van het protocol over de Eurogroep (Nr. 3) aan de 
huidige verdragen. Dit protocol werd tijdens de IGC van 2004 overeengekomen en stelt de 
bepalingen voor de bijeenkomsten tussen de ministers van Financiën van de lidstaten die de euro 
als munt hebben, vast. De Eurogroep moet een informeel orgaan blijven, zonder 
beslissingsbevoegdheid, maar de stemprocedures die binnen de Raad Ecofin gelden zouden de 
mogelijkheid moeten bieden dat over bepaalde punten alleen door de lidstaten die de euro als 
munt hebben, kan worden gestemd. Dit zou het geval zijn voor maatregelen die met hun 
begrotings- en economisch beleid en met hun gemeenschappelijk vertegenwoordiging in 
internationale instellingen en fora te maken hebben. 
 
 
4. De adviezen van andere Europese instellingen 
 
Zonder dat hun adviezen wettelijk bindend zijn, wensten twee andere Europese instellingen met 
een raadgevende stem een advies uit te brengen en hun prioriteiten in het nieuwe verdrag 
bekend te maken. 
 
4.1. Het Comité van de Regio’s 
 
In zijn advies van 6 juni 200713, dringt het Comité van de regio’s erop aan dat de essentie van 
het Grondwettelijk verdrag behouden blijft en dat de staatshoofden en regeringsleiders zich 
ertoe verbinden het hervormingsproces van de verdragen zo snel mogelijk af te ronden zonder 
terug te komen op de verworvenheden door en voor de territoriale gemeenschappen, meer 
bepaald het respect van het subsidiariteitsbeginsel en het behoorlijk bestuur alsook de territoriale 
cohesie binnen de EU. 

Met "te behouden essentie", wordt onder andere het volgende bedoeld: 

  de erkenning van de culturele en taalkundige diversiteit; 

  de erkenning van de regionale en lokale autonomie; 

  de nieuwe definitie van het subsidiariteitsbeginsel; 

  de definitie van de beheersinstrumenten voor de subsidiariteits- en 
evenredigheidsbeginselen in twee afzonderlijke protocollen; 

                                                 
13 Document CONST-IV-011 
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  de erkenning van het principe dat de lokale en regionale autoriteiten geconsulteerd en 
dus nauwer bij de uitwerking, tenuitvoerlegging en evaluatie van het communautair 
beleid betrokken moeten; 

  het rekening houden met de gevolgen van communautaire wetgeving voor lokale en 
regionale autoriteiten; 

  de mogelijkheid voor regionale Parlementen die wetgevende bevoegdheid hebben om 
het vroegtijdig waarschuwingssysteem te gebruiken als controlemiddel voor de 
toepassing van de subsidiariteits- en evenredigheidbeginselen; 

 
  gelijkschakeling van het mandaat van leden van het Comité van de regio’s met dat van 

leden van het Parlement en de Commissie; 
 
  een nieuw systeem voor de regeling van het aantal leden en reserveleden alsook van 

hun benoeming ter vervanging van het huidig systeem, waarbij gestreefd wordt naar 
een systeem dat op politieke en territoriale criteria gebaseerd is; 

 
  de vermelding van de territoriale cohesie als een van de doelstellingen van de Unie en 

de verbintenissen die de lidstaten zijn aangegaan om de economische, sociale en 
territoriale cohesie te; 

 
  de erkenning van een specifiek statuut voor de ultraperifere regio’s; 

 
Het Comité van de regio’s is van mening dat al deze elementen bij de burgers bekend moeten 
worden gemaakt alsook het recht dat burgers hebben naar het Europees Hof van Justitie te 
stappen wanneer het subsidiariteitsbeginsel niet gerespecteerd wordt. 
 
Voorts is het Comité van de regio’s van mening dat de doelstelling van de EU voor de 21e eeuw 
niet meer duidelijk is voor vele burgers en dat van de burgers niet verwacht kan worden dat zij 
de lange en technische verdragen. Het Comité stelt dan ook voor dat de EU een 
intentieverklaring van 1 pagina opstelt, die op lange termijn geldig blijft en aan elk toekomstig 
verdrag gehecht kan worden en die door de Europese instellingen op vrijblijvende wijze onder 
de aandacht van de burgers wordt gebracht. 
 
4.2. Het Europees Economisch en Sociaal Comité 
 
In de resolutie die het Europees Economisch en Sociaal Comité (EESC) op 31 mei 200714 met 
een overgrote meerderheid heeft goedgekeurd, dringt het Comité erop aan dat het toekomstig 
Verdrag van de EU tegemoet komt aan de vereisten van een Unie met 27 leden en dat het de 
leden in staat stelt zich aan te passen aan het nieuwe beleid en maatregelen te nemen om de vele 
uitdagingen waarvoor ze staan, het hoofd te kunnen bieden. 
 
Met het oog hierop vraagt het EESC dat het ontwerp van het Grondwettelijk Verdrag "als 
uitgangspunt blijft gelden tijdens het overleg en dat de essentie van de resultaten die door de 
Europese Conventie zijn uitgewerkt en door de staatshoofden en regeringsleiders zijn 
ondertekend, bewaard blijft", meer bepaald de democratische en institutionele vooruitgang, 
onder andere op het gebied van grondrechten. 
 

                                                 
14 Document R/CESE 640/2007 
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Concreet vraagt het EESC dat de delen I (doelstellingen, instellingen, structuur van de EU), II 
(Handvest van grondrechten) en IV (algemene en slotbepalingen) in het toekomstig verdrag 
worden overgenomen. De bepalingen betreffende de instellingen en procedures in deel III (EU-
beleidsgebieden) moeten in deel I worden opgenomen voor zover zij verdergaan dan de huidige 
wetgeving. 
 
Het EESC is van mening dat het hoofdstuk over de democratie met de bepalingen over de 
participatie van het maatschappelijk middenveld bij de opinievorming en het 
besluitvormingsproces, deel uitmaakt van de essentie van het grondwettelijk verdrag. Het EESC 
is daarentegen niet gekant tegen een andere benaming voor het verdrag, – ondanks de verwachte 
korte duur van deze IGC en ondanks haar beperkte mandaat – de mogelijkheid wordt geboden 
zijn mening te geven over de ter discussie staande onderwerpen. 
 
Het EESC dringt erop aan de organisaties uit het maatschappelijk middenveld, ondanks de 
verwachte korte duur van de IGC en ondanks haar beperkte mandaat, de mogelijkheid krijgen 
hun adviserende mening te geven. Het Comité is ook bereid om in samenwerking met het 
Portugees voorzitterschap informatie- en raadplegingsbijeenkomsten te organiseren, zoals het 
ook tijdens de werkzaamheden van de Europese Conventie had gedaan. 
 
 
5. De adviezen en verklaringen van het maatschappelijk 
middenveld 
 
Aan de vooravond van de IGC hebben de vertegenwoordigers van het maatschappelijk 
middenveld hun mening laten horen over de inhoud van het compromis en over de mogelijkheid 
om bepaalde essentiële punten in het Grondwettelijk verdrag te behouden. 
 
5.1. De vergadering van Europese Regio’s 
 
De voorzitter van de Vergadering van Europese regio’s (VER) en van de regio Friuli-Venezia-
Giulia (Italië), Riccardo Illy, heeft een dringende oproep gericht aan de Europese 
afgevaardigden om ervoor te zorgen dat "de belangen van de regio’s in het nieuwe 
Hervormingsverdrag verdedigd worden". De VER zal nauw samenwerken met de IGC en zal 
erop toezien dat de verbintenissen die de lidstaten tijdens de onderhandelingen aangaan over de 
integratie van de regionale dimensie in de hervorming van het verdrag ook nagekomen worden. 
De heer Illy onderstreept tevens dat hij met de drie vertegenwoordigers van het Parlement in de 
IGC zal samenwerken.  
 
De VER neemt de verplichting op zich de burgers op regionaal niveau over de belangrijkste 
bepalingen van het verdrag in te lichten: "Het is belangrijk dat de burgers niet de indruk krijgen 
dat met hun mening geen rekening wordt gehouden. Dit zou de afstand tussen de burgers en de 
EU alleen maar vergroten". 
 
5.2. Het Europees Verbond van Vakverenigingen 
 
John Monks, secretaris-generaal van het Europees verbond van vakverenigingen heeft in een 
mededeling verklaard dat de vakverenigingen actie zullen voeren tegen het nieuw verdrag en het 
Europees Parlement zullen verzoeken het verdrag te verwerpen als het Handvest van 
grondrechten geen bindend karakter krijgt in het verdrag. Het is echter bekend dat bepaalde 
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nationale parlementen hun goedkeuring van een Europese tekst laten afhangen van de mening 
van het Europees Parlement.  
 
John Monks doet tevens een oproep "om de grondrechten - met name het recht van staking, 
onderhandeling, voorlichting en raadpleging van de werknemers, bescherming van de 
werknemers tegen willekeurig ontslag - de sociale zekerheid en goede arbeidsvoorwaarden te 
verdedigen". 
 
5.3. De Internationale Europese Beweging 
 
"De burgers zijn niet erg tuk op de Europese constructie maar wel op de resultaten. Ze tonen 
geen interesse voor de motor, maar ze willen wel dat de auto hen op hun bestemming brengt", 
verklaarde Pat Cox, voorzitter van de internationale Europese beweging (MEI). "Vul de auto bij 
met benzine en verdun de benzine die er reeds in zit, niet!", voegde hij eraan toe. De voormalige 
voorzitter van het Europees Parlement heeft namens de Internationale Europese Beweging heeft 
een oproep gedaan om te voorkomen dat het door de 27 landen goed te keuren compromis een 
compromis met de “kleinste gemene deler” zou zijn. Naar zijn mening moeten de volgende 
elementen van het Grondwettelijk Verdrag behouden blijven: de betrokkenheid van de burgers 
zoals het recht van de burger initiatieven te nemen en het Handvest van Grondrechten.  
 
5.4. De Jonge Europese Federalisten 
 
Bij de start van de IGC hebben de jonge Europese Federalisten (JEF) in de straten van 20 
Europese steden duizenden handtekeningen verzameld. In april jongstleden lanceerden ze een 
mobilisatiecampagne voor een referendum over het Grondwettelijk Verdrag. Ze willen minstens 
een miljoen handtekeningen verzamelen om hun eis kracht bij te zetten. Het referendum zou 
volgens hen samen met de Europese verkiezingen in 2009 gehouden moeten worden.  
 
5.5. De Federale Unie 
 
De Federale Unie (opgericht in het Verenigd Koninkrijk als verdediger van het federalisme in 
dit land, Europa en de rest van de wereld) heeft haar stem laten horen in het debat over de 
organisatie van een referendum over het Grondwettelijk Verdrag in het Verenigd Koninkrijk, 
dat tevens een debat over de inhoud van het Verdrag is. De auteurs van de tekst beschrijven vier 
opties:  

 het verdrag moet door het parlement bekrachtigd worden en niet door een referendum, 
omdat dit als volksraadpleging over de zittende regering beschouwd zou kunnen 
worden.  

 een referendum is noodzakelijk, ongeacht de inhoud van het verdrag, voor de 
rechtstreekse betrokkenheid van de burgers.  

 akkoord met een referendum maar het verdrag moet duidelijk en eenvoudig zijn en 
zich tot het essentiële beperken.  

 een referendum is alleen nodig als het verdrag zich tot de essentiële zaken beperkt. De 
socialistische regering en de conservatieve oppositie zijn beide voorstanders van deze 
optie, ondanks hun verschillende mening over het begrip van een verdrag dat zich tot 
de essentiële zaken beperkt.  

Het besluit van de Federale Unie is dat, indien een referendum gehouden moet worden, het 
slechts kans op slagen heeft, als de regering “op een eerlijke en overtuigende manier kan 
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verdedigen waarom een Verdrag om Europa doeltreffender, democratische en transparanter te 
maken, noodzakelijk is". 

 
5.6. De Groep-Amato 
 
De Groep-Amato, onder leiding van de huidige Italiaanse minister van Binnenlandse zaken 
Giuliano Amato en samengesteld uit belangrijke personen zoals de Commissarissen Margot 
Wallström en Danuta Hübner, oud-premiers Jean-Luc Dehaene, Wim Kok, Costas Simitis en 
Paavo Lipponen, alsook oud-commissarissen Chris Patten, Michel Barnier en Antonio Vitorino, 
heeft een eigen voorstel voor een beperkt en eenvoudig Verdrag voor de Unie geschreven. De 
tekst die slechts 70 artikelen telt, neemt het institutionele deel van het Grondwettelijk Verdrag 
integraal over alsook een gewijzigde versie van deel IV van de tekst (Algemene en 
slotbepalingen) en bevat een clausule die het Handvest van de grondrechten juridisch bindend 
maakt. De vernieuwingen van deel III van het Grondwettelijk Verdrag (Beleidsgebieden van de 
EU) worden in bijkomende protocollen als amendementen op de huidige verdragen 
overgenomen. 

  
5.7. Het Europees universitair instituut van Firenze 
 
Het Europees universitair instituut van Firenze, het Europees instituut van de Universiteit CEU 
San Pablo in Madrid en de Stichting Rafael del Pino, hebben een studie geschreven met de titel 
"Hoe geraken we uit de Europese constitutionele impasse?".  
 
De studie is van de hand van een groep universiteitsprofessoren en andere internationale 
specialisten inzake Europese kwesties en beschrijft de huidige situatie van de EU en de 
mogelijke oplossingen om uit de impasse te geraken, vanuit wetenschappelijk en juridisch 
oogpunt, waarbij de groep suggesties doet en voorkeuren laat blijken. De studie geeft een 
antwoord op drie belangrijke vragen:  

A) Waarom een grondwettelijke tekst? Het uitgangspunt is hetzelfde als dat in het beroemde 
"Rapport Cecchini" over de kost van een niet-Europa met dat verschil dat de analyse niet louter 
economisch van aard is. De kosten die ontstaan doordat er geen grondwettelijk verdrag is 
worden vanuit vier oogpunten geanalyseerd: doeltreffendheid, democratie, helderheid en 
transparantie. Vanuit de vier oogpunten bewijst de studie dat grondwettelijke regels bijzonder 
nuttig en zelfs onontbeerlijk zijn voor Europa.  

B) De tekorten van het project dat door de Conventie was voorgesteld. Het gaat voornamelijk 
om de nieuwe uitdagingen zoals de klimaatbestrijding.  

C) De mogelijke uitwegen. Vier scenario’s worden besproken:  

  de huidige verdragen verbeteren door ze te wijzigen zonder een nieuw verdrag te 
schrijven; 

  de huidige ontwerptekst inkrimpen en er een mini-verdrag van maken; 

  de essentie van de huidige ontwerptekst behouden door de grondwettelijke aspecten 
weg te laten; 

  de huidige ontwerptekst verbeteren (verdrag plus).  

De auteurs van de studie zijn voorstander van deze vierde optie, omdat er rekening moet worden 
gehouden met de nieuwe uitdagingen in de wereld. De studie doet 38 gedetailleerde voorstellen 
om het ontwerp te vereenvoudigen en te verbeteren.  
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6. De mening van de Europese burgers 
 
Tijdens de eerste zes maand van 2007 hebben meer dan 1800 burgers in de 27 lidstaten 
deelgenomen aan een reeks nationale raadplegingen over de toekomst van Europa. Dit project 
betreffende de raadpleging van Europese burgers was een van de zes pan-Europese projecten die 
erop gericht zijn de burgers om hun mening te vragen en die door de Europese Commissie 
gefinancierd zijn in het kader van haar “denkpauze” na de verwerping van de Europese 
grondwet in Frankrijk en Nederland. 
 
Ter gelegenheid van een evenement in het Europees Parlement op 10 mei 2007 vond een 
ontmoeting plaats tussen een delegatie burgers die aan de raadplegingen had deelgenomen en de 
vice-voorzitter van Commissie, Margot Wallström, de vice-voorzitter van het Parlement, Gérard 
Onesta, en de Europese afgevaardigde (en tevens oud-premier en lid van het Bureau van de 
Conventie), Jean-Luc Dehaene, voor de overhandiging van een lijst met wensen van de burgers 
die tijdens de nationale raadplegingen naar voren waren gekomen: 

  De EU moet een belangrijkere rol spelen in de beleidsterreinen die te maken hebben 
met sociaal welzijn en gezin en de EU moet minimumnormen garanderen; 

  De EU moet een gemeenschappelijke oplossing vinden voor de kwesties integratie en 
immigratie; 

  De EU moet meer bevoegdheden krijgen om een gemeenschappelijk energiebeleid te 
ontwikkelen. 

 
Aan de vooravond van de Europese Raad op 21 en 22 juin 2007, bleek uit een peiling van 
Eurobarometer dat twee derde van de Europeanen (66%) het idee van een Europese Grondwet 
steunen, met andere woorden een ooruitgang van 3 punten ten opzichte van de vorige peiling.  
 
69% van de Europeanen zijn gematigd tot zeer optimistisch over de toekomst van de EU. In het 
algemeen blijkt uit deze peiling van de Eurobarometer dat de publieke opinie de EU en haar 
instellingen veel gunstiger gezind is dan in de herfst van 2006.  
 
Ook al staat 66% van de Europeanen achter een Europese Grondwet, toch zijn er enkele 
belangrijke verschuivingen te noteren in vergelijking met de peiling in de herfst van 2006: de 
steun voor een Europese grondwet is in Spanje met 13 punten vooruitgegaan, in Estland met 6 
punten en in Duitsland, Hongarije en Polen met 5 punten (69% !). Tijdens dezelfde periode is de 
steun voor een Europese grondwet achteruit gegaan in Griekenland (-11 punten) en in mindere 
mate in Cyprus en Finland (-6 punten in beide landen).  
Het is interessant aan te stippen dat de tegenstanders van een grondwet in geen enkele lidstaat 
talrijker zijn dan de voorstanders. In de twee landen waar de grondwet bij referendum 
verworpen werd, is de steun voor de grondwet zelfs respectievelijk 68% in Frankrijk en 55% in 
Nederland. De tegenstanders vormen echter wel een belangrijke groep van de publieke opinie in 
Finland (43 % "tegen", 4 punten minder dan het kamp “voor”) en in het Verenigd Koninkrijk 
(36% "tegen", 7 punten minder dan het kamp "voor"). 
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7. Wat er daarna moet gebeuren 
 
Zodra het Verdrag getekend is, moet het door alle lidstaten bekrachtigd worden, met of zonder 
referendum (via het nationaal Parlement). In principe kunnen hervormingsverdragen (met 
andere woorden verdragen die bepaalde artikelen van bestaande verdragen wijzigen) door het 
parlement van de lidstaten bekrachtigd worden. Verschillende lidstaten hebben echter reeds 
aangekondigd dat ze een referendum zullen houden met een mogelijk domino-effect als gevolg.  
 
Volgens een studie die door het European Policy Centre15 gepubliceerd is, staan we voor een 
complexe situatie. 
 
Alleen Ierland heeft de juridische verplichting een referendum te organiseren en de Ierse 
premier Bertie Ahern heeft al bevestigd dat dit in 2008 zal plaatsvinden. De Ierse regering lijkt 
overtuigd van de goede afloop van een dergelijke oefening, op voorwaarde dat de economische 
situatie er intussen niet slechter op geworden is. 
 
18 landen zullen met zekerheid geen referendum organiseren (Duitsland, Oostenrijk, België, 
Bulgarije, Cyprus, Estland, Finland, Frankrijk, Griekenland, Hongarije, Italië, Letland, 
Litouwen, Malta, Roemenië, Slowakije, Slovenië, Zweden). 
 
In 8 lidstaten is de situatie echter nog altijd onzeker. 
 
In Denemarken is een referendum grondwettelijk verplicht wanneer soevereiniteit aan een 
supranationale organisatie moet worden afgestaan. De definitieve beslissing zal pas in de herfst 
genomen worden nadat de tekst door het Ministerie van justitie is bestudeerd. Op de Europese 
Top van juni 2007 heeft de Deense delegatie echter met een zeer duidelijk mandaat van de 
belangrijkste politieke partijen onderhandelingen gevoerd en heeft ze gekregen wat ze vroeg op 
de 9 punten die een referendum ongetwijfeld noodzakelijk hadden gemaakt.  
 
Luxemburg en Spanje zijn de twee enige landen die het Grondwettelijk Verdrag na een 
referendum hebben bekrachtigd en zullen deze oefening waarschijnlijk moeten herhalen. De 
beide regeringen lijken nochtans voorstander te zijn van een parlementaire bekrachtiging.  
 
In Nederland heeft de regering op 21/09/07 beslist het toekomstig Hervormingsverdrag van de 
Europese Unie met een eenvoudige stemming in het parlement te laten bekrachtigen en geen 
nieuw referendum te houden. Daarmee volgt de regering het advies van de Nederlandse Raad 
van State die na een studie van de ontwerptekst die in de IGC is ontstaan, tot de conclusie is 
gekomen dat het toekomstig verdrag wezenlijk verschilt van het Grondwettelijk Verdrag dat in 
juni 2005 door de Nederlandse bevolking verworpen werd, en dat deze tekst de huidige 
verdragen van de EU niet zo fundamenteel zal wijzigen dat een nieuwe volksraadpleging nodig 
zou zijn.  
 
In Polen zou de recente vorming van een alliantie van Eurosceptici binnen de regeringscoalitie, 
namelijk de Liga van Poolse gezinnen en de partij “Zelfverdediging”, volgens een verklaring 
van de Poolse premier, Jaroslaw Kazcynski, geen hinderpaal mogen vormen voor de 
bekrachtiging van het toekomstig verdrag. De regering heeft echter nog niet besloten os de 
bekrachtiging van het verdrag via referendum dan wel via stemming in het parlement zal 
gebeuren.  
                                                 
15 Het Europees Hervormingsverdrag: gemakkelijker ondertekend dan bekrachtigd? Sara Hagemann, juli 2007. 
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Portugal had zich ertoe verbonden het Grondwettelijk verdrag aan een referendum te 
onderwerpen. De vraag of deze verbintenis ook geldt voor het Hervormingsverdrag wordt 
momenteel behandeld in het parlement, ook al doet de regering alle mogelijke inspanningen om 
dit scenario te vermijden.  
 
In de Tsjechische Republiek is de sociaal-democratische oppositie vragende partij voor een 
referendum, maar de regering zal het risico niet willen lopen haar voorzitterschap van de EU 
(vanaf januari 2009) te verstoren. Ook al zou de Poolse beslissing die van de Tsjechische 
republiek kunnen beïnvloeden, geeft de politieke meerderheid de voorkeur aan bekrachtiging 
door het parlement.  
 
Gordon Brown, de Britse premier en zijn voorganger, Tony Blair, waren overeengekomen dat 
een referendum in Groot-Brittannië niet nodig zou zijn dankzij de vele uitzonderingen die zij 
bedongen hebben, maar dit wordt al gecontesteerd door de conservatieven en door de Britse pers 
van Eurosceptici. De conservatieven verwerpen het ontwerp van het Hervormingsverdrag dat 
door het Portugees voorzitterschap is voorgesteld als een “een kopie van de oude Europese 
Grondwet". Zij hebben reeds aangekondigd dat zij de organisatie van en privé-referendum 
zouden kunne steunen indien de regering geen referendum wil houden. Het is niet ondenkbaar 
dat een groot aantal socialistische afgevaardigden zich bij dit standpunt aansluit. Als Gordon 
Brown bezwijkt onder de druk, zou het eindresultaat wel eens heel negatief kunnen uitvallen.  
 
Van de 18 landen die het verdrag via parlementaire weg zullen bekrachtigen, zijn er 13 die dit 
via een stemming met eenvoudige of absolute meerderheid kunnen doen (Duitsland, Bulgarije, 
Cyprus, Estland, Griekenland, Hongarije, Italië, Letland, Litouwen, Malta, Roemenië, Slovenië 
en Zweden), wat geen problemen zou mogen opleveren. 
 
In de andere landen waar een speciale meerderheid vereist is en waar het behalen van een 
dergelijke meerderheid even moeilijk zou kunnen zijn als het behalen van een positief resultaat 
bij een referendum, kan de situatie complexer zijn. 
 
Tweederde meerderheid  
Dit soort meerderheid is vereist in de beide kamers van Oostenrijk, België, Finland en Polen 
wanneer het gaat om de overdracht van bevoegdheden (anders is de gewone meerderheid 
voldoende). In Oostenrijk en Finland is deze meerderheid zonder grote problemen haalbaar.  
 
In België is bij een tweederde meerderheid op het ogenblik van de stemming een quorum van 
2/3 vereist alsook een gunstig advies van de parlementen van de gewesten, wat een lange en 
moeilijke procedure voorspelt wegens de aanhoudende spanningen tussen de verschillende 
gemeenschappen.  
 
In Polen moet de regering nog beslissen welke stemregels gevolgd zullen worden (gewone 
meerderheid of tweederde meerderheid). Het politiek klimaat in Polen is moeilijk voorspelbaar 
waardoor we alleen maar kunnen hopen dat de Europees gezinde oppositie de weegschaal op het 
ogenblik van de stemming in de juiste richting kan doen overhellen.  
 
Drievijfden meerderheid 
Dit is de regel in Frankrijk, Slowakije en de Tsjechische Republiek wanneer bevoegdheden 
worden overgedragen (anders gewone meerderheid).  
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De in 2004 herziene Franse grondwet bevat een artikel dat rechtstreeks verwijst naar het 
Grondwettelijk Verdrag. Bijgevolg zal er waarschijnlijk een nieuw amendement nodig zijn 
(goedgekeurd met tweederde meerderheid). De regering zal de steun van de socialistische 
oppositie nodig hebben dit erdoor te krijgen.  
 
In Slowakije lijkt de 3/5 meerderheid zonder problemen haalbaar.  
De huidige regering staat echter nogal sceptisch ten opzichte van Europa en het gewicht van de 
oppositie zal bij de stemming bijgevolg doorslaggevend zijn.  
 
Vijfzesden meerderheid 
Dit soort meerderheid is in Denemarken vereist bij overdracht van bevoegdheden (anders 
gewone meerderheid). De definitieve beslissing hieromtrent wordt pas in de herfst verwacht 
nadat de tekst door het Ministerie van justitie bestudeerd zal zijn.  
 

*         *         * 
In elk geval en gezien de talrijke verrassingen van een bekrachtigingsproces, hebben de 
regeringen van de lidstaten er alle baat bij het maatschappelijk middenveld bij het debat te 
betrekken, want nu voelt het zich, al dan niet ten onrechte, uitgesloten en niet of nauwelijks 
gehoord. Het zal op het ogenblik van de stemming (in het parlement of bij referendum) van 
cruciaal belang zijn dat alle betrokken acteurs de tekst van de IGC hebben goedgekeurd. 
  
Het zal intense pedagogische en verduidelijkende inspanningen kosten om alle anti-Europese 
propaganda die erop gericht is de democratische vooruitgang in de tekst bij de burger in een 
slecht daglicht te stellen, de kop in te drukken. Zonder dergelijke inspanningen bestaat het risico 
dat de nieuwe tekst, die met de vele verklaringen en uitzonderingen nog moeilijker leesbaar is 
geworden, gemakkelijke het voorwerp wordt van bevooroordeelde en verminkende lectuur door 
de tegenstanders van het verdrag.  
 
Daarom is het belangrijk dat het Europees Parlement een ernstige dialoog aangaat om te tonen 
dat het bereid en in staat is te luisteren en de Europese burgers in sterkere mate te betrekken bij 
de vaststelling van de regels die later voor hen van toepassing zullen zijn. De doelstelling 
beantwoordt aan de unaniem getoonde wil om in deze moeilijke tijden voor Europa een sterke 
band te smeden tussen de burgers en hun instellingen.  
 
In dit opzicht biedt het initiatief Agora citoyenne, dat het Parlement in juni 2006 heeft 
gelanceerd, een passend antwoord op de behoefte van de Europese burgers om inlichtingen te 
vragen en te krijgen. Het initiatief heeft drie doelstellingen: 

  de kloof tussen de afgevaardigden en de burgers dichten, waardoor de afstand tussen de 
Europese instellingen en de burgers van de Unie ook kleiner wordt; 

  de kloof tussen de verschillende sectoren van het Europees maatschappelijk 
middenveld dichten door het overleg tussen afgevaardigden en burgers, maar ook 
tussen verschillende groepen in de Europese samenleving die meestal naast elkaar 
leven, te stimuleren; 

  de kloof tussen het nationaal egoïsme in de lidstaten dichten, waarbij de 
struikelblokken als gevolg van nationalistische reacties uit de weg worden geruimd en 
de grenzen van de lidstaten overstijgen opdat de belangrijkste acteurs in een dossier 
hun zekerheden aan die van hun buurlanden toetsen.  

Het concrete bewijs van deze lovenswaardige voornemens zal blijken op de bijeenkomsten in 
het kader van het “Agora van de burgers” in de herfst. 
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