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NOTE 
 

Inhoud: 

Het Grondwettelijk verdrag heeft de bepalingen met betrekking tot het Structuurbeleid en de cohesie 
ingrijpend veranderd. In deze studie worden vijf gebieden aan een grondigere analyse onderworpen: 
landbouw, cultuur, regionale ontwikkeling, visserij, transport en toerisme. Na de negatieve uitslag van de 
referenda over het Grondwettelijk verdrag in Frankrijk en Nederland, bevindt Europa zich weer eens in 
een onrustige periode vol wendingen en vragen. In deze context zijn er op institutioneel niveau 
verschillende initiatieven gelanceerd om het project over “De toekomst van Europa” nieuw leven in te 
blazen. Het door de Commissie voorgestelde Plan D streeft ook naar het invoeren van meer democratie 
binnen de Europese Unie, naar het bevorderen van een publiek debat en naar het mogelijk maken van de 
nieuwe consensus over de toekomstige richting van de EU. Het Europese Parlement heeft op zijn beurt het 
verslag “De denkpauze: structuur, onderwerpen en kader voor een evaluatie van het debat over de 
Europese Unie” aangenomen. De Europese Parlementsleden hebben zich zo willen verzekeren dat het 
nieuwe debat zal leiden tot tastbare resultaten en hebben gevraagd de denkpauze te verlengen. Een van de 
concrete voorstellen van het verslag over het houden van een interparlementair forum in de lente van 2006 
heeft op 8 mei plaatsgevonden. Het doel van de parlementariërs, zowel nationaal als Europees, was het 
overleggen van gedetailleerde aanbevelingen aan de Europese Raad. Op 10 mei 2006 heeft de Commissie 
twee mededelingen aangenomen: de een is getiteld “Een burgeragenda: het verkrijgen van resultaten voor 
Europa”, waarin met name de ambitie wordt herhaald voor een “Resultaatgericht Europa” dat op concrete 
wijze een antwoord biedt op de verwachtingen en eisen van de burgers; de ander is getiteld “De denkpauze 
en Plan D” waarin de eerste conclusies worden getrokken uit de ervaringen die zijn opgedaan sinds het 
begin van de denkpauze in juni 2005 en de presentatie van “Plan D” in oktober 2005. In de laatste 
ontwerpresolutie over de volgende stappen van de denkpauze, verzoekt de Commissie constitutionele 
zaken van het Europese Parlement, onder andere, de Europese Raad Nederland en Frankrijk uit te nodigen 
te onderzoeken welke weg zij moeten volgen om het referendaire proces te hervatten. 
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Inleiding 
 
Europa gaat weer door een onrustige periode, vol wendingen en vragen. Er zijn genoeg redenen om 
de huidige stand van zaken te rechtvaardigen en uit te leggen: de sombere economische 
conjunctuur; verlies aan concurrentievermogen ten opzichte van de andere grote 
wereldeconomieën; onzekerheid over immigratie, uitbreiding, sociale problemen; diepe verdeling 
met betrekking tot het buitenlands en defensiebeleid. Het Grondwettelijk verdrag is nog eens bij 
deze ongelijke keuze tussen economische, politieke en sociale zorgen gekomen. Het Verdrag 
markeerde een grondige wijziging van de Europese structuur.  
 
Ten eerste een verandering van de methode door middel van, voor het eerst, een open en 
democratische uitwerking via het Verdrag over de toekomst van Europa; en een ingrijpende 
verandering door ratificatie in een referendum in ongewoon groot aantal landen, met alle risico’s 
van dien.  
 
Vervolgens een verandering van aard door het vervangen van bestaande verdragen door een 
Grondwet. 
 
En ten slotte een verandering van inhoud door het verbeteren van de efficiëntie van alle Europese 
instellingen en, daarbovenop, door een nog nooit eerder vertoonde democratische vooruitgang.  
 
Al deze veranderingen getuigen ervan in hoeverre het Grondwettelijk verdrag een weerspiegeling is 
van het lange leerproces en veel verder gaat dan het simpel “oplappen” van eerdere verdragen. De 
definitieve tekst heeft niettemin uiteenlopende reacties opgeroepen, de belangrijkste actoren zijn het 
erover eens dat moet worden erkend dat er een pragmatische hervorming van de bestaande 
instellingen uit voortkomt en dat er een aanzienlijke inspanning is geleverd op het gebied van 
rationalisatie en versimpeling. 
 
Het kan niet worden ontkend dat het Grondwettelijk verdrag een dubbel project blijft, aangezien het 
verdrag het gevolg is van een compromis tussen tegengestelde visies op de doelmatigheid van de 
Europese structuur. Zo sluit het aan bij de continuïteit van de in een halve eeuw geschiedenis van de 
Europese Unie verworven verwezenlijkingen. In alle hypotheses en vooral bij problemen met de 
ratificatie zal het grondwettelijke werk dienen als reflectie met het oog op toekomstige vooruitgang.  
 
Een jaar na de afwijzende referenda in Frankrijk en Nederland is het nu tijd om de balans op te 
maken.  
 
Deze studie stelt voor om in het eerste deel de gevolgen van het Grondwettelijk verdrag te 
onderzoeken op het structuurbeleid en de cohesie en vooral op de volgende vijf gebieden: landbouw, 
cultuur, regionale ontwikkeling, visserij, transport en toerisme. Daarna zal er een overzicht worden 
gegeven van de gebeurtenissen op grondwettelijk niveau na de referenda.  
 
In bijlage I staat een tabel met daarin de stand van zaken met betrekking tot de lopende ratificaties. 
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I. Gevolgen van het Grondwettelijk verdrag voor het Structuurbeleid en de cohesie 
 
1.1. Landbouw 
 
A) Veranderingen in de inhoud van het beleid 
 
Wat betreft de inhoud moet er worden geconstateerd dat er in het landbouwhoofdstuk nauwelijks 
veranderingen zijn gemaakt in het Grondwettelijk verdrag, vanwege de complexiteit van het 
onderwerp en het gebrek aan tijd die de laatste fase van het Verdrag parten heeft gespeeld, evenals 
het ontbreken van een specifiek conventioneel mandaat.  
 
Daarom is het landbouwhoofdstuk, waarvan de formulering dateert uit 1957, inmiddels achterhaald 
en bevat hij een groot deel van de onderdelen uit het nieuwe GLB dat al van kracht is: onder andere 
vooral de huidige prioriteit van de doelstelling van een inkomensstabiliteit, het belang van de 
plattelandsontwikkelingen (tweede pijler van het GLB, die niet eens voorkomt in juridische teksten), 
de al van kracht zijnde mechanismen in het marktbeleid (algemene scheiding van subsidies, eco-
conditionaliteit, modulatie, financiële discipline, flexibel beheer, enz.), de erkenning van het 
multifunctionele karakter van de landbouw, de nieuwe eisen van de samenleving ten opzichte van 
de landbouw (vooral in termen van volksgezondheid en consumentenbescherming, 
milieubescherming en biodiversiteit, bescherming van het dierenwelzijn, voedingskwaliteit, enz.), 
de noodzakelijke vergelijkbaarheid van het GLB met het multilateralisme (OMC) en de 
voorkeursakkoorden (MERCOSUR, ACP, EUROMED, enz.). 
 
Het GLB is ongetwijfeld, zoals de geschiedenis laat zien, ontwikkeld en aanzienlijk veranderd sinds 
het Verdrag van Rome, zonder dat zijn referentiekader in het eerste recht is aangepast. Hoewel deze 
scheiding tussen realiteit en juridische grondslag geen werkelijke gevolgen heeft gehad in het 
verleden, moet er toch vroeg of laat overeenstemming worden bereikt en moet de tekst van het 
landbouwhoofdstuk van het Verdrag een grondige herziening ondergaan.  
 
B) Veranderingen in termen van bevoegdheden en procedures 
 
Er is sprake van twee duidelijke veranderingen:  
 

- landbouw is niet langer meer een exclusieve bevoegdheid van de Europese Unie, maar een 
met de lidstaten gedeelde bevoegdheid, wat een aantal gevolgen heeft, bijvoorbeeld door 
verbeterde samenwerking, maar vooral door meer aandacht voor het subsidiariteitsbeginsel 
binnen het toekomstige GLB. Daaruit komt een herpositionering voort voor het GLB binnen 
de institutionele structuur. 

 
- de belangrijkste verandering heeft echter betrekking op de beslissingsprocedure. Voor het 
eerst is medebeslissing onderdeel van het GLB, echter wel deels1 (wetten en kaderwetten) 
en met enkele grijze zones die moeten worden uitgelegd met het oog op hun inhoud. Het 
Europese Parlement heeft sinds de invoering van medebeslissing in het GLB zonder twijfel 
haar bevoegdheden versterkt. Er moet echter op worden gewezen dat het Parlement volgens 

                                                 
1 In artikel III-231, lid 3, worden de terreinen opgesomd die zijn uitgesloten van de medebeslissingsprocedure: De Raad 

regelt op voorstel van de Commissie bij Europese verordening of bij Europees besluit de prijsbepaling, de heffingen, 
de steun en de kwantitatieve beperkingen, alsook de vaststelling en verdeling van de vangstmogelijkheden.
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de letterlijke interpretatie van de tekst tegelijkertijd de raadgevende macht die het vroeger 
had, verliest op het gebied van Europese regelgevingen en besluiten in onderwerpen die 
even belangrijk zijn voor het landbouwbeleid zoals het vaststellen van prijzen, de subsidies 
en de controlemaatregelen van het aanbod. 

 
Er moet echter worden verondersteld dat het interinstitutionele akkoord dat de wetgevende 
samenwerking moet regelen na de inwerkingtreding van de Grondwet (artikel III-3972) dit verlies 
zal verhelpen. In dit kader zou de raadpleging van het Europese Parlement voor alle Europese 
regelgevingen en besluiten met betrekking tot landbouw weer kunnen worden ingevoerd.  
 
C) Budgettaire veranderingen 
 
Wat de begroting betreft, moet het verdwijnen van het onderscheid tussen verplichte en niet-
verplichte uitgaven worden benadrukt, een scheiding die traditioneel in het GLB was verankerd en 
die praktisch overeenkwam met de twee bestaande pijlers (enerzijds marktbeleid en anderzijds het 
beleid betreffende de plattelandsontwikkeling). Het belang van deze schrapping zal blijken tijdens 
de toekomstige debatten over de jaarbegrotingen. 
 
1.2. Cultuur 
 
Hoewel het gemeenschappelijke cultuurbeleid nog steeds ondergeschikt is ten opzichte van het 
economische beleid, is de positie ervan in de loop der jaren aanzienlijk verbeterd, vooral dankzij 
acties van het Europese Parlement. 
 
Het Europese Parlement heeft daarom tijdens de fase van het opstellen van het toekomstige 
Grondwettelijk verdrag actief gewerkt aan het verstevigen van het cultuurbeleid binnen de Europese 
Unie. 
 
Zo heeft het Europees project in het begin zijn inspiratie gevonden in de cultuur. Dit wordt ook 
genoemd in de preambule van het Grondwettelijk verdrag door te zeggen dat deze wordt 
geïnspireerd door “de culturele, religieuze en humanistische tradities van Europa” dat “een 
werelddeel wil blijven dat openstaat voor cultuur”.
 
Er moet worden geconstateerd dat er op deze wijze meer rekening wordt gehouden met culturele 
kwesties in het Verdrag, dat zich vertaalt naar de bevoegdheidsregelingen en de rechtsregels. 
 
A) Veranderingen in de inhoud 
 
Het cultuurbeleid heeft lange tijd geen rechtsgrondslag gehad in het Verdrag van de Gemeenschap. 
Het aannemen van het Verdrag van Maastricht heeft het mogelijk gemaakt deze wens te vervullen. 
Zelfs met een artikel dat aan cultuur was gewijd, bleef het Verdrag echter een bron die 
voornamelijk op de economie was gericht. Dit kwam voornamelijk tot uiting in het feit dat de 
belangrijkste teksten met betrekking tot cultuur op rechtsgrondslagen waren gebaseerd die daar niet 
geschikt voor waren. 
                                                 
2 Het Europees Parlement, de Raad en de Commissie gaan over tot wederzijds overleg en organiseren via een 

gezamenlijke overeenkomst de modaliteiten van hun samenwerking. Om die reden kunnen zij, met inachtneming van 
de Grondwet, interinstitutionele overeenkomsten sluiten die een bindend karakter kunnen hebben. 
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Hier moet echter wel worden vermeld dat met het Verdrag van Nice, artikel 157 (industrie van het 
EG-verdrag, het huidige artikel III-279 van de Grondwet) medebeslissing invoerde voor, onder 
andere, belangrijke gebieden voor cultuur, zoals het MEDIA-programma, dat betrekking heeft op de 
audiovisuele sector en de culturele waarde van het cinematografische Europese erfgoed, evenals 
“culturele industrieën”.  
 
Het Grondwettelijk verdrag geeft een nieuwe impuls aan de cultuur door bij te dragen aan de 
verrijking van de communautaire acties door middel van de culturele dimensie. Het Verdrag 
herhaalt de eerbiediging van de culturele en linguïstieke diversiteit en laat deze deel uitmaken van 
de doelstellingen van de Unie3, zoals deze ook al voorkwamen in het Handvest van de grondrechten 
(ondertekend in Nice in december 2000).  
 
Hoewel het Handvest een integraal onderdeel is geworden van het Verdrag, wordt cultuur tot 
driemaal toe in het Handvest herhaald. Artikel II-71, paragrafen 1 en 24 zijn direct van toepassing 
op cultuur, omdat deze de vrijheid van meningsuiting en informatie betreft en expliciet de vrijheid 
en de pluriformiteit van de media eerbiedigt. Artikel II-82 bepaalt dat “de Unie de verscheidenheid 
van cultuur, godsdienst en taal eerbiedigt”. Artikel II-85 erkent dat ouderen het recht hebben “een 
waardig en zelfstandig leven te leiden en aan het maatschappelijke en culturele leven deel te 
nemen”.  
 
De integratie van het Handvest in het Grondwettelijk verdrag heeft zo bijgedragen aan het naar 
recht vertalen van de plaats die cultuur inneemt in de grondbeginselen van de juridische bepalingen 
van de Unie.  
 
In een bredere context moet worden gewezen op de vooruitgang van het Grondwettelijk verdrag 
met betrekking tot het Europees sportbeleid. 
 
Sport is onderworpen aan vele verantwoordelijkheidssferen van de Unie (voornamelijk de artikelen 
149, 150, 151 en 152 van het EG-verdrag, hoewel dat niet expliciet wordt genoemd). Met het 
Verdrag van Amsterdam, dat een Verklaring betreffende sport omvatte en later met het Verdrag van 
Nice en de Verklaring over de specifieke kenmerken van sport, werd het sociale, educatieve en 
culturele belang van functies die inherent zijn aan sport, erkend. 
 
De verwijzing naar sport in het Grondwettelijk verdrag is het resultaat van een lange weg. Artikel I-
17 plaatst sport onder de gebieden waarop de Unie ondersteunend, coördinerend of aanvullend kan 
optreden. 
 

                                                 
3  Artikel I-3, alinea 3: “De Unie eerbiedigt haar rijke verscheidenheid van cultuur en taal en ziet toe op de 

instandhouding en de ontwikkeling van het Europees cultureel erfgoed.” 
4 “1. Eenieder heeft recht op vrijheid van meningsuiting. Dit recht omvat de vrijheid een mening te hebben en de 

vrijheid kennis te nemen en te geven van informatie of ideeën, zonder inmenging van enig openbaar gezag en 
ongeacht grenzen. 
2. De vrijheid en de pluriformiteit van de media worden geëerbiedigd.” 
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Artikel III-282 5  verwijst expliciet naar de sociale en educatieve functie van sport en naar de 
ontwikkeling van de Europese dimensie in de sport. Deze nieuwe bevoegdheid wordt toegevoegd 
aan de gebieden onderwijs en jeugd. 
 
B) Veranderingen in de procedures en de bevestiging van cultuur in het andere beleid van de 

Unie 
 
Cultuur maakt deel uit van de gebieden waarop de Unie beschikt over bevoegdheid om 
ondersteunend, coördinerend of aanvullend op te treden in de lidstaten, zonder hun bevoegdheid op 
die gebieden te vervangen. Let wel, het gaat hier niet om het ontwikkelen van een 
harmoniseringsbeleid die juist tegengesteld is aan de doelstellingen van de culturele diversiteit 
binnen de Europese Unie. 
 
Het gaat hier juist om het ontwikkelen van de culturele samenwerking op communautair niveau 
(artikel III-280, alinea 2)6. Deze laatste doelstelling wordt vooral bereikt door rekening te houden 
met cultuur in het overige beleid van de Unie die zo beter wordt bevestigd. 
 
De grootste verandering bestaat echter uit de invoering die voornamelijk wordt gekenmerkt (artikel 
III-280, alinea 5a) door de beslissingsprocedure (voorzien in het huidige artikel 151 EG) om zo de 
onderhandelingsduur van een cultureel programma te verkorten en het mogelijk te maken 
werkelijke prioriteiten vast te stellen door een betere toewijding richting de culturele industrieën. 
Wanneer het Grondwettelijk verdrag is ondertekend, zal de macht van het Europees Parlement 
aanzienlijk worden versterkt. 
 
Om het beleid ten gunste van cultuur te versterken, biedt het Grondwettelijk verdrag de 
mogelijkheid culturele industrieën te laten profiteren van steunmaatregelen “om de cultuur en de 
instandhouding van het culturele erfgoed te bevorderen, wanneer door deze maatregelen de 
voorwaarden inzake het handelsverkeer en de mededingingsvoorwaarden in de Unie niet zodanig 
worden veranderd dat het gemeenschappelijke belang wordt geschaad” (artikel III-167, alinea 3d) 
die dus in principe worden erkend als verenigbaar met de gemeenschappelijke markt. 
 
“De culturele uitzondering” is voornamelijk teruggebracht: het beginsel van eenparigheid blijft de 
boventoon voeren binnen de Raad “indien deze akkoorden afbreuk dreigen te doen aan de 
verscheidenheid aan cultuur en taal in de Unie” (artikel III-315, alinea 4a). Tegelijkertijd moet 
voor het eerst goedkeuring worden gevraagd aan het Parlement voor handelsakkoorden (artikel III-
325, alinea 6a). 
 
Ter afsluiting introduceert artikel III-286, alinea 2 de associatie van landen en gebieden overzee en 
de bevordering van de culturele ontwikkeling die zij wensen. 
                                                 
5 “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.“ 
6 “Het optreden van de Unie 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.” 

PE 369.037 6



 

 
1.3. Regionale ontwikkeling 
 
Het Verdrag tot vaststelling van een grondwet voor Europa introduceert voor het eerst de rol en de 
plaats van regionale en lokale overheden in het Europese politieke systeem, voornamelijk dankzij 
de erkenning van het beginsel van regionaal en lokaal zelfbestuur, de invoeging van territoriale 
samenhang in de doelstellingen van de Unie, de nieuwe definitie van het subsidiariteitsbeginsel en 
de nieuwe rechten en verantwoordelijkheden van het Comité van de Regio’s. 
 
Een betere definitie en verdeling van de bevoegdheden in de Unie vormt eveneens een 
veelbetekenend proces, aangezien het voortaan makkelijker zal zijn verantwoordelijkheidsniveaus 
te herkennen voor elk beleid van de Unie. 
 
A) Wijzigingen van de wetgevende procedure 
 

- De instemmingsprocedure (ex artikel 161 EGV) wordt vervangen door de 
medebeslissingsprocedure (artikel III-223): “Onverminderd artikel III-224, worden bij 
Europese wet 8  de taken, de prioritaire doelstellingen en de organisatie van de 
structuurfondsen vastgesteld — wat ook samenvoeging van de fondsen kan omvatten — en 
de algemene regels die voor deze fondsen gelden, evenals de bepalingen die nodig zijn voor 
de doeltreffende werking van de fondsen en de coördinatie tussen de fondsen onderling en 
met de andere bestaande financieringsinstrumenten.” 

 
- Artikel III-223, alinea 2 voorziet in een afwijking van deze regel voor het aannemen van 

“eerste bepalingen” op deze gebieden na het ondertekenen van het Grondwettelijk verdrag. 
Deze “eerste bepalingen” worden vastgesteld bij “Europese wet van de Raad”9: de Raad 
beslist met eenparigheid, na goedkeuring door het Europees Parlement (betreft de 
programmaperiode 2007-2013). 

 
B) Invoering van lokale en regionale autoriteiten in het Grondwettelijk verdrag 
 

- Artikel I-5 verwijst expliciet naar de erkenning van lokaal en regionaal zelfbestuur10 als 
inherent aan de nationale identiteit van de lidstaten. 

 
- Deel II (Handvest van de grondrechten): de preambule erkent specifiek de nationale 

identiteit van de lidstaten en van hun staatsinrichting op nationaal, regionaal en lokale 
niveau. 

 

                                                                                                                                                                  
7 "De associatie schept in de eerste plaats de mogelijkheid, de belangen en de voorspoed van de inwoners van die 

landen en gebieden te bevorderen, om hen zodoende te brengen tot de economische, sociale en culturele ontwikkeling 
welke zij verwachten."

8 De formulering "Europese wet" duidt op de medebeslissingsprocedure. 
9 De formulering "Europese wet van de Raad" duidt op een wetgevingshandeling die alleen door de Raad wordt 

aangenomen, na goedkeuring (instemming) van het Europees Parlement.  
10 De veranderingen die door het Grondwettelijk verdrag worden ingevoerd, zijn vet en schuin gedrukt.  
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C) Invoering van de territoriale samenhang en de erkenning daarvan als doelstelling en 
gedeelde bevoegdheid van de Unie  

 
- Artikel I-3, alinea 3: De Europese Unie “bevordert de economische, sociale en territoriale 

samenhang, en de solidariteit tussen de lidstaten.” 
 

- Artikel I-14 voert de “economische, sociale en territoriale samenhang” in als gedeelde 
bevoegdheid. 

 
- Artikel II-96: “De Unie erkent en eerbiedigt in overeenstemming met de Grondwet de 

toegang tot diensten van algemeen economisch belang zoals die in de nationale wetgevingen 
en praktijken is geregeld, teneinde de sociale en territoriale samenhang van de Unie te 
bevorderen.” 

 
- Na herhaalde verzoeken van het Europees Parlement bepaalt artikel III-220 (ex artikel 158 

EGV) in de nieuwe afdeling 3 (Economische, sociale en territoriale samenhang): 
“Teneinde de harmonische ontwikkeling van de Unie in haar geheel te bevorderen, 
ontwikkelt en vervolgt de Unie haar optreden ter versterking van de economische, sociale 
en territoriale samenhang. De Unie stelt zich in het bijzonder ten doel, de verschillen tussen 
de ontwikkelingsniveaus van de onderscheiden regio's en de achterstand van de minst 
begunstigde regio's te verkleinen. 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, evenals insulaire, grensoverschrijdende en berggebieden.” 

 
D) Toepassing van het subsidiariteitsbeginsel niet meer alleen op de definitie van 

betrekkingen tussen Europese instellingen en lidstaten, maar ook op lokale en regionale 
activiteiten  

 
- Artikel I-11, alinea 3 breidt de toepassing van het subsidiariteitsbeginsel uit naar lokaal en 

regionale niveau: “... treedt de Unie op de gebieden die niet onder haar exclusieve 
bevoegdheid vallen, slechts op indien en voorzover de doelstellingen van het overwogen 
optreden niet voldoende door de lidstaten op centraal, regionaal of lokaal niveau kunnen 
worden verwezenlijkt en daarom vanwege de omvang of de gevolgen van het overwogen 
optreden beter door de Unie kunnen worden bereikt.” Artikel I-46 bevestigt bovendien dat 
besluiten zo dicht mogelijk bij de burgers moeten worden genomen. 

 
- In het eerste artikel van het Protocol betreffende de subsidiariteit wordt de Commissie 

verzocht rekening te houden met de financiële en administratieve gevolgen van de 
voorstellen voor nieuwe wetgeving betreffende de lokale en regionale overheden en deze 
gevolgen te evalueren. “Alvorens een Europese wetgevingshandeling voor te stellen, houdt 
de Commissie brede raadplegingen. Daarbij wordt, in voorkomend geval, rekening 
gehouden met de regionale en de lokale dimensie van het beoogde optreden. In 
buitengewoon dringende gevallen houdt de Commissie geen raadplegingen. Zij motiveert 
haar beslissing in haar voorstel.” 
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- Wat betreft zaken voor het Hof van Justitie voor schending van het subsidiariteitsbeginsel, 
voorziet artikel 8 van het Protocol dat beroep wegens schending “ook [door] het Comité van 
de Regio's [kan worden ingesteld] tegen Europese wetgevingshandelingen voor de 
vaststelling waarvan het volgens de Grondwet moet worden geraadpleegd.” 

 
- Artikel III-365, alinea 3 van het Grondwettelijk verdrag bepaalt dat “het Hof van Justitie van 

de Europese Unie onder de in de leden 1 en 2 bepaalde voorwaarden bevoegd [is] uitspraak 
te doen over ieder door (…) het Comité van de Regio's ingesteld beroep dat op de 
vrijwaring van hun prerogatieven is gericht.” (d.w.z.: de economische en sociale 
samenhang). 

 
E) Nieuwe bepalingen betreffende regionale overheidssteun  
 

- Artikel III-167, alinea 2 (ex artikel 87 EGV) voorziet in een afwijking voor overheidssteun 
aan Duitse regio’s die beïnvloed zijn door de deling van Duitsland. Deze afwijking kan 
echter worden ingetrokken in de vijf jaar na het van kracht worden van het Verdrag tot 
vaststelling van een grondwet voor Europa. 

 
- Na aanbevelingen van het Europees Parlement zijn er specifieke bepalingen voor 

ultraperifere regio’s in artikel III-167, alinea 3a versterkt “regio's waar de levensstandaard 
abnormaal laag is of waar een ernstig tekort aan werkgelegenheid heerst, en van de in 
artikel III-42411 bedoelde regio's, rekening houdend met hun structurele, economische en 
sociale situatie.” 

 
- Wat betreft de economische en sociale samenhang wordt er in het bijzonder aandacht 

geschonken aan overheidssteun voor plattelandsgebieden, regio’s die een industriële 
overgang doormaken, en regio's die kampen met ernstige en permanente natuurlijke of 
demografische belemmeringen, zoals de meest noordelijke regio's met een zeer geringe 
bevolkingsdichtheid, evenals insulaire, grensoverschrijdende en berggebieden (artikel III-
220). 

 
F) Bepalingen over de Structuurfondsen en de Cohesiefondsen  
 
In samenhang met artikel I-55 bepaalt artikel III-223, alinea 2 (ex artikel 161 EGV) dat het eerste 
volgens de van kracht zijnde bepalingen aangenomen financiële meerjarenkader met eenparigheid 
moet worden aangenomen: “De eerste bepalingen betreffende de structuurfondsen en het 
cohesiefonds die worden vastgesteld als gevolg van de bepalingen die van kracht zijn op de datum 
van ondertekening van het Verdrag tot vaststelling van een Grondwet voor Europa, worden 
vastgesteld bij Europese wet van de Raad. De Raad besluit met eenparigheid van stemmen, na 
goedkeuring door het Europees Parlement.” 
 

                                                 
11 Guadeloupe, Frans-Guyana, Martinique, de Azoren, Réunion, Madeira en de Canarische Eilanden. 
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1.4. Visserij 
 
A) Wijzigingen van de wetgevende procedure 
 
De Europese Grondwet zou een fundamentele stap voorwaarts hebben betekend voor de visserij, 
wat betreft de verbeteringen die erin worden geboden voor het wetgevende proces, met name door 
voor het eerst de medebeslissingsprocedure op dit gebied in te voeren.  
 
Onder de huidige verdragen blijft visserij het enige gemeenschappelijke Europees beleid waar de 
besluitvorming volledig onder de instemmingsprocedure valt. In artikel III-231, alinea 2 breidt de 
Grondwet de normale wetgevende medebeslissingsprocedure uit naar de bepalingen die nodig zijn 
om ervoor te zorgen dat de doelstellingen van het gezamenlijke visserijbeleid worden nagestreefd.  
 
Dit zou het Europees Parlement eindelijk in staat stellen een geschikte rol te spelen in de 
besluitvormende procedure met betrekking tot de belangrijkste richtlijnen die op de sector van 
toepassing zijn, met in het bijzonder een verwijzing naar de instandhouding, het beheer en de 
exploitatie van levende middelen uit water, het toezicht houden op en ten uitvoer leggen van 
regelingen, de voorwaarden die zowel de toegang tot water en middelen en het op de markt brengen 
van visserijproducten regelt, het structuurbeleid, en het beleid inzake het vlootbeheer, en de 
gemeenschappelijke organisatie van de markten en aquacultuur. 

 
Onder artikel III-231, alinea 313 en in een van de enige specifieke procedures voor de visserij in het 
hele document, worden beslissingen met betrekking tot het instellen en toewijzen van 
vismogelijkheden alleen door de Raad genomen. Het jaarlijks vaststellen van de totaal toegestane 
vangst (TAC) en quota’s is een van de belangrijkste onderdelen van het beleid. De uitsluiting van 
het Parlement van het besluitvormingsproces op dit gebied onder het Grondwettelijk verdrag is zeer 
betreurenswaardig. 
 
Het Parlement is echter blij met de toegewezen erkenning in de ontwerpgrondwet van het 
subsidiariteitsbeginsel en stelt vast dat, op het gebied van visserij, de aanstaande oprichting van 
regionale raadgevende bijeenkomsten kan worden beschouwd als zijnde overeenkomstig aan dit 
belangrijke grondwettelijke beginsel, en als een grote stap voorwaarts richting de terugkeer van het 
visbeheer naar een lokaler beslissingsproces. 

Voor velen uit de visserijsector die waren betrokken bij het lange debat over de ontwikkeling van 
de Grondwet, was de uiteindelijke tekst ervan een grote teleurstelling, zoals beschreven onder punt 
1.6. (zie verderop 1.6. De feiten die door sommige Parlementaire commissies worden betreurd naar 
aanleiding van de huidige tekst van het Grondwettelijk verdrag en/of het niet ratificeren daarvan). 
 

                                                 
12 “Bij Europese wet of kaderwet wordt de in artikel III-228, lid 1, bedoelde gemeenschappelijke ordening van de 

landbouwmarkten ingesteld en worden de overige bepalingen vastgesteld die nodig zijn om de doelstellingen van het 
gemeenschappelijke landbouwbeleid na te streven. De wet of kaderwet wordt vastgesteld na raadpleging van het 
Economisch en Sociaal Comité.” 

13 “De Raad zal, na een voorstel van de Commissie de Europese regelingen of voorstellen over het vaststellen van 
prijzen, heffingen, steunmaatregelen en kwantitatieve beperkingen aannemen evenals op het vaststellen en toewijzen 
van vismogelijkheden.” 
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1.5. Transport en toerisme 
 
A) Transport 
 
De veranderingen die worden veroorzaakt door het Grondwettelijk verdrag op het gebied van 
transportbeleid zijn klein en hebben geen directe gevolgen op het werk van de Commissie transport 
en toerisme. 
 
B) Toerisme 
 
Het Grondwettelijk verdrag biedt een duidelijke rechtsgrond waarop de Commissie een kader van 
aanvullende maatregelen kan voorbereiden waarmee de identiteit van de toeristische sector kan 
worden versterkt. 
 
Een afdeling van het IIIe deel van het ontwerpverdrag is echter specifiek gewijd aan het toerisme 
(Afdeling 4 – artikel III-281). Daarin wordt bepaald dat “De Unie zorgt voor aanvulling van het 
optreden van de lidstaten in de toerismesector, voornamelijk 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 optimale werkwijzen”. 

 
De belangrijkste vernieuwing van het ontwerp is dat de Unie expliciet wetgeving kan verbeteren op 
het gebied van toerisme om “bijzondere maatregelen […] ter aanvulling van de acties die in de 
lidstaten worden ondernomen om de in dit artikel genoemde doelstellingen te verwezenlijken” 
vast te stellen, zonder dat dit “enige harmonisatie van de wettelijke of bestuursrechtelijke 
bepalingen van de lidstaten” mag omvatten (artikel III-281 § 2). 
 
1.6. De feiten die door sommige Parlementaire Commissies worden betreurd naar aanleiding 

van de huidige tekst van het Grondwettelijk verdrag en/of het niet ratificeren daarvan 
 
A) Commissie landbouw 
 
Op het gebied van het landbouwbeleid heeft het Europees Parlement lange tijd moeten vechten om 
de medebeslissingsprocedure erdoor te krijgen. Sinds het begin van het gezamenlijke 
landbouwbeleid, bijna een halve eeuw geleden, nemen het Europees Parlement en de Commissie 
landbouw en plattelandsontwikkeling slechts op raadgevende titel deel aan het besluitproces. (Sinds 
het Verdrag van Amsterdam is de medebeslissingsprocedure echter wel van toepassing op de 
gebieden milieu, voedselveiligheid en consumentenbescherming.)  
 
Wanneer het Grondwettelijk verdrag van kracht wordt, worden alle belangrijke beslissingen op het 
gebied van het landbouwbeleid ter goedkeuring voorgelegd aan het Europees Parlement. Wanneer 
het Verdrag echter niet wordt ondertekend, blijft dit democratische gemis bestaan.  
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Wat betreft het vaststellen van quota, prijzen en beperkende hoeveelheden vormt de tekst van het 
Grondwettelijk verdrag een achteruitgang ten opzichte van de huidige situatie. Over deze kwesties 
beslist de Raad zonder deelname van het Europees Parlement.  
 
Bovendien zijn de objectieve doelstellingen van meer dan een halve eeuw oud van het 
gemeenschappelijke landbouwbeleid opnieuw gebruikt in artikel III-227, alinea 114 van de tekst. 
Deze weerspiegelen tegenwoordig niet langer het landbouwbeleid zoals dat er nu na meerdere 
hervormingen uitziet.  
 
Een van de belangrijkste redenen voor het gebrek aan wil om het landbouwhoofdstuk van het 
verdrag te wijzigen is ongetwijfeld het bestaande meningsverschil tussen de Raad en de andere 
instellingen over de inrichting van het nieuwe GLB.  
 
De langdurige onderhandelingen betreffende de financiële vooruitzichten 2007-2013 waren slechts 
het topje van de ijsberg betreffende de problemen die de herdefiniëring van het GLB door de 
politieke beslissers veroorzaakt. Bovendien is in het akkoord dat definitief is aangenomen over het 
financiële meerjarenkader de kwestie van het GLB niet grondig geregeld, waardoor er een 
mogelijkheid blijft bestaan voor een debat tegen het einde van 2008. Dit debat zal gaan over de 
lasten van het GLB op de gemeenschappelijke begroting, over de toekomstige financieringsregeling 
en over de verdeling van steunmaatregelen, al deze elementen zijn weer verbonden aan de toekomst 
van de “Britse korting”.  
 
Hoe het ook zij, verder dan de vragen over financiering moeten de lidstaten de rechtsregels 
oplossen met betrekking tot het GLB, die altijd anders zijn geweest: onder andere de relaties tussen 
het landbouw- en het voedingsmodel enerzijds en het Europese sociale model anderzijds; de 
verenigbaarheid van hetzelfde agroalimentaire model met het multilateralisme in een omgeving 
waarin de mondialisering toeneemt (externe legitimiteit van het GLB); de verhoudingen tussen de 
landbouw en de nieuwe eisen van de Europese burgers (interne legitimiteit); de toegevoegde waarde 
van een gemeenschappelijk beleid ten opzichte van een eventuele renationalisatie; gewenste 
financiële gewicht van het GLB op de gemeenschappelijke begroting, wat uiteindelijk neerkomt op 
het beslissen over de verdeling van de lasten van het GLB tussen de betalers en/of de consumenten, 
evenals over de definitie van enkele distributiecriteria van steunmaatregelen tussen hun 
begunstigden, in overeenstemming met de waarden van de Europese samenleving.  
 
 

                                                 
14 “Het gemeenschappelijk landbouwbeleid heeft ten doel: 

a) de productiviteit van de landbouw te doen toenemen door de technische vooruitgang te bevorderen en door de 
rationele ontwikkeling van de landbouwproductie te bewerkstelligen, evenals de productiefactoren, met name de 
arbeidskrachten, optimaal te gebruiken; 
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.” 
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B) Commissie regionale ontwikkeling 
 
Het niet ondertekenen van het Grondwettelijk verdrag heeft enkele negatieve gevolgen voor het 
besluitvormingsproces betreffende het regionale beleid en samenhang. 
 
De bewegingsruimte van het Europees Parlement blijft erg beperkt bij de onderhandelingen met de 
Raad betreffende het Algemeen Reglement waarin de missies, prioritaire doelstellingen en de 
organisatie van de Structuur- en Cohesiefondsen wordt vastgelegd evenals voor het Reglement dat 
het Cohesiefonds vastlegt. Het Grondwettelijk verdrag voorziet erin dat na ondertekening van het 
verdrag de eerste bepalingen met betrekking tot het Algemeen Reglement voor de periode 2007 – 
2013 nog worden onderworpen aan de instemmingsprocedure (eenparigheid van stemmen van de 
Raad na goedkeuring door het Europees Parlement).  
 
Het Parlement heeft al benadrukt dat de instemmingsprocedure voor het aannemen van het 
algemene reglement het niet mogelijk maakt zich genoeg te betrekken bij de beslissingen met 
betrekking tot de Structuur- en Cohesiefondsen, aangezien het onmogelijk is amendementen in te 
voeren op het voorstel van de Commissie of op het gezamenlijke standpunt van de Raad tegen de 
medebeslissingsprocedure in. Dat wordt weerspiegeld in de lopende onderhandelingen met de Raad 
betreffende het nieuwe wetgevende kader voor de periode 2007–2013, vooral in het verzoek van het 
Europees Parlement om een communautaire reserve op te richten voor kredieten die zijn bestemd 
voor het cohesiebeleid die niet worden gebruikt, welke in eerste instantie door de Raad is geweigerd.  
 
Het afwezig zijn van een rechtsgrondslag in de verdragen met betrekking tot de territoriale cohesie 
is betreurenswaardig. De territoriale dimensie van het cohesiebeleid, als onmisbare en 
onlosmakelijke aanvulling op de doelstelling van economische en sociale cohesie zou door de 
lidstaten kunnen worden genegeerd in hun operationele programma’s, bij afwezigheid van een 
specifieke rechtsgrondslag. Toch is de territoriale cohesie in de Gemeenschappelijke Strategische 
Richtingen voor de cohesie 2007-2013 zoals voorgesteld door de Commissie een essentiële pijler en 
vormt dit het onderwerp van een instemmingsprocedure van het Europees Parlement.  
 
Op dezelfde wijze vormt dit een probleem met betrekking tot de laatste informele Raden van 
Ministers die belast zijn met het regionale en cohesiebeleid, of waar de cohesie een van de 
belangrijkste punten is geweest op hun agenda, zoals benadrukt in de conclusies van het 
Voorzitterschap van de laatste informele Raad van Ministers over de territoriale Cohesie van 20-21 
mei 2005 in Luxemburg.  
 
C) Commissie visserij 
 
Het gemeenschappelijke visserijbeleid heeft de laatste twintig jaar een grote ontwikkeling 
doorgemaakt, waardoor het nu een volwaardig onderdeel van het sectorale gemeenschapsbeleid 
vormt met specifieke doelstellingen. De Commissie visserij en het Parlement als geheel betreurden 
het feit dat de opeenvolgende verdragen, waaronder het Verdrag tot vaststelling van een grondwet 
voor Europa geen afdeling of een groep gescheiden bepalingen bevat die specifiek betrekking 
hebben op het gemeenschappelijke visserij- en aquacultuurbeleid. 
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Daarom wijst de Commissie in het bijzonder de aanpak af die is beschreven in artikel III-22515 van 
de Grondwet, waarin het gemeenschappelijke visserijbeleid gedegradeerd blijft worden door er 
slechts een aanhangsel van het algemene landbouwbeleid van te maken in plaats van openlijk 
erkend te worden als een apart onderdeel. 
 
De Grondwet definieert de specifieke doelstellingen van het gemeenschappelijke visserijbeleid niet 
en evenmin de manier waarop deze moeten worden ten uitvoer gelegd. Om die reden zijn enkele 
van de doelstellingen zoals vastgesteld in artikel III-227 en de middelen om deze te bereiken in 
artikel III-228 alleen van toepassing op het algemene landbouwbeleid, ook al zouden deze artikelen 
van toepassing moeten zijn op zowel het landbouw- als het visserijbeleid. 
 
Ook worden er belangrijke visserijdoelstellingen weggelaten. De Grondwet verwijst bijvoorbeeld 
niet naar de belangrijke doelstelling levende aquatische middelen en aquacultuurproducten op de 
lange termijn te kunnen gebruiken binnen het kader van duurzame ontwikkeling, terwijl er zorg 
voor wordt gedragen dat de sociale, economische en milieuaspecten in evenwicht zijn. 
 
Wat betreft de Structuurfondsen, is het financiële instrument voor visserij niet eens genoemd in de 
lijst van fondsen onder artikel III-22116.  
Het Parlement heeft er altijd op gestaan dat zijn instemming (goedkeuring) is vereist voor het 
aannemen van een internationale visserijovereenkomst. Artikel III-325 17  lijkt dit te bieden en 
daarom kan dit een aanzienlijke vooruitgang betekenen voor de versterking van de rol van het 
Parlement bij het sluiten van dergelijke overeenkomsten. 
 
De overduidelijke conclusies hieruit zijn dat visserij alleen maar is opgenomen in de Grondwet als 
een latere toevoeging en zelfs vaak helemaal is vergeten. Dit is zeer betreurenswaardig, vooral 
omdat visserij inmiddels een volwaardig sectorale Gemeenschapsbeleid is met specifieke 
doelstellingen. 

                                                 
15 “De Unie stelt een gemeenschappelijk landbouw- en visserijbeleid vast en voert dit uit. 

Onder „landbouwproducten” worden verstaan de voortbrengselen van bodem, veeteelt en visserij, alsmede de 
producten in eerste graad van bewerking welke met de genoemde voortbrengselen rechtstreeks verband houden. 
Verwijzingen naar het gemeenschappelijk landbouwbeleid of naar de landbouw worden geacht tevens te gelden als 
verwijzing naar de visserij, met inachtneming van de bijzondere kenmerken van de visserijsector.” 

16 “De lidstaten voeren en coördineren hun economisch beleid mede met het oog op het verwezenlijken van de 
doelstellingen van artikel III-220. Bij de vaststelling en de uitvoering van het beleid en van de maatregelen van de 
Unie en bij de totstandbrenging van de interne markt wordt rekening gehouden met en bijgedragen tot 
verwezenlijking van deze doelstellingen. De Unie ondersteunt deze verwezenlijking tevens door haar optreden via 
de structuurfondsen (Europees Oriëntatie- en Garantiefonds voor de landbouw, afdeling Oriëntatie, Europees Sociaal 
Fonds, Europees Fonds voor regionale ontwikkeling), de Europese Investeringsbank en de andere bestaande 
financieringsinstrumenten.” 

17 “Overeenkomsten betreffende gebieden waarop de gewone wetgevingsprocedure, of, indien de goedkeuring van het 
Europees Parlement vereist is, de bijzondere wetgevingsprocedure van toepassing is.” 
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II. De laatste ontwikkelingen na het referendum in Frankrijk en Nederland 
 
2.1. Plan D 
 
Na de referenda in Frankrijk en Nederland over het Verdrag tot vaststelling van een grondwet voor 
Europa hebben de staats- en regeringshoofden in juni 2005 een denkpauze aangekondigd om een 
breed debat te organiseren in elke lidstaat. De Europese Commissie heeft op 13 oktober 2005 Plan 
D gelanceerd (Democratie, Dialoog en Debat). Dit Plan D vormt de basis voor een diepgaande 
dialoog over de toekomst van Europa. 
 
Het Plan D is ontworpen als oefening voor debat, dialoog en luisteren. Het is een manier om de 
politieke ideeën te mobiliseren om zo voor verandering te zorgen. De doelstelling is het realiseren 
van een nieuwe consensus over het beleid dat moet worden gevolgd om Europa in staat te stellen te 
voldoen aan de eisen van de 21e eeuw.  
 
Geconfronteerd met de problemen van de mondialisering, stellen de Europese burgers moeilijke 
vragen over de veiligheid van werk en pensioenen, over migratie en over het niveau van leven. 
Europa moet vernieuwen, en dat moet integraal deel uitmaken van de oplossing. Het Plan D streeft 
ook naar het invoeren van meer democratie binnen de Europese Unie, naar het bevorderen van een 
publiek debat en om de nieuwe consensus over de toekomstige richting van de EU mogelijk te 
maken.  
 
Hoewel de nationale debatten over de ratificatie van de Europese Grondwet de betrokkenheid van 
de burgers bij de Europese Unie heeft bevestigd, hebben ze ook duidelijk blijk gegeven van hun 
groeiend gevoel van een kloof met betrekking tot het democratische proces. Nu is het moment 
gekomen om te luisteren en te handelen. In die zin moet Plan D een nieuwe consensus 
verduidelijken, verdiepen en legitimeren over Europa, voldoen aan de kritiek en het mogelijk 
maken oplossingen te vinden zolang aan de verwachtingen niet wordt voldaan. 
 
Het Plan D beperkt zich niet tot de denkpauze. Dit plan zal worden gevoerd tijdens het gehele 
mandaat van de huidige Commissie en daarna. De huidige crisis kan alleen te boven worden 
gekomen na het realiseren van een nieuwe overeenstemming over het Europese project, die in de 
verwachtingen van de burgers is verankerd. 
 
Het Plan D is duidelijk een luisteroefening die het de Europese Unie mogelijk moet maken een 
antwoord te geven op de zorgen die door de burgers zijn geuit. Het doel van de Commissie is het 
stimuleren van het debat en om erkenning te verkrijgen van de toegevoegde waarde die de Europese 
Unie met zich mee kan brengen. Voor democratische vernieuwing is het noodzakelijk dat de 
Europese burgers het recht hebben hun stem te laten horen.  
 
De nationale debatten moeten zo worden gestructureerd dat de conclusies die eruit voort komen 
directe gevolgen kunnen hebben op het politieke programma van de Europese Unie.  
Deze luisteroefening moet leiden tot duidelijke resultaten die in overweging worden genomen 
tijdens de denkpauze (zie verderop 2.4 Mededeling van de Commissie over de toekomst van 
Europa).  
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De lancering van het 2e onderdeel van het Plan D is voorzien voor oktober dit jaar. 
 
Om die reden dient ook het Witboek van de Commissie op het gebied van een Europees 
communicatiebeleid vermeld te worden, dat is gepubliceerd op 1 februari 2006. Zich voegend in de 
optiek van Plan D, heeft dit initiatief tot doel een nieuw communicatiebeleid te stimuleren, om zo 
een directere dialoog in te stellen tussen de Europese Unie en haar inwoners. In dit kader zijn de 
Europese instellingen in het algemeen en het Europees Parlement in het bijzonder betrokken op het 
niveau van hun eigen communicatie- en informatiebeleid. 
 
2.2. Verslag Duff/Voggenhuber: “De denkpauze: structuur, onderwerpen en kader voor een 

evaluatie van het debat over de Europese Unie” 
 
In dit kader en tegemoetkomend aan de beslissing van de Europese Raad van juni 2005 om een 
denkpauze en een periode van dialoog in te lassen, heeft het Europees Parlement op 18 januari 
jongstleden (met 385 stemmen voor, 125 tegen en 51 onthoudingen) het verslag van Andrew Duff 
en Johannes Voggenhuber aangenomen. De Europese gedeputeerden hebben zich zo willen 
verzekeren dat het nieuwe debat zal leiden tot tastbare resultaten en hebben gevraagd de denkpauze 
te verlengen. 
 
De rapporteurs hebben de noodzaak benadrukt om alle burgers mee te laten doen aan de Europese 
opbouw en hebben de Raad en de Commissie bekritiseerd vanwege het feit dat ze geen duidelijk 
doel hebben toegekend aan de denkpauze. 
 
De overtuiging herhalend dat het Verdrag van Nice geen goede basis vormt om het integratieproces 
voort te zetten, heeft het Parlement zijn toewijding bevestigd om een grondwettelijk akkoord te 
sluiten dat de parlementaire democratie, de transparantie en de rechtstaat versterkt, de grondrechten 
bekrachtigt, het burgerschap ontwikkelt en de mogelijkheid van de uitgebreide Unie vergroot om 
efficiënt te kunnen reageren zowel op intern als op internationaal niveau. Daarom heeft het 
Parlement gevraagd dat alle inspanningen worden gedaan om ervoor te zorgen dat de Grondwet in 
2009 van kracht wordt. Ook hebben de Parlementsleden gesteld dat er geen verdere uitbreiding, na 
de toetreding van Roemenië en Bulgarije, mogelijk is zonder een grondwettelijke basis. 
 
De leden hebben bovendien kritiek geuit op de voorstellen met als doel een beperkt aantal lidstaten 
te groeperen die willen beginnen met het invoeren van hervormingen en daarbij andere landen aan 
de kant laten staan, evenals oplossingen die leiden tot de vorming van lidstaatcoalities buiten het 
kader van de Europese Unie.  
 
De plenaire vergadering heeft meerdere opties voor het lot van de Grondwet open gehouden: 
opgeven van de ontwerpgrondwet; voortzetten van de ratificatie van de huidige, onaangepaste tekst; 
verduidelijking of uitbreiding van de huidige tekst; herstructurering en/of aanpassing van de tekst 
met als doel deze te verbeteren; opnieuw schrijven. Het behoud van de huidige tekst wordt 
beschouwd als een positief resultaat van de denkpauze, maar dat is alleen mogelijk wanneer er 
eveneens wordt voorzien in aanzienlijke maatregelen die de publieke opinie moet geruststellen en 
overtuigen. 
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Daarom heeft het Parlement voorgesteld de huidige denkpauze te gebruiken om de 
ontwerpgrondwet de inzet te maken van een breed publiek debat over de toekomst van de Europese 
integratie. Deze Europese dialoog moet dienen om de overeenstemming over de Grondwet te 
verduidelijken, verdiepen en te democratiseren, en zo tegemoet komen aan de kritieken en een 
oplossing te vinden op die gebieden waar niet wordt voldaan aan de verwachtingen. Het gaat hier 
om “Parlementaire fora” en “Burgerfora”.  
 
De gedeputeerden hebben een eerste Parlementair forum voorgesteld in de lente van 2006 om te 
luisteren naar parlementariërs, zowel nationaal als Europees, waarbij het doel bestond uit het 
overleggen van gedetailleerde aanbevelingen aan de Europese Raad (zie verderop 2.3 Eerste 
resultaten van de gezamenlijke ontmoeting tussen het Europees Parlement en nationale 
parlementen). 
 
Dit eerste parlementaire forum moet zich richten op een beperkt aantal vragen, namelijk: het doel 
van de Europee integratie; de rol van Europa in de wereld; de toekomst van het Europese 
economische en sociale model in het kader van de mondialisering; de grenzen van de Europese 
Unie; vrijheid, veiligheid en recht; de financiering van de EU.  
 
Om een grotere deelname te verzekeren, heeft het Parlement gevraagd tegelijkertijd een groot aantel 
publieke bijeenkomsten te organiseren en debatten in de media over de toekomst van Europa – 
“Burgerfora” – op nationaal, regionaal en lokaal niveau, die allemaal draaien rond de thema’s die 
het onderwerp vormen van een gezamenlijk akkoord, met de hulp van de Commissie. Bij deze 
debatten moeten politieke partijen, sociale partners, de burgermaatschappij, de universitaire 
gemeenschap en de media worden betrokken. Ook heeft het Parlement voorgesteld dat de politieke 
partijen meer belang hechten aan de Europese dimensie, zowel in hun interne debatten als in hun 
verkiezingscampagnes. 
 
Tot slot wenst het Parlement dat de conclusies van de denkpauze worden opgesteld in de loop van 
het tweede semester van 2007, en dat er, in dat stadium, duidelijk antwoord wordt gegeven op de 
vraag hoe de Grondwet kan worden doorgezet.  
 
2.3. Eerste resultaten van de gezamenlijke ontmoeting tussen het Europees Parlement en 

nationale parlementen 
 
Op 8 en 9 mei heeft een bijeenkomst over “De toekomst van Europa” tussen Europese 
gedeputeerden en nationale parlementariërs, die plaatsvond in het Europees Parlement, de 
interparlementaire dimensie van het debat ingeluid. Op dit forum kwamen meer dan 200 Europese 
gedeputeerden en nationale parlementariërs bijeen uit de 25 lidstaten en uit kandidaat-lidstaten 
(Bulgarije, Roemenië, Kroatië, Turkije en de Voormalige Joegoslavische Republiek Macedonië). 
De deelnemers hebben in verschillende werkgroepen gedebatteerd over de volgende thema’s: De 
Europese Unie in de wereld en de grenzen van de EU; Mondialisering en het Europese 
economische en sociale model; Vrijheid, veiligheid en recht: welke vooruitzichten?; De toekomstige 
financiële middelen van de Unie.  
 
Momenteel wordt gesproken over het permanent oprichten van een van deze groepen: de groep over 
de financiële middelen van de EU. De gezamenlijke discussie is onmisbaar, aangezien dit een 
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gevoelig gebied is dat bijna helemaal onder de bevoegdheid valt van de nationale parlementen, die 
betrokken willen worden bij het analyse- en besluitvormingsproces dat in 2008 begint.  
 
Er is een eerste tastbaar resultaat verkregen dat het mogelijk maakt de controle van de eerbiediging 
van de subsidiariteit te versterken. Door zijn tussenkomst heeft voorzitter Barroso aangekondigd dat 
de Commissie al haar wetgevende voorstellen aan de nationale parlementen zal sturen tegelijkertijd 
met het Europees Parlement.  
 
De meerderheid van de parlementariërs heeft zicht uitgesproken voor het behoud van de 
ontwerpgrondwet en meerdere van hen hebben benadrukt dat de afwezigheid van een 
Grondwettelijk verdrag een gemis is voor de burgers (de Spanjaard Carnero Gonzalez heeft zelfs 
gesproken over de “prijs van het niet hebben van een Grondwet”. Maar enkele parlementariërs 
(Polen, Tsjechische Republiek) neigden meer naar de overtuiging dat “de Grondwet dood is”. 
 
Iedereen was het erover eens dat er niet gewacht moet worden tot het opnieuw lanceren van het 
Grondwettelijk verdrag voor er concrete en doortastende maatregelen genomen worden voor het 
nieuwe Europa, waarmee aan de burger bewezen wordt dat gemeenschappelijke acties goed voor 
hem zijn. Maar tegelijkertijd hebben meerdere gedeputeerden de neiging verworpen om het 
Grondwettelijk verdrag te vervangen door beperkte plaatselijke acties, door het lanceren van een 
“Europa van projecten” als alternatief voor de gehele Grondwet. 
 
De meningen liepen fors uiteen met betrekking tot toekomstige uitbreidingen. De een was van 
mening dat de toetreding zonder onderbreking door moest gaan; anderen (de meerderheid) vonden 
een lange pauze noodzakelijk en verwierpen het risico om het Europese project te verpesten. Ook 
de ideeën met betrekking tot het Europese economische en sociale model bleken divers en soms 
verwarrend te zijn.  
 
Uit deze ontmoeting zijn echter bemoedigende resultaten naar voren gekomen, waarbij tegelijkertijd 
de vele uiteenlopende meningen bevestigd werden. Deze ontmoetingen nemen voortaan een 
permanent karakter aan. Er zal in december een tweede ontmoeting zijn, en er volgen er meer.  
 
2.4. Mededelingen van de Commissie over “De toekomst van Europa” 
 
Op 10 mei jongstleden heeft de Europese Commissie twee mededelingen over “De toekomst van 
Europa” aangenomen die zij op de Europese Raad van 15 en 16 juni zal overleggen. 

- de een is getiteld “Een burgeragenda: het verkrijgen van resultaten voor Europa”, waarin met 
name de ambitie herhaald wordt voor een “Resultaatgericht Europa” dat op concrete wijze een 
antwoord biedt op de verwachtingen en eisen van de burgers; 

- de ander is getiteld “De denkpauze en Plan D” waarin de eerste conclusies getrokken worden uit 
de ervaringen die opgedaan zijn sinds het begin van de denkpauze in juni 2005 en de presentatie 
van “Plan D” in oktober 2005. 
 
Het uitgangspunt van de Commissie is de constatering dat wat de Europese Grondwet betreft er 
momenteel geen overeenstemming bestaat tussen de lidstaten over de maatregelen die genomen 
moet en worden om uit deze crisis te komen en dat er dus extra tijd nodig is voordat deze 
grondwettelijke kwestie geregeld kan worden. Hoewel de Commissie achter de waarden, principes 
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en inhoud van de Grondwet blijft staan, wil zij niet dat de grondwettelijke impasse de politieke actie 
van de Europese Unie verlamt of verhindert. Om die reden stelt de Commissie een dubbele aanpak 
voor:  

- het snel aannemen en ten uitvoer leggen van een “Positieve agenda” waarmee de burgers 
een “Resultaatgericht Europa” kan worden geboden met maximale gebruikmaking van alle 
mogelijkheden die door de bestaande verdragen geboden worden; 
- tegelijkertijd het langzaam voortzetten van het debat over de Europese Grondwet om het 
institutionele probleem van de Europese Unie, indien mogelijk, in 2009 op te lossen.  

De nieuwe “Burgeragenda voor Europa” die de Commissie voorstelt, bevat in het bijzonder een 
twaalftal concrete voorstellen die de volgende algemene gebieden aangaan:  

 
A) Interne markt. De Commissie lanceert een grondige revisie van de werking van de 

interne markt, om te kijken of deze unieke markt nog niet volledig behaald is, ten nadele van de 
burgers. Het verslag “De unieke markt in de 21e eeuw” waarin concrete voorstellen staan, zal in 
2007 aan de Europese Raad en aan het Europees Parlement gepresenteerd worden.  

 
B) Solidariteit, kansen en toegang voor burgers De Commissie zal de sociale problemen 

in de Europese samenleving evalueren en een “Agenda voor toegang en solidariteit” lanceren. Deze 
agenda (die gebaseerd zal zijn op de maatregelen die vastgesteld zijn tijdens de informele Europese 
Raad van Hampton Court in oktober 2005) heeft tot doel het toevoegen van een sociale dimensie 
aan de herziening van de interne markt die voorzien is voor 2007. De Commissie wil ook concreet 
de informatievoorziening naar de Europeanen verbeteren over de rechten die zij hebben als burgers 
van de EU.  

 
C) Vrijheid, veiligheid en recht De Commissie zal aan de lidstaten voorstellen dat de 

samenwerking op het gebied van politie en justitie, evenals de samenwerking op het gebied van 
legale migratie wordt overgebracht van de derde pijler naar de eerste pijler. Dit voorstel zal worden 
gebaseerd op artikel 42 van het Verdrag van Nice en heeft tot doel maximaal te profiteren van het 
potentieel dat de huidige verdragen bieden, bij afwezigheid van een Europese Grondwet. 

 
D) Uitbreiding In de loop van de komende maanden zal de Commissie het debat over de 

toegevoegde waarde van de uitbreidingen intensiveren ( om zo de burgers te overtuigen) evenals 
over de exacte definitie van de assimilatiecapaciteit van de Europese Unie (een van de criteria die 
zijn vastgesteld in Kopenhagen). Vervolgens zal zij een nieuw rapport presenteren over de 
toekomstige uitbreidingsstrategie van de Europese Unie bij de Raad van Europa in december 2006. 

 
E) De Europese Unie in de wereld Overtuigd van de grote steun die de Europese burgers 

hebben voor een efficiëntere en meer zichtbare rol van de Europese Unie in het externe beleid, zal 
de Commissie een “strategiepapier” aan de Raad presenteren waarin de concrete ideeën staan van 
de mogelijkheden tot het versterken van de instrumenten en de rol van het externe beleid van de 
Europese Unie op basis van de bestaande verdragen. De Commissie zal vooral onderzoek doen naar 
de mogelijkheid tot verbetering van de samenhang en de coördinatie van de externe acties van de 
Commissie met die van de andere Europese instellingen en lidstaten. 

 
F) Subsidiariteit, “De wetgeving verbeteren”, transparantie De Commissie zal vanaf nu 

alle wetgevende voorstellen en informatienota’s direct aan de parlementen van de lidstaten doen 
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toekomen, wanneer zij deze ook naar het Europees Parlement stuurt. De nationale parlementen 
kunnen zo meteen vanaf het begin van de besluitprocedure reageren op voorstellen. De nieuwe 
voorstellen betreffende het initiatief “De wetgeving verbeteren” zullen in de herfst gepresenteerd 
worden. Wat betreft de transparantie wil de Commissie de werkzaamheden met betrekking tot het 
beschikbaar maken van documenten versnellen. 

 
*       *       * 

 
Op 16 mei hebben de gedeputeerden Margot Wallström, Commissaris belast met interinstitutionele 
betrekkingen, de twee mededelingen van de Commissie horen presenteren die zijn aangenomen in 
het kader van de denkpauze over de toekomst van Europa. De parlementariërs zijn verdeeld over de 
voorstellen van de Commissie. Enkelen ondersteunen de wil om Europa dichter bij de burgers te 
brengen door aan te dringen op concrete resultaten van de Europese integratie. Anderen verwijten 
de Commissie een gebrek aan ambitie ten opzichte van de Grondwet. 

 
*       *       * 

 
Een ontwerpvoorstel voor een resolutie over de volgende stappen van de denkpauze is door Jo 
Leinen in naam van de Commissie constitutionele zaken op 28 april ingediend en zal worden 
gepresenteerd bij de plenaire vergadering in juni. Daarin wordt, onder andere, de Europese Raad 
verzicht Frankrijk en Nederland uit te nodigen te kijken welke weg gevolgd moet worden om het 
referendaire proces te hervatten. Dezelfde ontwerpresolutie nodigt de Europese Commissie uit te 
onderzoeken wat “de prijs van het niet hebben van een Grondwet” is. 
 

*       *       * 
De Europese Raad van 15 en 16 juni zal voornamelijk gewijd zijn aan een evaluatie van de 
“denkpauze” en een debat over “De toekomst van Europa”. 
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Bijlage I: De staat van de lopende bekrachtigingsprocedures 

Member 
State Procedure Date scheduled Previous European 

referendums 

Austria Parliamentary (Nationalrat 
and Bundesrat) 

Approval by the Nationalrat 11 May 2005. 
Approval by Bundesrat 25 May 2005  1994: accession 

Belgium 

Parliamentary (Chamber 
and Senate + Assemblies of 
Communities and Regions).  
Indicative referendum ruled 
out  

Approval by the Senate: 28 April 2005. 
Approval by the Chamber: 19 May 2005.  
Approval by the Brussels regional 
parliament: 17 June 2005. Approval by the 
German Community Parliament of 
Belgium: 20 June 2005.  
Approval by the Walloon regional 
Parliament: 29 June 2005.  
Approval by the French Community 
Parliament: 19 July 2005.  
Approval by the Flemish regional 
Parliament: 8 February 2006.  

NO 

Cyprus Parliamentary Approval by the House on 30 June 2005  NO 
Czech 
Republic 

Referendum.  
But no final decision so far  

Referendum postponed to end of 2006 - 
beginning of 2007  2003: accession 

Denmark Referendum  Referendum postponed (no new date has 
been set)  

1972: accession 
1986: Single European 
Act 
1992: Maastricht Treaty 
(twice)  
1998: Amsterdam Treaty 
2000: euro 

Estonia  Parliamentary Approval by Parliament on 9 May 2006 2003: accession 

Finland  Parliamentary 

Presentation by the Government of a report to 
the parliament on 25 November 2005. 
Ratification expected during the presidency 
of the Council in the second half of 2006. 

Consultative 
referendum: 
1994: accession 

France  Referendum Referendum 29 May 2005 negative (NO: 
54,68%; turn out: 69,34%) 

1972: enlargement EEC 
1992: Maastricht Treaty 

Germany  Parliamentary  
( Bundestag and Bundesrat) 

Approval by Bundestag: 12 May 2005.  
Adoption by Bundesrat: 27 May 2005.  NO 

Greece  

Parliamentary 
But the Left parties submitted 
a joint proposal for a 
referendum 

Approval by Parliament: 19 April 2005 NO 

Hungary  Parliamentary Approval by Parliament: 20 December 2004  2003: accession 

Ireland  Parliamentary + 
Referendum 

Referendum postponed (no date has been 
set). 
A White paper has been presented to the 
parliament on 13 October 2005.  

1972: accession  
1987: Single European 
Act  
1992: Maastricht Treaty
1998: Amsterdam Treaty 
2001 and 2002: Nice 
Treaty 

Italy  Parliamentary 
(Chamber and Senate) 

Approval by the Chamber on 25 January 
2005 and by the Senate on April 6th. 

Consultative 
referendum: 
1989: possible draft 
Constitution 

Latvia  Parliamentary Approval by the chamber on 2 June 2005  2003: accession 
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Lithuania  Parliamentary Approval by Parliament: 11 November 
2004 2003: accession 

Luxembourg Parliamentary (two votes) + 
consultative referendum 

Approval by the Chamber (first reading) 
on 28 June 2005. 
Positive Referendum on 10 July 2005: 
56,52% in favour, 43,48% against. 
Final approval by the Chamber on 25 
October 2005 (57 votes in favour, 1 
against). 

NO 

Malta  Parliamentary Approval by Parliament: 6 July 2005 2003: accession 

Netherlands  
Parliamentary (First and 
second Chambers)+ 
consultative referendum  

Referendum 1 June 2005 negative (NO: 
61,6%, turn out: 62,8%) NO 

Poland  No decision so far 
The Parliament failed on 5 July to vote on the 
ratification procedure. Ratification 
postponed (no date has been set).  

2003: accession 

Portugal  Referendum Referendum postponed (no date has been 
set)  NO 

Slovakia  Parliamentary Approval by Parliament: 11 May 2005  2003: accession 

Slovenia  Parliamentary Approval by Parliament: 1 February 2005:  2003: accession 

Spain  
Parliamentary (Congress 
and Senate) + consultative 
referendum 

Referendum 20 February 2005:  
76,7% in favour. 
Turnout: 42,3%.  
Approval of the Congress on 28 April.  
Approval of the Senate on 18 May 2005 

NO 

Sweden  
Parliamentary 
No referendum envisaged at 
this stage  

Ratification postponed (no date has been 
set). 

Consultative 
referendums:  
1994: accession  
2003: euro 

United 
Kingdom  

Parliamentary (House of 
Commons and House of 
Lords). + referendum 

Parliamentary ratification process 
suspended (suspension announced by UK 
government on 6 June 2005)  

1975: Continued 
membership of the EC 
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