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23 Juli jongslede, heeft de Europese Unie 
het project voor een wijzigend verdrag 
gepresenteerd, dat de twee belangrijkste 
Europese verdragen zal aanpassen : het 
verdrag voor de Europese Unie en Het 
verdrag tot stichting van de Europese Unie 
dta dan “verdrag over het functioneren van 
de Europese Unie” zal heten. Het oproject 
moet officieel aangenomen worden tijdens 
de Eurotop op 18 en 19 oktober 2007, en 
vervolgens door de 27 lidstaten van de EU 
worden geratificeerd. Een proces dat voor 
de verkiezingen in juni moet zijn voltooid. 

Het wijzigend verdrag telt 145 pagina’s en 
296 wijzigingen. Hierbij voegen zich de 12 
protocollen en de 51 verklaringen en annex, 
die allen dezelfde wettelijke status hebben 
als de verdragen zelf en ze maken er deel 
van uit. Het geheel refereert zich gedurend 
aan de bestaande verdragen en is als 
zodanig onleesbaar voor eenieder. Men zou 
de gewijzigde verdragen kunnen lezen, 
maar die zijn niet voluit geschreven. 

De analyse, artikel per artikel van de 
gewijzigde verdragen in project wijst uit dat 
het “wijzigend verdrag” de VOLLEDIGE 
EUROPESE GRONDWET overschrijft in de 
bestaande verdragen. Diezelfde grondwet 
was, in de lente 2005, door de Franse en 
Nederlandse kiezers verworpen met 
respectievelijk 55 % en 62 % van de 
stemmen. En dit na een ongehoord 
enthousiasme voor het politieke debat. Het 
deel I is aanwezig dat de waarden en 
objectieven van de Unie en zijn 
grondwettelijke samenstelling presenteerde; 
het deel II met de mensenrechten is 
letterlijk gekopieerd; deel III over de 
politiek en het functioneren van de Unie is 
er ook bij evenals deel IV dat de mogelijke 
lidmaatschappen en terugtrekkingen van de 
lidstaten regelt. Het verdrag is niet 
vereenvoudigd, want net zo lang en 
ingewikkeld als het verworpen 

“grondwettelijk verdrag voor Europa”. 
Daarnaast zei Valérie Giscard d’Estaign:”de 
inhoud blijft nagenoeg hetzelfde, ze is 
slechts een beetje anders gepresenteerd” en 
“de rede hiervan is dat de nieuwe tekst niet 
teveel op het grondwettelijke verdrag moest 
lijken. De Europese regeringen zijn tot 
overeenstemming gekomen over deze 
oppervlakkige veranderingen aan de 
grondwet, opdat deze makkelijker door het 
volk geslikt zou worden”. De conserverende 
Europees afgevaardigde Timothy Kirkhope 
voegde hier nog aan toe: “de vandaag 
uitgesproken verklaringen van Valérie 
Giscard d’Estaign versterken slechts datgene 
wat alle Europese leiders denken van het 
nieuwe verdrag: “De grondwet is terug”. 

De analyse is erg bewerkelijk, maar nodig; 
ze laat zien dat de waarden en het objectief 
van de EU onveranderd blijven. De pers 
heeft veel geschreven over het verdwijnen 
van de “vrije en onvervalste concurrentie” 
uit de objectieven van de EU. Maar het 
protocol 6, dat eenzelfde wettelijke waarde 
heeft als het verdrag zelf, duidt de 
objectieven van de EU aan: “de markt 
binnen de grenzen, zoals bepaalt in artikel 3 
van het verdrag voor de Europese Unie 
bevat een systeem dat een onvervalste 
concurrentie garandeert”. Zo komt de 
“onvervalste” concurrentie terug in de 
objectieven van de EU, daar waar ze 
verdwenen leek! 

De “fundamentele rechten” zijn niet 
opgesteld voor de burgers, maar voor de 
instellingen van de Unie en voor de staten 
wanneer ze het “recht van de Unie 
uitoefenen”; Deze rechten creëren geen 
enkele nieuwe competentie en geen enkele 
nieuwe taak voor de EU; ze blijven 
ondergeschikt aan andere verordeningen 
van het project, die gekarakteriseerd 
worden door de “vrije en onvervalste 
concurrentie”. Deze “fundamentele rechten” 
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zijn dus eigelijk helemaal niet 
“fundamenteel”. De EU erkent ze en 
respecteert ze, maar garandeert niet de 
werkelijke toepassing. Ten opzichte van het 
Franse recht zijn het overigens ook 
inferieure rechten die noch het recht op 
werk, noch het recht op een minimumloon, 
noch het recht op minimale bijstand, noch 
het recht op een decente woning, noch het 
recht op gezondheidszorg, noch het recht 
oponderwijs garanderen… 

De door ons gekozen Europese 
afgevaardigden zullen geen wetten mogen 
voorstellen. Ze zullen de inkomsten en de 
belastingen van de Unie niet mogen 
stemmen en ze hebben geen enkel recht 
van inzage in hele delen van de Europese 
politiek. Ze kunnen de Europese regering 
(de commissie) als deze een ontoelaatbare 
politiek voert slechts tot aftreden dwingen 
met 2/3 meerderheid. De Europese 
kamerleden vertegenwoordigen niet alle 
burgers gelijk. Bijv: België, Portugal, 
Griekenland die elk ongeveer 11 miljoen 
inwoners tellen sturen ieder 24 
afgevaardigden, maar de dichtbevolkte 
Franse regio’s (Zuidoosten en Parijs) die 
hetzelfde aantal inwoners hebben kiezen er 
slechts half zoveel. De unie blijft een 
bouwwerk gemaakt door de regeringen waar 
de Europese burgers geen enkele inbreng 
hebben. Er is geen scheiding tussen de 
wetgevende, de uitvoerende en de 
rechtelijke macht. De Europese Commissie 
mengt de wetgevende, de uitvoerende en de 
rechtelijke macht. De raad is het enige 
orgaan dat alle wetten stemt (uitgezonderd 
monetaire politiek, waar de Europese bank 
het allen voor het zeggen heeft), want het 
parlement is buitengesloten van 21 
gebieden onder de belangrijkste van 90. 
Daarbij is het belangrijk te weten dat de 
Raad niet door de burgers gekozen word, 
maar samengesteld is door 
vertegenwoordigers van de nationale 
overheden. De projecten voor een verdrag 
laten de uitzonderlijke afhankelijkheid van 
de Europese rechters aan de uitvoerende 
macht duren, terwijl het juist die 
uitvoerende macht is die diezelfde rechters 
aanstelt. De projecten laten ook na de 
onafhankelijkheid van de media te 
garanderen. 

Uiteindelijk zweert het project voor een 
verdrag ook trouw aan de NAVO (terwijl alle 
lidstaten niet deel uitmaken van de NAVO) 
en verplicht de lidstaten om de defensie-

uitgaven te verhogen. Het project definieert 
het verhogen van de productiviteit van de 
landbouw als belangrijkste deel van de 
gemeenschappelijke landbouwpolitiek, maar 
noemt noch het behoudt van de 
werkgelegenheid in de landbouw, noch 
milieubescherming als doel.  Het thema van 
de Economische Markt, open, daar waar de 
concurrentie “vrij en onvervalst” is, fluistert 
het hele project in en wordt tot in den 
treuren herhaald. Daartoe word alle 
openbare bijdrage aan een economische 
sector, alle openbare diensten, alle CAO’s en 
arbeidswetgeving bestempeld als 
belemmering van de “vrije concurrentie”.  

Het is praktisch onmogelijk om de 
verdragen, eenmaal geratificeerd, aan de 
basis te wijzigen om bijvoorbeeld voorrang 
te geven aan sociale of milieuaspecten, of 
om een andere Europese politiek op te 
bouwen: de mechanismen tot veranderingen 
liggen volledig vast in de handen van de 
regeringen. Deze teksten, aangezien ze van 
nature een grondwet zijn, in die zin dat deze 
teksten bepalen hoe de politiek gezamenlijk 
besloten zal worden door de democratische 
heersers: de burgers, moet door de burgers 
aan te passen zijn en alleen door hen. Een 
grondwet veranderen in een verdrag tussen 
regeringen lijkt op een vuige list, die door 
met woorden te spelen zich van de 
democratische regels bevrijdt en de 
burgerlijke macht kortsluit. 

Herinnert U zich dat de stem van het 
Nederlandse en het Franse volk in 2005 zijn 
aanhankelijkheid aan de openbare diensten, 
de solidariteit en de sociale wetgeving heeft 
laten blijken. Die stem heeft ook het 
wantrouwen uitgedrukt tegenover de 
opbouw van de Europese Unie, het politieke 
personeel en alle Europese instellingen. 

De wens tot een verenigd Europa te komen 
is duidelijk aanwezig in de peilingen, maar 
gaat samen met een afwijzing van een 
supranationaal Europa, nog versterkt door 
de nalatigheid van het huidige Europese 
stelsel. 

Tegenover dit alles blijven de Europese 
leiders doof en blind. Ze willen Europa 
leidden volgens hun ideeën, desondanks de 
duidelijk uitgesproken wil van de burgers. 
Ze willen via de achterdeur hetzelfde project 
weer binnenbrengen, wat er via de voordeur 
is uitgegooid alsof het om iets anders gaat. 
Wat een minachting! Wat een arrogantie! 
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Dit project tot een wijzigend verdrag moet 
worden opgegeven.  

Als onze politieke leiders doorzetten dit ons 
op te leggen via het Europarlement, dan 
moeten de Nederlandse afgevaardigden het 
verwerpen volgens de wil van hun kiezers. 
Indien die menen dat de kiezers in twee jaar 
tijd overstag zijn gegaan, moet men ze weer 
de keuze voorleggen door ze per 
referendum te vragen met dit project in te 
stemmen of het te verwerpen. 

Vandaag is het nodig het Europese stelsel op 
een andere basis te bouwen, die door de 

burgers gedefinieerd moet worden. Een 
fundamentele koerswijziging naar de 
Europese burgers toe is hard nodig. Gezien 
de onkunde van de huidige politieke 
meerderheid Europa op te bouwen, is het nu 
aan de Europese burgers de komende 
maanden of jaren de grondwettelijke sokkel 
van Europa voor te stellen zoals wij dat 
willen: solidair, democratisch, maar ook 
ecologisch. Vandaag de dag is onze 
economische ontwikkeling niet maar 
houdbaar. We hebben een grondwet nodig 
en niet de hier uitgedrukte minachting van 
dit project dat men ons wil opleggen. 

__________________ 

Project voor een wijzigend verdrag : www.consilium.europa.eu/cms3_fo/showPage.asp?id=1317,  
gewijzigde verdragen : www.iee-ulb.eu/research/publications/, 
gewijzigde verdragen en analyse, artikel per artikel : http://etienne.chouard.free.fr/Europe/Liens.php,  
analyse, artikel per artikel : www.france.attac.org/spip.php?article7449 
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