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Voor de goede orde en waarschijnlijk ten overvloede laat ik hieronder enkele 

opmerkingen volgen over het door Minister Dumas ingediende voorstel voor een 

akte van de Europese Unie, die als chapeau zou moeten dienen voor de resultaten 

van de intergouvernementele conferentie op enerzijds het communautaire en 

anderzijds het EPS-terrein. 

1. Dit Franse voorstel is de zoveelste poging, begonnen met het plan-Fouchet 

van 1961, om met gebruikmaking van de term Europese Unie (destijds: Politieke 

Unie) de Europese Gemeenschappen in te kaderen in een intergouvernementeel 

geheel. Wij hebben ons er destijds tegen verzet en het lijkt mij duidelijk 

dat wij dat wederom zullen dienen te doen. 

2. De poging ziet er ditmaal wat onschuldiger uit dan vroeger, aangezien de 

vier artikelen van het Franse voorstel praktisch geen inhoud hebben. 

Tegelijkertijd moet men echter constateren dat aldus toch het begrip 

Europese Unie en Raad van de Unie geïnstitutionaliseerd zou worden, met 

alle openblijvende vragen die dat meebrengt ten aanzien van de verhouding 

tussen deze entiteit en de Europese Gemeenschappen die op grond van de 

Verdragen van Rome en Parijs volledige autonomie genieten. 

3. De aan de Raad van de Unie gewijde taakomschrijving in art. 3 van het Franse 

ontwerp gaat aanzienlijk verder dan de formuleringen gebezigd in de Ver

klaring van Stuttgart. In laatstgenoemd document wordt gezegd dat de Europese 

Raad "définit les orientations favorisant la construction européenne et 

donne des lignes directrices d'ordre politique général pour les Coomunautés 

européennes . . Deze formulering laat met opzet veel in het vage, hetgeen 

men niet kan zeggen van wat er staat in genoemd art. 3: "Le Conseil de 

l'Union européenne definit les orientations générafe^ies politiques communes 

(dus landbouwbeleid, handelspolitiek, technologiebeleid etc.) des Communautés 

européennes". Met zoveel woorden wordt dus de algemene beleidsbepaling op 

deze terreinen onttrokken aan instellingen van de Gemeenschap. 
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In de Franse tekst ontbreekt de essentiële zinsnede dat de Raad, wanneer 
hij communautaire zaken behandelt, optreedt als Raad in de zin van de Verdrag 
van Rome en Parijs. In de Franse constructie zou zo'n kwalificatie uiteraard 
slecht passen. 

Het is duidelijk dat het Franse voorstel het veel moeilijker zal maken om op 
de intergouvernementele conferentie tot overeenstemming te komen met landen 
als het VK en Denemarken. Zou men voor de rethoriek van de Europese Unie 
moeten betalen met inhoudelijke concessies, dan dreigt het resultaat van de 
conferentie nog magerder te worden dan nu reeds het geval lijkt te zijn. 

Een afwijzende reactie is het enige dat erop zit. 


