
Opgave 4 Frans - Duits voorstel voor bestuurlijke hervormingen in

de Europese Unie 

Vanwege de uitbreiding van de Europese Unie met tien landen is in de Europese Unie 

gesproken over bestuurlijke hervormingen. Zonder deze hervormingen wordt de Europese 

Unie op termijn onbestuurbaar, omdat een Unie met 25 lidstaten om een andere 

besluitvorming vraagt. De Franse president Chirac en de Duitse bondskanselier Schröder 

kwamen in januari 2003 met een voorstel.  

Het voorstel van Chirac en Schröder bestond uit twee onderdelen:  

1 De voorzitter van de Europese Commissie moet in het vervolg direct door het Europees 

Parlement worden gekozen.  

2 De voorzitter van de Raad van Ministers zou door een gekwalificeerde meerderheid van 

de lidstaten voor een periode van vijf jaar moeten worden gekozen.  

Frankrijk en Duitsland willen dus dat de Europese Unie in de toekomst wordt geleid door 

twee voorzitters. Naast de al bestaande voorzitter van de Commissie ook een door de 

lidstaten zelf te kiezen voorzitter van de Raad van Ministers. Hoe de twee voorzitters van 

de Unie zich tot elkaar gaan verhouden, is nog onduidelijk. Schröder noemde het plan een 

‘acceptabel compromis’, omdat het zowel de positie van de Commissie als de Raad zal 

versterken.  

naar: ‘EU krijgt dubbele voorzitter’ uit de Volkskrant van 15 januari 2003 

2p 25  Leg uit welk onderdeel van het voorstel kan bijdragen aan een vermindering van het 

‘democratisch tekort’ in de Europese Unie.  

Op het tweede onderdeel van het voorstel kwam veel kritiek. Een aantal kleine landen was 

bang dat de voorzitter van de Raad van Ministers te veel als een soort Europese president 

zou gaan optreden. De voorzitter van de Raad van Ministers zou de voorzitter van de 

Europese Commissie overvleugelen. Premier Balkenende keerde zich tegen het Frans-

Duitse voorstel: “Er komen dus twee kapiteins op een schip. De voorzitter van de Europese 

Raad en de voorzitter van de Europese Commissie. Als zeevarende natie weten we dat 

zoiets niet werkt.” (de Volkskrant van 4 februari 2003). 

Naast bovenstaande kritiek op het voorstel speelde bij de Nederlandse regering ook de angst 

mee dat het kiezen van een voorzitter van de Raad van Ministers zou leiden tot een 

verzwakking van de relatieve machtspositie van Nederland in Europa. Nederland keerde 

zich dan ook vooral tegen het tweede onderdeel van het Frans-Duitse voorstel.  

2p 26  Leg uit dat de machtspositie van Nederland wordt aangetast als het tweede onderdeel van 

het Frans-Duitse voorstel zou worden uitgevoerd.  

In de besluitvorming van de Europese Unie spelen de Raad van Ministers en de Europese 

Commissie een belangrijke rol.  

3p 27  Noem de taak van respectievelijk de Raad van Ministers en twee taken van de Europese 

Commissie in het besluitvormingsproces van de Europese Unie.  
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