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Lijst van gebruikte afkortingen
ACS

ACS-staten zijn de staten in Afrika, het Caribische gebied en Zuid-Amerika

waarmee

de Gemeenschap de Lomt-verdragen heeft gesloten

B
BC

Belgie
begrotingscommissie (van het Parlement)

BCC
BNP
BRD

begrotingscontrolecommissie (van het Parlement)
bruto nationaal produkt

BTW

belasting op de toegevoegde waarde
Comitt van Permanente Vertegenwoordigers van de lidstaten bij de EG
Bondsrepubliek Duitsland
Denemarken
European Currency Unit, de rekeneenheid van het EMS (gebruikt in de algemene
begroting vanaf 1981)

Coreper

D
Dk

ECU
EEG
EFRO
EG

EGA
EG Bull

EGKS
EIB

EMS
EOF
EOGFL

Bondsrepubliek Duitsland

Europese
Europees
Europese
Europese

Economische Gemeenschap
Fonds voor Regionale Ontwikkeling

Gemeenschappen
Gemeenschap voor Atoomenergie
Bulletin der Europese Gemeenschappen
Europese Gemeenschap voor Kolen en Staal
Europese Investeringsbank
Europees Monetair Stelsel
Europees Ontwikkelingsfonds
Europees Orientatie- en Garantiefonds voor de Landbouw
Europese Rekeneenheid (gebruikt in de algemene begroting van 1978 t/m 1980)

ERE
F

Frankrijk

FR
G

Griekenland

GMP
I
Irl
L

Financieel Reglement

Geintegreerd Middellandse-Zeeprogramma

Italie
Ierland
Luxemburg

MCB

monetair compenserende bedragen

MSP

maximum

stijgingspercentage, aan de hand van objectieve criteria jaarlijks door de

Commissie te constateren (zie art. 203 EEG)

N

NGO
P
PB
Le.

Nederland
niet-gouvernementele organisaties

Portugal
Publikatieblad der Europese Gemeenschappen
rekeneenheid (gebruikt in de algemene begroting t/m 1977)

S

Spanje

SB

suppletoire begroting (kan zowel een aanvullende als een wijzigingsbegroting zijn).

SB 1/80: suppletoire begroting nr. 1 voor het dienstjaar 1980

VK

8

Verenigd Koninkrijk

Lijst van veel voorkomende begrippen
ACS-landen (ACP-landen) - Landen in Afrika, het Caraibische Gebied en de Pacific (Stille
Oceaan), waarmee de EG vijfjarige samenwerkingsovereenkomsten pleegt te sluiten. Deze
overeenkomsten worden sinds februari 1975 de 'Lom6-Verdragen' genoemd.
Assiette - Dit Franse woord voor 'grondslag' wordt gebruikt om het totaal aan niet-verplichte
uitgaven van de begroting van het jaar n aan te duiden, teneinde daarop het maximum
stijgingspercentage (Msp), het halve MSP, dan wel een nieuw stijgingspercentage voor het jaar n + 1
toe te passen. Daardoor wordt het totaal aan niet-verplichte uitgaven voor de begroting van het jaar
n + 1 verkregen.
de begroting opgenomen kredieten, die in beginsel in het begrotingsjaar
kunnen worden uitgegeven. Zij dekken, tot maximaal het in de begroting opgenomen bedrag, de
uitgaven die voortvloeien uit verplichtingen die in het begrotingsjaar en/of in vorige begrotingsjaren
zijn aangegaan.
Coreper - Comitt des reprdsentants permanents; het comitt van de permanente vertegenwoordigers
(PV's), dat zijn de ambassadeurs der lidstaten bij de EG. Coreper I is het college waarin de
plaatsvervangende PV's zitting hebben. In Coreper II zetelen de PV's. Coreper I is ingeschakeld in de
begrotingsprocedure.
(e.)r.e. - De monetaire eenheid die tot en met de begroting 1977 werd gebruikt voor de EG-begroting.
De waarde was gekoppeld aan die van de US dollar, welke toen aan het goud was gekoppeld. Deze
eenheid voldeed niet meer omdat zij niet meer de werkelijke waardeverhoudingen vertegenwoordigde.
ERE - De monetaire eenheid die werd gebruikt in de begrotingen 1978 t/m 1980. Het is een monetaire
eenheid die wordt berekend aan de hand van een bepaalde hoeveelheid van de valuta's van de lidstaten
(vooral op grond van hun economische betekenis). De berekening geschiedt dagelijks op basis van de
koersen van alle communautaire valuta's ten opzichte van de dollar.
ECU - De monetaire eenheid die sinds 1981 voor de begroting wordt gebezigd en waarin alle bedragen
zijn uitgedrukt. Het is dezelfde eenheid als de ERE, maar nu onderworpen aan de regels van het
Europees Monetair Stelsel (EMS).
Europese Akte - Het Verdrag dat is gesloten in december 1985 en in werking getreden op 1 juli 1987,
waarbij bepalingen van de Europese Verdragen werden gewijzigd en aangevuld. De Europese Akte is
een uitvloeisel van een door het Europees Parlement in februari 1984 uitgebracht (veel verder reikend)
'Ontwerp van Verdrag tot oprichting van de Europese Unie'.
Europese Investeringsbank (Em) - De EIB is ingesteld bij art. 129 van het EEG-Verdrag; haar leden
zijn de lidstaten. De EIB heeft rechtspersoonlijkheid, doet een beroep op de kapitaalmarkt en werkt
zonder winstoogmerk. De EIB verstrekt leningen met name in achtergebleven gebieden, ook in
geassocieerde landen, en wordt tevens ingeschakeld bij de uitvoering van 'politieke' leningen, zoals
het Nieuw Gemeenschapsinstrument ('Ortoli-faciliteit').
Europees Monetair Stelsel (EMS) - Op 13 maart 1979 in werking getreden stelsel, dat tot doel heeft
een nauwere monetaire samenwerking tussen lidstaten om stabiele wisselkoersverhoudingen te
bereiken. Het kent spelregels waaraan de lidstaten en met name hun centrale banken zich hebben te
houden. Niet alle lidstaten participeren in het EMS, o.a. het Verenigd Koninkrijk niet.
Europees Ontwikkelingsfonds (EOF)
Financieel instrument voor het ontwikkelingsbeleid, in het
leven geroepen krachtens het EEG-Verdrag. Het Fonds houdt zich bezig met de sociaal-economische
ontwikkeling van de geassocieerde ontwikkelingslanden (ACS-landen). Het verstrekt niet alleen
leningen, maar doet vooral ook schenkingen.
Europees Orientatie- en Garantiefonds voor de Landbouw (EOGFL) - Het EOGFL is eigenlijk geen
fonds. De benaming wordt gebruikt om het geheel van (begrotings)middelen aan te geven die jaarlijks
nodig zijn om het Gemeenschappelijk Landbouwbeleid uit te voeren. Het Fonds valt uiteen in een
Orientatie- en een Garantiedeel. Het Garantiedeel is verreweg het grootst en bevat alle middelen voor
de ondersteuning van de landbouwmarkten, voor zover communautaire verordeningen dit regelen.
Het Orientatiedeel bevat middelen voor structuurverbetering van de landbouw.
Financieel Controleur - Functionaris, aangesteld door en bij elk der instellingen, die belast is met de
(interne) controle op het aangaan van betalingsverplichtingen en het verstrekken van
betalingsopdrachten, alsmede met de controle op alle ontvangsten.
Gekwalificeerde meerderheid - Voor besluiten van de Raad waarvoor een gekwalificeerde
meerderheid is vereist, worden de stemmen der leden gewogen ingevolge art. 148 EEG. Bij elke
toetreding werden het aantal gewogen stemmen en het aantal stemmen dat voor een gekwalificeerde
meerderheid nodig is in het Verdrag herzien.

Betalingskredieten - In

-

9

Voor de besluiten van het Parlement waarvoor een gekwalificeerde meerderheid vereist is, regelen
Verdragsartikelen de verschillende vereiste meerderheden. Wil een motie van afkeuring van het
Parlement tot gevolg hebben dat de leden van de Commissie gezamenlijk moeten aftreden, dan heeft
deze een meerderheid nodig van tweederde der uitgebrachte stemmen en moet tevens gesteund worden
door de meerderheid van de leden van het Parlement (art. 144). Dezelfde vereisten gelden voor het
verwerpen van de begroting door het Parlement (art. 203, lid 8).
In de eerste Parlementslezing van de begrotingsprocedure is voor amendementen vereist dat zij met
meerderheid van de stemmen van de leden worden aangenomen (art. 203, lid 4, al. 2). In de tweede
Parlementslezing is voor het wijzigen of afwijzen van de door de Raad in de amendementen van het
Parlement aangebrachte wijzigingen een meerderheid van drievijfde van het aantal uitgebrachte
stemmen en tevens een meerderheid van het aantal leden vereist (art. 203, lid 6).
Voor het weigeren van de decharge heeft het Parlement in zijn Reglement zelf een vereiste meerderheid
gesteld, t.w. die van het feitelijk aantal leden van het Parlement (Bijl. IV van het Reglement, art. 5).
Kredieten voor betalingen - Het totaal in een begroting van niet-gesplitste kredieten en
betalingskredieten.
Kredieten voor vastleggingen - Het totaal in een begroting van niet-gesplitste kredieten en
vastleggingskredieten.
Kredietoverdracht - Overbrenging van kredieten van een begrotingsjaar naar het volgende
begrotingsjaar.
Kredietoverschrijving - Overbrenging van kredieten van het ene hoofdstuk naar het andere, binnen
de begroting van het dienstjaar.
Lom6-Verdrag - Voor vijf jaar gesloten samenwerkingsovereenkomsten tussen de EG en de ACSlanden (zie aldaar). V66r 1975 werden soortgelijke verdragen (met Afrikaanse landen) gesloten te
Yaounde.

Monetair compenserende bedragen (MCB) - Een stelsel van heffingen en subsidies aan de
binnengrenzen van de Gemeenschap, dat ertoe dient de verschillen die door devaluaties en revaluaties
zijn ontstaan te vereffenen, waardoor de gemeenschappelijke landbouwmarkt kan blijven
functioneren.
Niet-gesplitste kredieten
Begrotingskredieten waarvoor het onderscheid vastleggingskredieten/
betalingskredieten niet gemaakt wordt. De vastleggingskredieten en de betalingskredieten vallen dan
-

samen in edn jaar.

Niet-verplichte uitgaven - Alle andere uitgaven (in de EG-begroting) dan 'die welke verplicht
voortvloeien uit het Verdrag o f de ter uitvoering daarvan vastgestelde besluiten'. De term wordt
gebruikt ter afbakening van de bevoegdheden van Raad en Parlement in de begrotingsprocedure en is
gerntroduceerd door art. 203 EEG.
Raad/Europese Raad - De Raad (artt. 145 EEG e.v.) bestaat uit vertegenwoordigers van de lidstaten.
Iedere regering vaardigt 66n van haar leden af. Het voorzitterschap wordt door de leden bij toerbeurt
uitgeoefend. De Raad kent verschillende verschijningsvormen, al naar gelang de materie waarover
wordt beraadslaagd en beslist. De in dit boek meest voorkomende verschijningsvormen van de Raad
zijn: Algemene Raad, Begrotingsraad, Ecofinraad en Landbouwraad.
De Europese Raad werd tot 1986 (Europese Akte) niet in Verdragen genoemd. Op de topconferentie
van Parijs in december 1979 besloten de toenmalige Negen dat de Staatshoofden en Regeringsleiders
en hun Ministers van Buitenlandse Zaken voortaan driemaal per jaar zouden bijeenkomen als
Europese Raad. De Europese Akte volstaat met vermelding van de Europese Raad in art. 2, dat luidt:
'De Europese Raad is samengesteld uit de Staatshoofden en Regeringsleiders van de lidstaten, alsmede
de voorzitter van de Commissie der Europese Gemeenschappen. Zij wordt bijgestaan door de
Ministers van Buitenlandse Zaken en door een lid van de Commissie. De Europese Raad komt ten
minste tweemaal per jaar bijeen'.
Speelruimte - Deze term wordt gebruikt als alternatief voor de marge die het Parlement krachtens
art. 203 EEG bezit ter verhoging van de niet-verplichte uitgaven.
Suppletoire begroting - Dit begrip wordt in deze studie gebruikt voor zowel aanvullende als
wijzigingsbegrotingen. Aanvullende begrotingen verhogen het totaal der uitgaven (en ontvangsten).
Wijzigingsbegrotingen wijzigen het totaal niet.
Vastleggingskredieten - Het in de begroting opgenomen maximum ten belope waarvan in het
begrotingsjaar verplichtingen kunnen worden aangegaan. De vastleggingskredieten dekken in het
begrotingsjaar de totale kosten van verbintenissen die zijn aangegaan voor acties waarvan de
uitvoering zich over meer dan 66n begrotingsjaar uitstrekt.
Verplichte uitgaven
'Uitgaven die verplicht voortvloeien uit het Verdrag of de ter uitvoering
daarvan vastgestelde besluiten'. De term is geintroduceerd door art. 203 EEG, ter afbakening van de
bevoegdheden van Raad en Parlement.
-
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VOOrwoord
Na mijn vertrek uit het Europees Parlement in 1984 suggereerde de heer mr. P. van Boven mij de
opgedane ervaringen neer te leggen in een dissertatie. In het Parlement was ik onder meer
gedurende de hele periode van mijn lidmaatschap lid en (de laatste vijf jaar) vice-voorzitter van
de begrotingscommissie. Tevens was ik lid van de begrotingscontrolecommissie. Het terrein van
de begroting heb ik dan ook gekozen als onderwerp van deze studie. De begrotingsbevoegdheden
zijn de meest varstrekkende die het Parlement bezit. Mijn keuze werd mede bepaald door het feit
dat over dit onderwerp te weinig kennis en veel misverstanden bestaan.
De stelling 'Europa zal democratisch zijn of het zal niet zijn' wordt terecht door welhaast
iedereen onderschreven. Daaruit kan wellicht belangstelling voortvloeien voor het proces waarin
het Parlement zijn bevoegdheden het verst heeft kunnen ontplooien: het vaststellen van de
jaarlijkse begroting te zamen met de Raad van Ministers en de controle op en decharge voor de
uitvoering van die begroting door de Europese Commissie.
Behalve aan de uitoefening door het Parlement van zijn bevoegdheden zoals neergelegd in de
Verdragen, heb ik aandacht geschonken aan overwegingen die door partijpolitieke, nationale of
persoonlijke achtergronden een rol speelden, aan de gevoerde strategieen en aan de onderlinge
beYnvloeding van de beslissingen der betrokken instellingen. Op een aantal plaatsen zijn
stemverhoudingen aangegeven om inzicht te verschaffen in het politieke krachtenveld binnen het
Parlement. Door het citeren van Parlements-, Raads- en Commissieleden heb ik getracht iets
weer te geven van de sfeer die in het Parlement heerste, van de achtergronden waartegen men
opereerde en van de doelstellingen die men voor ogen had. Door weergave van de aangevoerde
argumenten wordt de totstandkoming van belangrijke politieke beslissingen toegelicht.

Na een korte inleiding over de totstandkoming van de Verdragswijzigingen ter zake behandelt
deze studie de periode van 1974 tot midden 1987. De resultaten van de Europese Raad in februari
1988 leidden tot de toevoeging van een kort perspectief.
Mij stond voor ogen te trachten een analyse te geven van de ontwikkeling van de
begrotingsbevoegdheden. Bij de voorbereiding heb ik het voordeel gehad dat velen bereid waren
commentaar te leveren op (hoofdstukken van) het manuscript. Zo ontving ik commentaar van
onder meer deskundigen van de zijde van het Parlement, de Commissie, de Raad en de Europese
Rekenkamer.

Ik dank mijn promotor prof. jhr. dr. F. Alting von Geusau voor de leiding die hij aan mijn werk
heeft gegeven, voor de voorrang die hij liet aan het ervaringselement en voor de - nooit
ontmoedigende - begeleiding die hij gaf aan het noodzakelijke proces van afstand nemen van de
fascinerende 'werkplaats' van de Europese volksvertegenwoordiger.
Graag betuig ik erkentelijkheid aan mijn 'meelezers' voor hun commentaar, de gesprekken en
hun aanmoediging. Met name vermeld ik de heren mr. F. Andriessen, drs. B. Beumer,
P. Dankert, mr. Chr. Kok, dr. lic. F. de Koster, drs. A. Middelhoek, mr. L. de Moor, drs. D. van
der Mei, W. Nicoll CMG, MA, LeD, mevrouw A. Odenhoven en de heren J. Prillevitz en
lie. R. Vanhaeren. Voorts betuig ik mijn dank aan degenen die voor aanvullende documentatie
hebben gezorgd. Bijzondere dank gaat uit naar de heer dr. H. Audretsch voor zijn belangrijke
suggesties, met name op het gebied van de systematiek van noten, verwijzingen en
bronaanduidingen, en naar de heer mr. M. Beijlsmit voor zijn bijdragen aan de eindredactie.
SDU Uitgeverij ben ik hoogst erkentelijk voor de uitgave van het boek.
Ik hoop dat iets van de rijke ervaring met de blikverruimende ontmoetingen en met de unieke
transnationale samenwerking binnen het Parlement, met andere Gemeenschapsinstellingen en
met daar werkende personen zal uitstralen naar hen die deze studie ter hand nemen.
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Inleiding
Het EEG-Verdrag is een 'kaderverdrag' waarin procedures zijn vastgelegd volgens welke zich de
verdere voortgang op de weg naar 'een steeds hechter verbond tussen de Europese volkeren' zou
moeten voltrekken. Hoe dat 'verbond' er uit zou moeten gaan zien geeft het Verdrag niet aan.
Indertijd werd de grondslag gelegd voor de ontwikkeling naar 'iets' waarover toen nog geen
overeenstemming bestond. Het Verdrag stoelde evenwel op een groot onderling vertrouwen
tussen de Verdragsluitende partijen.
In de loop der jaren werd overeengekomen te streven naar een Economisch-Monetaire Unie op
de grondslag van de douane-unie, die in het Verdrag gedetailleerd was geregeld. Zo stelde de
Europese Raad nog in 1983 'vastbesloten' te zijn 'tot een allesomvattend en samenhangend
gemeenschappelijk politiek concept te komen' en bevestigden de regeringsleiders opnieuw 'hun
wil om de onderlinge betrekkingen tussen hun staten in een Europese Unie om te zetten'.
De auteurs van de Verdragen hadden meer de opbouw van Europa voor ogen dan de opbouw van
een Europese regeringi en een communautair staatsrechtelijk stelsel. De wetgeving werd
toevertrouwd aan de Raad, terwijl de Commissie de initierende rol moest vervullen. Een ruime
plaats voor de 'Vergadering' werd door de auteurs niet ingeruimd, 'ongetwijfeld omdat zij van

mening waren dat deze te zijner tijd zou moeten worden herzien'.2 Het Parlement kreeg niet meer
dan adviserende bevoegdheid, naast het recht een motie van wantrouwen tegen de Commissie in
te dienen. Het werd gezien als een element van een systeem in beweging, maar zijn functie is
steeds controversieel gebleven. Het Parlement maakte afspraken met andere instellingen en
moest - al dan niet gesteund door de Commissie - grotendeels zelf de druk uitoefenen die nodig
was voor een belangrijker rol. De Raad verklaarde dat het werkterrein en de bevoegdheid van het
Parlement zich geleidelijk zouden uitbreiden.3
De communautaire democratische legitimatie, die de Gemeenschap aanvankelijk ontleende aan
de in hun eigen land verantwoordelijke regeringen, verzwakte naarmate de omvang van de
Gemeenschapstaken toenam. Deze uitbreiding ging immers gepaard met verlies van bevoegdheid
van de nationale parlementen. De logica van het democratisch stelsel wil dat deze onttrekking
van bevoegdheden aan de nationale parlementen wordt gecompenseerd in Europees verband.
Dat houdt de noodzaak in van de opbouw van een transnationale democratie.
Eerst toen communautaire heffingen de plaats gingen innemen van nationale bijdragen kreeg
deze transnationale democratie enige inhoud: de eerste Verdragswijziging'* tot uitbreiding van de
bevoegdheden van het Europees Parlement hing dan ook nauw samen met het Eigenmiddelenbesluit van 1970, waartoe de Raad op dezelfde dag besloot. De beperkte financiele
autonomie die de Gemeenschap toen kreeg, ging gepaard met overdracht van bevoegdheden aan
het Parlement. Vooral de Nederlandse Tweede Kamer had deze voorwaarde gesteld.5 Maar
evenmin als aan het EEG-Verdrag zelf lag aan het Eerste Budgettaire Bevoegdheden Verdrag een
conceptie over de verhouding tussen de instellingen en tussen de Gemeenschap en de lidstaten ten
grondslag, een conceptie waarin het begrotingsrecht eventueel ingepast had kunnen worden. De
compromissen - zowel op institutioneel als op financieel gebied - die bij de formuleringen van
1970 tot stand kwamen en voortvloeiden uit de bestaande meningsverschillen, droegen de kern
van wederkerige blokkeringen in zich. Doordat het Verdrag aan de volksvertegenwoordiging
juist op budgettair gebied haar eerste wezenlijke bevoegdheden verleende, is het verloop van de
begrotingshistorie grotendeels verweven met en indicatief voor de kansen die de democratisering
in de Gemeenschap kreeg.
Doel van deze studie is aan de hand van de begrotingsbehandelingen en de dechargeprocedures
sinds 1975 aan te geven en te beoordelen hoe het Parlement in dit niet-doordachte geheel van
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voorlopige institutionele en financidle verhoudingen met zijn bevoegdheden, die een belangrijke
invulling zijn van zijn intrinsieke democratische taak, heeft gewerkt.
De studie is gereedgekomen in een periode waarin aan de financiele autonomie van de
Gemeenschap vooralsnog een einde lijkt te zijn gekomen, terwijl terzelfder tijd een periode
aanvangt waarin het Parlement verdere invloed kan gaan uitoefenen op het gebied van de
wetgeving. De bevoegdheden die de Europese Akte op het gebied van de wetgeving aan het
Parlement heeft toegekend, kunnen leiden tot een ontwikkeling die vergelijkbaar is met die op
het gebied van de begroting. Een goed inzicht in het gebruik van de begrotingsbevoegdheden kan
van nut zijn bij het nieuwe 'avontuur' met de wetgevende invloed van de Europese
volksvertegenwoordiging.
Deel 1 behandelt de ontwikkeling van de begrotingsbevoegdheden en -procedures.

In Hoofdstuk I wordt het institutionele kader van de Gemeenschap aangegeven. Aan de orde
komt het ontstaan van de begrotingsbevoegdheden in samenhang met de introductie van de
eigen-middelenfinanciering. Dit Hoofdstuk voert ook de begrotingsprocedure ten tonele en de
interne voorbereiding daarvan zowel binnen de Raad als in de boezem van het Parlement.
Aandacht wordt geschonken aan verschillende vormen van overleg tussen Parlement en Raad.
Hoofdstuk I introduceert ten slotte het begrip decharge voor de uitvoering van de begroting,
waarbij ook de Europese Rekenkamer een rol speelt.
Deel 2 is gewijd aan de vaststelling van de begrotingen.
Hoofdstuk /Ibehandelt de vaststellingen van de begrotingen 1975 t/m 1979, alsmede de invloed
van het Parlement op de comptabiliteitswetgeving. Begonnen wordt bij 1975, omdat de
begroting 1975 de eerste was waarbij het Parlement zijn reEle bevoegdheid kon gebruiken.

Hoofdstuk III behandelt de eerste drie begrotingen die met medewerking van het gekozen

Parlement tot stand kwamen ( 1980 t/m 1982). In deze periode verwierp het Parlement voor het
eerst een begroting.

Hoofdstuk IV gaat over de begrotingen 1983 en 1984. Hun bespreking wordt voorafgegaan door
een analyse van de 'Gezamenlijke Verklaring' van de drie instellingen van 30 juni 1982. Ook
wordt aandacht besteed aan de parlementaire invloed op wetgeving, namelijk inzake de
compensatie-betalingen ten gunste van het Verenigd Koninkrijk. Dit Hoofdstuk sluit tevens de
periode af waarin de Gemeenschap met eigen middelen kon worden gefinancierd, zonder de
jaarlijkse bemoeienis van de nationale parlementen met het communautaire begrotingsgebeuren.

Hoofdstuk Fbehandelt - globaler dan de eerste tien begrotingen - de begrotingen 1985, 1986 en
1987. Voor het eerst doet het Hof van Justitie een uitspraak over de geldigheid van een begroting.
In deze periode komen de begrotingen meer en meer met verwaarlozing van Verdrags- en
comptabiliteitsvoorschriften tot stand, worden ze minder doorzichtig en bevatten ze minder
garanties voor de toekomstige financiering van steeds hogere verplichtingen.
Deel 3 behelst een bespreking van de controle op het financiele beheer en het verlenen van
decharge aan de Commissie voor de begrotingsuitvoering.
Hoofdstuk VIbehandelt de decharge voordat het Parlement allean deze bevoegdheid bezat: de

jaren 1972 t/m 1976.
Hoofdstuk VII gaat over de eerste jaren dat het Parlement Decharge-autoriteit was; het betreft
de begrotingen 1976 t/m 1979. Vanaf de begroting 1977 baseerde het Parlement zich vooral op de
verslagen van de in 1977 ingestelde Europese Rekenkamer.
Hoofdstuk KUIbehandelt de begrotingen 1980 t/m 1982. In deze periode past het Parlement het
instrument van 'uitstel van decharge' toe en weigert het voor het eerst definitief decharge te
verlenen.
In Hoofdstuk IX worden de dechargeprocedures over de jaren 1983 t/m 1985 meer globaal
onderzocht.
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Deel 4 omvat een concluderend Hoofdstuk
besteed aan toekomstige ontwikkelingen.

x,

alsmede Perspectieven waarin aandacht wordt

Het boek beslaat drie perioden van het Europees Parlement:
- het door en uit de nationale parlementen benoemde Parlement: t/m juni 1979;
- het eerste rechtstreeks gekozen Parlement: juli 1979 t/m juni 1984;
- het voor de tweede maal rechtstreeks gekozen Parlement: vanaf juli 1984.
In dit tijdsbestek bestond het Parlement eerst uit vertegenwoordigers uit negen6 lidstaten, later
uit tien en ten slotte uit twaalf lidstaten. Het Parlement groeide van 198 tot 518 leden.

Vijf begrotingsprocedures waarin het niet rechtstreeks gekozen Parlement zijn invloed
aanwendde, worden gedetailleerd onderzocht. Vervolgens worden vijf procedures na de eerste
rechtstreekse verkiezingen besproken. Daarbij wordt telkens, ook door weergave van of citaten
uit interventies van Parlementsleden, Commissarissen en Raadsvoorzitters, nagegaan door
welke overwegingen de instellingen, de fracties, de commissies en de leden zich lieten leiden en
met welke politieke steun ten slotte de besluiten werden genomen. Drie latere procedures worden
nog globaal gevolgd, omdat zich dan een neergaande ontwikkeling in de kwaliteit van de
begrotingen voordoet. De behandeling van deze procedures kan voor een beoordeling van de
bevoegdheidsuitoefening door het Parlement en van de bevoegdheid zelf niet gemist worden.
De decharge wordt op overeenkomstige wijze besproken. Daar zijn de drie laatste procedures in
de behandeling betrokken omdat ze onmisbaar zijn voor het onderzoek naar de inhoud van het
begrip decharge.
De begroting die in de studie centraal staat (en zonder nadere aanduiding ook altijd wordt
bedoeld) is de algemene begroting van de Europese Gemeenschappen. Na de inwerkingtreding
van het Fusieverdrag op 1 juli 19677 bestaat deze uit:
- de administratieve ontvangsten en uitgaven van de EGKS;
- de ontvangsten en uitgaven van de EEG;
- de ontvangsten en uitgaven van de EGA.
De daarnaast bestaande operationele begroting van de EGKS iS meer communautair omdat deze
door de Commissie wordt vastgesteld, die de desbetreffende adviezen van het Parlement
nagenoeg steeds opvolgt.
de bestudering van de uitoefening van de begrotingsbevoegdheden door het
Parlement vooral om het operationele deel van de algemene begroting: de beleidskredieten. Dit
omvat rond 95% van alle uitgaven. De andere onderdelen betreffen de uitgaven van instellingen:
Parlement, Raad, Commissie, Hof van Justitie en Rekenkamer.

Het gaat bij

De moeizame en met botsingen en crises gepaard gaande betrekkingen tussen de Raad en het
Parlement samen de Begrotingsautoriteit - op het gebied van de begroting zijn niet uitsluitend
van budgettaire aard. In wezen gaat het om de politieke zeggenschap binnen de Gemeenschap.
De aan de orde komende feiten en gebeurtenissen moeten mede worden beschouwd in het licht
van een zich geleidelijk wijzigende visie op de ontwikkeling van de Gemeenschap. Men kan
zeggen dat de EG inmiddels wezenlijk van karakter is veranderd. Niet alle inmiddels toegetreden
lidstaten hebben dezelfde conceptie over de richting van de samenwerking die de stichters in 1952
en 1957 voor ogen stond. Ook in de 'oude' lidstaten zijn de Europese idealen bij velen
ingeschrompeld, al is de noodzaak van de Gemeenschap bij de meeste burgers boven elke twij fel
verheven. Het begrotingsgebeuren draagt het stempel van deze ontwikkelingen en kan dan ook
worden beschouwd als een diagnose van de toestand waarin het Europese integratieproces zich
bevindt.
-

Er is alle reden zich te bezinnen over de rol van en de mogelij kheden voor het Europees
Parlement. In de Europese Akte - de Verdragswijziging van december 1985 - is de versterking
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van de bevoegdheden van het Parlement zeer mager uitgevallen. Van het ingewikkelde en
wellicht voor velen mysterieuze begrotingsgebied is men angstvallig afgebleven. Voor een aantal
regeringen was de uitbreiding van de bevoegdheden van het Parlement onvoldoende, maar meer
was niet haalbaar. Bestudering van de wijze waarop het Parlement zijn eerste bevoegdheden
heeft uitgeoefend zou een bijdrage kunnen leveren aan de overwegingen van de lidstaten over
hun bereidheid het democratische element in de Gemeenschap te versterken.
Getracht is de samenhangen tussen begroting en wetgeving aan te geven en inzicht te verschaffen
in de politieke visie en de idealen van waaruit het Parlement getracht heeft inhoud te geven aan
zijn begrotingsbevoegdheden.

Het begrotingsgebeuren speelt zich af in het driepolige spanningsveld Raad/Parlement/
Commissie. De Commissie is daarbij de initierende instelling en de aan parlementaire decharge
onderworpen uitvoerende macht.
Het meest 'geladen' deel van dit spanningsveld wordt gevormd door de institutionele
'samenwerking' van twee van elkaar onafhankelijke instellingen, die tot nauwe samenwerking
met elkaar veroordeeld zijn en van volstrekt verschillende uitgangspunten uitgaan:
Het Parlement wenst in grote meerderheid de voortgang van de Europese integratie met
democratische controle, in de richting van een democratisch gecontroleerde politieke
Gemeenschap.
De Raad is weliswaar een instelling van de Europese Gemeenschap, maar treedt in werkelijkheid
eerder op als een intergouvernementeel orgaan voor onderhandelingen tussen twaalf regeringen,
die ieder pogen zo veel mogelijk het nationale belang te behartigen.

Noten
1. Rapport-Vedel, p 30.
2. Zie noot 1.
3. Brie f Raadsvoorzitter 1975. Niet gepubliceerd. Zie p 25.
4. Hierna te noemen: Eerste Budgettaire Bevoegdheden Verdrag.
5. O.m. in een motie van 10 september 1969, zie noot 23 bij Hoofdstuk I.
6. Gedoeld wordt op de perioden behandeld in de Delen 2 en 3. In Decl 1 wordt begonnen met de begroting 1975. Toen
bestond de Gemeenschap uit 9 lidstaten. Voor januari 1973, toen de Gemeenschap uit 6 lidstaten bestond, telde het
Parlement 142 leden.
7. Krachtens de 'Overeenkomst betreffende bepaalde instellingen welke de Europese Gemeenschappen gemeen hebben'

(in werking getreden 1 januari 1958) kregen de Europese Gemeenschappen den Parlement en ten Hof van Justitie. Bij de
inwerkingtreding van het Verdrag tot instelling van tan Raad en dan Commissie van de Europese Gemeenschappen
(Fusieverdrag) hebben de Hoge Autoriteit van de EGKS en de Commissies van de EEG en de EGA plaats gemaakt voor ten
enkele Commissie, terwijl de Bijzondere Raad van Ministers van de EGKS en de Raden van de EEG en de EGA door 66n
Raad van Ministers zijn vervangen.
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Deel 1 Ontwikkeling van de
begrotingsbevoegdheden
en -procedures
Hoofdstuk I
Het Europees Parlement en de begroting van de
Europese Gemeenschap
A. Het Europees Parlement in het institutioneel kader van de
Gemeenschap
Voor een goed begrip van de eigen positie van het Parlement en het klimaat waarin het zijn
bijdrage aan het totstandbrengen van de begrotingen en de decharge voor de uitvoering ervan
verleent, is het gewenst aandacht te besteden aan de plaats van het Parlement in het institutioneel
kader van de Gemeenschap.

Het vernieuwende element bij de stichting van de Gemeenschappen was het supranationale
karakter ervan. Anti-aanvalsverdragen konden worden verscheurd, maar pas het gezamenlijk
uitoefenen van soevereiniteit zou een hechte basis vormen voor blijvende vrede. Het werkelijk
supranationale kenmerk van het nieuwe stelsel zou zijn dat lidstaten - door het beginsel van
meerderheidsstemming in de beslissende organen - op democratische wijze konden worden
overstemd en toch gebonden zijn aan de genomen besluiten. Monnet spreekt in zijn memoires in
het geheel niet over een parlement. Spaak spreekt erover als iets vanzelfsprekends: ' . . .
responsable devant une Assemblte Europlenne: Dieper gaat hij er in zijn memoires niet op in.
Voor hem is het supranationale het echt democratische element van de nieuwe structuren.
Er bestond ten tijde van de inwerkingtreding van de EGKS al een Assemblte: de Raadgevende
Vergadering van de Raad van Europa, daterend van 1949. Daar werden vele initiatieven
genomen en besproken betreffende de ontwikkeling naar een Europese Federatie of
Confederatie. Hoe zou het dan kunnen dat in de Verdragen, die concreet de grondslagen legden
voor een 'Europese Federatie die onontbeerlijk is voor het behoud van de vrede', niet voorzien
zou zijn in een Assemblte?
In het Verdrag van Parijs van 18 april 1951 tot oprichting van de Europese Gemeenschap voor
Kolen en Staalwas de centrale instelling de Hoge Autoriteit. Samengesteld uit door de regeringen
gezamenlijk aangewezen, onafhankelijke personen, uitgerust met eigen financiele middelen
voortvloeiende uit een heffing op de kolen- en staalproduktie en voorzien van bevoegdheden om
de lidstaten en de onder het Verdragsregime vallende ondernemingen te binden, is zij op de door
het Verdrag in het leven geroepen gemeenschappelijke deelmarkt als overheid getreden in de
plaats van c.q. naast de zes nationale overheden. 1 De Hoge Autoriteit moest over de uitvoering
van het Verdrag politieke verantwoording afleggen aan de door het Verdrag ingestelde
Gemeenschappelijke Vergadering, samengesteld door en uit de nationale parlementen. Deze
Vergadering kreeg met name het recht door aanneming van een motie van wantrouwen de Hoge
Autoriteit collectief tot aftreden te dwingen.
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De Hoge Autoriteit was verplicht tot veelvuldige raadpleging van en nauwe samenwerking met
de regeringen en andere belanghebbenden, onder meer door overleg met de Bijzondere Raad van
Ministers. Doel hiervan was met name colfrdinatie tussen enerzijds het beleid van de Hoge
Autoriteit en anderzijds het beleid van de voor de algemene economische politiek van hun landen
verantwoordelijke regeringen. Slechts bij uitzondering kwam aan de Raad de bevoegdheid toe
zelf in te grijpen op de kolen- en staalmarkt. Deze Raad is op Nederlands initiatief ingesteld.
De Gemeenschappelijke Vergadering van de EGKS (78 leden) kwam op 10 september 1952 voor
het eerst bijeen. Eerste voorzitter werd Paul-Henri Spaak, die eerder voorzitter was geweest van
de Raadgevende Vergadering van de Raad van Europa.

De operationele begroting van de EGKS wordt door de Commissie vastgesteld. Het belangrijkste
element daarbij is de hoogte van de heffing op de produktie. Het Parlement heeft bereikt dat het
met ingang van 1975 door de Hoge Autoriteit wordt betrokken bij de vaststelling van het tarief
der heffingen en bij de opstelling van de staat van uitgaven en inkomsten van de EGKS. Dit is geen
dode letter gebleken want de Commissie heeft steeds de adviezen van het Parlement gevolgd, ook
wanneer zij aanvankelijk andere voornemens had.2 De heffing kan alleen dan meer dan 1%
bedragen wanneer de Raad daartoe met een meerderheid van twee derden machtiging verleent.
De Raad heeft zich hierover nooit behoeven uit te spreken, omdat het nooit nodig is geweest de
drempel van 1 % te overschrijden.2

Bij de voorbereiding van de Europese Economische Gemeenschap ende Europese Gemeenschap

voor Atoomenergie door het Comitt-Spaak3 werd gedacht aan dezelfde Vergadering voor de
EGKS en voor deze nieuwe Gemeenschappen, welke overigens een minder supranationale

structuur zouden krijgen dan de EGKS. De wetgevende bevoegdheid zou verdeeld worden over de
Raad en de Commissie, met het zwaartepunt bij de Raad. Het is steeds de intentie geweest van de
ontwerpers van deze Verdragen het Parlement een rol te laten spelen in de begrotingsprocedure.
Het Rapport-Spaak wilde het Parlement de bevoegdheid geven de begroting in haar geheel goed
te keuren, dan wel de ontwerp-begroting terug te zenden om een nieuw ontwerp toegezonden te
krijgen.4
De Verdragen zelf gingen echter minder ver en verleenden - in een compromis-formule - het
Parlement slechts het recht van advies inzake de ontwerp-begroting, die - nadat de Raad van de
Commissie een voorontwerp-begroting zou hebben ontvangen - door de Raad met
gekwalificeerde meerderheid van stemmen zou worden vastgesteld. Hierdoor werd - anders dan
ter zake van wetgevingsteksten - een bijzondere relatie gelegd tussen Raad en Parlement. Het
Parlement kon de Raad nopen tot een tweede behandeling van de begroting, maar de vaststelling
ervan was geheel voorbehouden aan de Raad, die geen verantwoording verschuldigd was aan het
Parlement. Het afleggen van verantwoording voor het verwerpen van amendementen van het
Parlement kon dus niet anders dan in de nationale parlementen geschieden. De grondconceptie
dat de Vergadering een adviserende rol zou spelen, werd op het gebied van de begroting niet
wezenlijk doorbroken.
De geringe bevoegdheid van de Vergadering was voor een afgevaardigde in de Nederlandse
Tweede Kamer, Van Rijckevorsel (KVP), wiens fractie v66r goedkeuring van de Verdragen van
Rome stemde, aanleiding tegen te stemmen. Hij vond dat de mede-wetgevende bevoegdheid in
belangrijke financieel-economische aangelegenheden, die het Nederlandse Parlement door
aanvaarding van de Verdragen uit handen gaf, aan het Europese Paflement en niet aan de
Europese Raad van Ministers had moeten worden toegekend.5
De Parlementaire Vergadering, voor de drie Gemeenschappen gezamenlijk dus, koos op
19 maart 1958 Robert Schuman tot Voorzitter en besloot zich voortaan - eerst alleen in het Duits
en in het Nederlands en vanaf maart 1962 ook in de andere talen Europees Parlement te
noemen.
-
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De Verdragen van Rome bevatten een aantal 'ontwikkelingsbepalingen' waarin de richting
wordt aangegeven waarheen de Europese integratie volgens de verdragsluitende partijen zou
moeten of kunnen gaan, maar waarvoor bij de ondertekening de voorwaarden (nog) niet waren
vervuld. Juister lijkt het te stellen dat deze bepalingen wijzen op een dubbelzinnigheid,
voortvloeiend uit het feit dat met betrekking tot de ontwikkelingsrichting van de Gemeenschap,
uiteraard inclusief de vraag welke rol de Vergadering zou moeten gaan spelen, geen
eenstemmigheid bestond.
Twee van die bepalingen betreffen in hoge mate het Parlement. De eerste raakt zijn legitimiteit,
de tweede zijn bevoegdheden.

1. Art. 138, lid 3 EEG bevat de bepaling dat de Vergadering plannen opstelt om rechtstreekse
algemene verkiezingen mogelijk te maken volgens een in alle lidstaten eenvormige procedure. De
Raad moest met eenparigheid van stemmen de bepalingen vaststellen, waarvan hij de aanneming
door de lidstaten overeenkomstig hun onderscheiden grondwettelijke bepalingen aanbeveelt.
Het Parlement heeft dergelijke plannen twee keer opgesteld. De eerste keer gebeurde dat in 1960,
maar pas na een tweede voorstel, in 1975, kon de Raad de nodige beslissingen nemen, zodat de
eerste rechtstreekse verkiezingen in 1979 plaatsvonden.
2. Art. 201 EEG draagt de Commissie op te bestuderen onder welke voorwaarden de financiele
bijdragen der lidstaten (waarmee aanvankelijk de begrotingen van de EEG en de EGA werden
gevoed), bedoeld in art. 200, zullen kunnen worden vervangen door eigen middelen, met name
door ontvangsten afkomstig uit het gemeenschappelijk douanetarief, wanneer dit definitief in
werking zal zijn getreden. De Commissie moet de voorstellen doen aan de Raad, die na advies
van het Parlement de bepalingen zal vaststellen, 'waarvan hij aanneming door de lidstaten
overeenkomstig hun onderscheiden grondwettelijke bepalingen aanbeveelt'.
Vervanging van financiele bijdragen van de lidstaten door eigen middelen der Gemeenschap, die
daardoor een zekete financiele autonomie verwerft omdat de nationale financiele bijdragen niet
meer jaarlijks de goedkeuring van de nationale parlementen behoeven en uitsluitend door
communautaire beslissingen tot stand komen, is altijd sterk verbonden geweest met de
uitbreiding van de bevoegdheden van het Parlement. Tegelijk met die vervanging zou deze
Gemeenschappelijke Vergadering immers de controlerende rol moeten overnemen die de
nationale parlementen zouden verliezen.

B. De eigen-middelenfinanciering
Een eerste stap op de weg naar de invoering van eigen middelen overeenkomstig art. 201 EEG iS
gedaan in art. 2 van Verordening nr. 25,6 welke door de Raad op 4 april 1962 werd aangenomen.
Daarin werd bepaald dat de ontvangsten uit de heffingen op uit derde landen ingevoerde
landbouwprodukten in het eindstadium van de gemeenschappelijke markt ten goede zullen
komen aan de Gemeenschap en bestemd zijn voor de dekking van haar uitgaven 'in dier voege
dat de begrotingsmiddelen van de Gemeenschap zowel deze ontvangsten omvatten als alle andere
ontvangsten waartoe volgens de regels van het Verdrag is besloten, alsmede de bijdragen van de
lidstaten overeenkomstig art. 200 van het Verdrag'.7

De Commissie diende in 1965 bij de Raad voorstellen in betreffende de financiering van het
Gemeenschappelijk Landbouwbeleid, de eigen middelen van de EEG en de uitbreiding van de
bevoegdheden van het Parlement. Deze voorstellen zijn op ernstig verzet gestuit, vooral van
Frankrijk, waarna de Commissie in hetzelfde jaar moest constateren dat er geen
overeenstemming kon worden bereikt. In samenhang hiermee was een ernstige crisis in de
Gemeenschap ontstaan, gedurende welke Frankrijk in de Raad een 'politiek van de lege stoel'
voerde. Het zogenaamde compromis van Luxemburg dat een einde maakte aan deze politiek had
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tot gevolg dat in de Raad voortaan slechts met eenstemmigheid werd besloten, ook waar het
Verdrag (gekwalificeerde) meerderheidsbeslissingen voorschrijft.8 Alleen op het terrein van de
begroting bleef de Raad de voorgeschreven meerderheidsbesluiten toepassen.
Eerst op de Topconferentie van staatshoofden en regeringsleiders van Den Haag op 1 en
2 december 1969 - nadat Pompidou de Gaulle had opgevolgd - werden nieuwe impulsen
gegeven, die leidden tot het 'besluit van 21 april 1970 betreffende de vervanging van de financiele
bijdragen van de lidstaten door eigen middelen van de Gemeenschappen'.9
Bij dit op art. 201 EEG berustende besluit worden aan de Gemeenschap voor het eerst echte eigen
middelen toegekend, die al hun uitgaven zouden moeten kunnen dekken. De financiering van de
operationele begroting van de EGKS bleef hier, zoals we zagen, buiten. Genoemd besluit werd
door de nationale parlementen behandeld en goedgekeurd. Dit was noodzakelijk omdat het een
overdracht van middelen betrof van de lidstaten aan de Gemeenschap, hetgeen inhield dat de
lidstaten in dezen afstand deden van hun soevereiniteit en de nationale parlementen van hun
controle op de met die middelen te financieren uitgaven. Patijn zegt hierover: 'In deze situatie is
de basisstelling: de nationale parlementen verliezen begrotingsbevoegdheden en dus zal op
Europees niveau een overeenkomstig budgetrecht gecreeerd moeten worden.'10
Krachtens het Besluit van 21 april 1970 worden aan de Europese Gemeenschappen afgedragen:
de landbouwheffingen, de douanerechten en een percentage (maximaal 1%) van de
gemeenschappelijke grondslag van de BTW, ook al blijven het de lidstaten die deze middelen
innen. Het besluit zou in twee etappes worden ingevoerd.
Met ingang van 1 januari 1971 zouden alle ontvangsten uit de landbouwheffingen in hun geheel
op de begroting van de Gemeenschappen worden opgevoerd en vanaf dezelfde datum zou dat op
een geleidelijke manier gebeuren met de ontvangsten uit de douanerechten, zodanig dat vanaf
1 januari 1975 het totale bedrag van landbouwheffingen dn douanerechten aan de Gemeenschap
zou toekomen. De douane-unie en het Gemeenschappelijk Landbouwbeleid beogen onder meer
een stelsel van gemeenschapsvoorkeur te vestigen door invoerrechten en landbouwheffingen
(deze laatste als de wereldmarktprijzen lager zijn dan die binnen de Gemeenschap) op te leggen
op invoer uit derde landen. Wat is dan logischer dan dat deze door gemeenschapsbesluiten
ontstane rechten ook in de gemeenschapskas vloeien?
Vanaf 1 januari 1975 zou de begroting van de Gemeenschap - onverminderd de andere
ontvangsten 1 1 -in haar geheel gefinancierd worden uit eigen middelen van die Gemeenschap.
Naast beide genoemde rechten zouden dat zijn: middelen 'uit de belasting op de toegevoegde
waarde, verkregen door toepassing van een percentage dat 1070 niet mag overschrijden op een
grondslag welke op uniforme wijze voor de lidstaten wordt vastgesteld volgens communautaire
voorschriften. Dit percentage wordt vastgesteld in het kader van de begrotingsprocedure. Indien
echter de begroting nog niet is vastgesteld bij het begin van een begrotingsjaar, blijft het voordien
vastgestelde percentage van toepassing tot de inwerkingtreding van een nieuw percentage.'12

Het BTw-percentage wordt dus in de begrotingsprocedure vastgesteld. De opvatting, met name
naar voren gekomen in de jaren dat het plafond van 1 % werd benaderd, als zou zonder meer het
volledige maximale percentage aan de Gemeenschap toekomen, moet als onjuist worden
beschouwd.
Het Parlement, voor zover bevoegd de uitgaven te verhogen, verhoogt daarmee gegeven het
voorschrift van art. 199 EEG dat de ontvangsten en uitgaven van de begroting in evenwicht
moeten zijn - ook het Europese BTw-percentage. 13 In zoverre heeft het dus bevoegdheid over de
ontvangsten en moet de stelling bestreden worden dat het Parlement inzake ontvangsten iedere
bevoegdheid mist.
-

Als op 1 januari 1975 de voorschriften tot vaststelling van de uniforme grondslag van de BTw nog
niet in alle, maar wel in ten minste drie lidstaten zouden worden toegepast, zou de financiele
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bijdrage aan de begroting van de EG Van elke lidstaat die de uniforme grondslag van de BTw nog
niet toepaste, worden bepaald op grond van het aandeel van zijn Bruto Nationaal Produkt in het
totale BNP van de gezamenlijke lidstaten. 14
Zouden op genoemd tijdstip de voorschriften tot vaststelling van de uniforme grondslag van de
BTW nog niet in minstens drie lidstaten worden toegepast, dan zou de financiele bijdrage van elke
lidstaat worden bepaald op grond van het aandeel van zijn BNP in het totale BNp van de
gezamenlijke lidstaten.15

Wil

een uniforme grondslag kunnen worden toegepast, dan moet deze w61 eerst bestaan. Het
heeft veel voeten in de aarde gehad alvorens de BTW, die als stelsel reeds in de lidstaten was
ingevoerd ingevolge de Eerste en Tweede Richtlijn, die noodzakelijke uniforme grondslag kreeg.
Daartoe had de Commissie op 29 juni 1973 een voorstel ingediend voor 'een Zesde Richtlijn
inzake de onderlinge aanpassing van de wetgevingen der lidstaten betreffende de
omzetbelasting gemeenschappelijk stelsel voor de BTW: gelijke grondslag'. Het Parlement was
zich bewust van de dubbele doelstelling van deze harmonisatie, te weten:
- een bijdrage leveren aan een voortgaande vervlechting van de economieen der lidstaten en het
doen verdwijnen van belastingcontrole aan de interne grenzen; en
- een uniforme belastinggrondslag voor de BTW verschaffen als basis voor de heffing van de
eigen middelen van de Gemeenschap.
Het heeft zich daarom zeer intensief gezet aan zijn advies, dat op 14 maart 1974 werd
vastgesteld.16 De Commissie is het Parlement op een groot aantal punten tegemoetgekomen in
een herzien voorstel. De Raad heeft veel tijd nodig gehad voor zijn besluitvorming, waardoor het
Parlement zich genoodzaakt zag er in verschillende resoluties bij de Raad op aan te dringen snel
de nodige beslissingen te nemen, welke niet alleen in het Verdrag (art. 201 EEG), maar ook door
de Topconferentie van Den Haag en door het vaststellen van de Eerste en Tweede Richtlijn in het
vooruitzicht waren gesteld. Eerst op 17 mei 1977 bereikte de Raad overeenstemming.
-

Ook de toepassing door de lidstaten van de Richtlijn leverde vertraging op. Slechts adn lidstaat
kwam op tijd, namelijk v66r 1 januari 1978, gereed met toepassing van de Richtlijn op de eigen
wetgeving, te weten Belgie. Eerst vanaf de begroting 1979 werden door minstens drie lidstaten
BTw-middelen afgedragen, zodat deze belasting in dat jaar 'eigen middel' werd. Pas met ingang
van 1980 zouden uit alle lidstaten de middelen naar de begroting vloeien in de vorm van een
percentage van de uniforme grondslag van de BTW.
Naast de Richtlijn moesten nog uitvoeringsvoorschriften worden vastgesteld, die van grote
invloed zijn op de praktijk van de BTW-berekening en -afdracht, maar ook op de juridische
inhoud die aan het politieke begrip 'eigen middel' wordt gegeven. Wezenlijk is ook dat het
vaststellen van de belastingplicht alsmede de wijze van innen en afdragen in de lidstaten op
uniforme wijze zijn geregeld. Dit geldt ook voor de douanerechten en de landbouwheffingen.
Hier had het Parlement aanzienlijke meningsverschillen met de Raad. Het stond op het
standpunt dat er tussen de belastingplichtigen en de Gemeenschap zoveel mogelijk een
rechtstreekse band zou moeten ontstaan via het zichtbaar maken van het Europese BTWpercentage, naar analogie van de band tussen nationale belastingen en nationale parlementen.
Ook wenste het Parlement dat de BTW-afdracht rechtstreeks naar de EEG-kas zou vloeien, geheel
los van de onmiddellijke kasbehoefte. Toen dit niet haalbaar bleek wenste het dat de rekeningen
van de Europese Commissie bij de schatkisten van de lidstaten, waarop maandelijks een
twaalfde wordt gestort van de voor het jaar vastgestelde en in de begroting opgenomen BTWraming, rentedragend zouden zijn. Teneinde de invoering van het eigen-middelenregime niet nog
verder te vertragen, heeft het Parlement in december 1977 afgezien van wetgevend overleg met de
Raad ter zake. 17
De verordeningen 2891/77 en 2892/77 van de Raad van 19 december 1977 zijn daardoor
tot stand gekomen zonder een overleg dat recht zou hebben gedaan aan de betekenis van de
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daarin geregelde materie. Het Parlement zag zijn vele wensen ter zake niet gehonoreerd.18
Verordening 2892/77 betreft uitsluitend de BTW: de wijze van vaststelling van de middelen,
voorlopig volgens twee methoden naar keuze van de lidstaten, en regels voor de boeking en
terbeschikkingstelling, alsmede voor de controle.
Verordening 2891/77 betreft alle eigen middelen en bevat met name voorschriften voor het
beheer van die middelen door de Europese Commissie vanaf het moment dat deze niet meer ter
beschikking staan van de nationale overheden op hun eigen rekeningen tot het moment waarop
de Commissie erover kan beschikken, 'voor zover dit nodig is ter dekking van haar behoeften
aan kasmiddelen ingevolge de uitvoering van de begroting: 19 Deze beheersregels - naar het
oordeel van het Parlement reeds onvoldoende communautair en ook niet opgesteld
overeenkomstig de meer communautaire voorstellen van de Commissie - zijn in december 1982
door de Commissie geschonden, hetgeen een belangrijke grond was voor het Parlement de
decharge voor dat jaar te weigeren. Mede daarom werd hier ingegaan op de inspanningen van het
Parlement om het eigen-middelenregime zo communautair mogelijk te doen zijn.
Art. 200 EEG is steeds deel blijven uitmaken van de Verdragstekst, maar is bij de uitbreidingen
nooit aangepast.

C. De ontwikkeling van de begrotingsbevoegdheden van het
Europees Parlement
Bij talrijke gelegenheden is in het Europees Parlement gedebatteerd over de noodzaak van
uitbreiding van de begrotingsbevoegdheden, welke in de oorspronkelijke Verdragen van
Rome - evenals de wetgevende bevoegdheden - slechts van adviserende aard waren. Reeds bij de
ratificatie van die Verdragen had de bepaling van art. 201 over de eigen middelen sommige
parlementen aanleiding gegeven de toekomstige overdracht van eigen middelen aan de
Gemeenschap afhankelijk te maken van een uitbreiding van de begrotingsbevoegdheden van het
Parlement.20 Het Parlement slaagde erin binnen de hem door het Verdrag verleende
bevoegdheden kleinere toezeggingen te verkrijgen:
- de Raad en de Commissie verklaarden zich bereid aan de eerste debatten van de
begrotingscommissie en aan de debatten bij de besluitvorming in de plenaire Vergadering deel te
nemen;

- de Raad kwam tegemoet aan een wens van het Parlement een toelichting bij de ontwerpbegroting te voegen. Verdere toelichtingen werden door de Commissie verstrekt;
- ofschoon hij daartoe niet verplicht was, nam de Raad de ramingen van het Parlement voor
diens eigen begroting in de ontwerp-begroting over;
- de Commissie verstrekte aan alle leden van het Parlement het voorontwerp van de begroting
op hetzelfde tijdstip als aan de Raad, om een intensiever debat mogelijk te maken dan wanneer
het Parlement slechts de vier weken van art. 203 EEG zou hebben.21
De achtereenvolgende parlementsvoorzitters, rapporteurs van de politieke commissie en
voorzitters en rapporteurs van de begrotingscommissie hebben vele malen en bij gelegenheden

van verschillende aard van de Raad verlangd dat het Verdrag ter zake van de
begrotingsbevoegdheden zou worden gewijzigd. Zowel de Commissie als verschillende lidstaten
en met name het Parlement zelf hebben daartoe suggesties gedaan en voorstellen ingediend. In de
jaren 1963 - 1970 heeft de strijd om de versterking van de bevoegdheden van het Parlement
centraal gestaan.22 Met name in het Nederlandse Parlement werd de eis van versterking van die
bevoegdheden als voorwaarde gesteld voor de invoering van eigen-middelenfinanciering. 23
In nauwe samenhang met de overeenstemming over de toekomstige financiering van de
begroting met eigen middelen, bereikte de Raad op 21 april 1970 te Luxemburg een akkoord over
een 'Verdrag houdende wijziging van een aantal budgettaire bepalingen van de Verdragen tot
oprichting van de Europese Gemeenschappen (hierna te noemen: Eerste Budgettaire
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Bevoegdheden Verdrag) en van het Verdrag tot instelling van 66n Raad en Hn Commissie welke
de Gemeenschappen gemeen hebben'.
Centraal in het eerstgenoemde Verdrag staat de wijziging van art. 203 EEG in tWee fasen,
namelijk van 1971 t/m 1974 en vanaf 1975.24 Door snelle ratificatie in de lidstaten kon dat

Verdrag op 1 januari 1971 in werking treden.

Al in de eerste fase krijgt het Parlement voor het eerst een zekere, zij het geringe, invloed op de
uitgaven.25 Deze bepalingen handhaven het recht van het Parlement aan de Raad wijzigingen
voor te stellen in de ontwerp-begroting, maar wijzigen de besluitvorming van de Raad als volgt.
Indien een voorgestelde wijziging niet leidt tot stijging van het totale bedrag van de uitgaven van
een instelling, doordat de voorgestelde verhoging uitdrukkelijk wordt gecompenseerd door den
of meer wijzigingen die een overeenkomstige daling van de uitgaven behelzen, kan de Raad dat
wijzigingsvoorstel slechts met gekwalificeerde meerderheid van stemmen afwijzen. Gebeurt dit
niet dan is het parlementsvoorstel aangenomen. Een minderheid in de Raad kan een dergelijk

voorstel dus doen aanvaarden. Indien echter een door het Parlement voorgestelde wijziging leidt
tot stijging van het totale bedrag van de uitgaven van een instelling, moet de Raad besluiten met
gekwalificeerde meerderheid van stemmen om het wijzigingsvoorstel te doen aanvaarden. De
Raad blijft de begroting vaststellen.
De bepaling waardoor onder omstandigheden een minderheid in de Raad een
Parlementsvoorstel kan doen aanvaarden is van grote betekenis gebleken voor de mogelijkheden
van het Parlement. Het is ook wel een van de'instrumenten' van het Parlement genoemd.26 In de
eerste fase gold het echter alleen wanneer de voorstellen van het Parlement niet tot stijging van
het totaal der uitgaven leidden.
De entree in de tweede fase zou worden vastgeknoopt aan een volledige dekking van de begroting
door eigen middelen. In deze fase werd een veel wezenlijker versterking van de parlementaire
bevoegdheden van kracht. Daarvoor stelt een nieuw art. 203 de regels, waarvan vooral de leden 4
en 5 sterk gewijzigd zijn. Bovendien werden nieuwe leden toegevoegd. Deze bepalingen komen in
het vervolg nog vele malen aan de orde, maar globaal komt het op het volgende neer.
Gerntroduceerd wordt het begrip 'uitgaven die verplicht voortvloeien uit het Verdrag of de ter
uitvoering daarvan vastgestelde besluiten'. Deze uitgaven worden voortaan aangeduid als
verplichte uitgaven. Alle andere uitgaven, waarvan de samenstelling zich dynamisch
ontwikkelde, worden voortaan aangeduid als niet-verplichte uitgaven. Het onderscheid
verplichte/niet-verplichte uitgaven is van zeer grote betekenis.
In deze fase krijgt het Parlement het recht van tweede lezing van de ontwerp-begroting.
Uitgaande van een van de Raad ontvangen ontwerp-begroting kan het Parlement in zijn eerste

lezing twee soorten voorstellen doen:

1. Voorstellen tot wijziging van verplichte uitgaven
Deze voorstellen heten in het begrotingsjargon kortweg 'wijzigingsvoorstellen'. Zij behoeven in
het Parlement een gewone meerderheid van stemmen en kunnen in tweede parlementslezing niet
meer opnieuw worden opgenomen. Ze worden vervolgens aanvaard ofverworpen door de Raad,
die hierin het laatste woord bezit en besluit met gekwalificeerde meerderheid.

2. Voorstellen tot wijziging van niet-verplichte uitgaven
Dit zijn 'amendementen'. Zij behoeven een gekwalificeerde meerderheid van het Parlement.
Hier heeft het Parlement - voorwaardelijk - het laatste woord. De voorwaarde is dat de stijging
van deze categorie uitgaven ten opzichte van die van de vorige begroting niet uitgaat boven het
maximum stijgingspercentage (Msp) van de niet-verplichte uitgaven. Deze factor wordt door de
Commissie op grond van financieel-economische factoren jaarlijks geconstateerd. Twee
uitzonderingen zijn hier van grote betekenis.
a. Indien voor de niet-verplichte uitgaven het stijgingspercentage dat volgt uit de ontwerp23

begroting meer dan de helft van het MSP bedraagt, kan de Vergadering in de uitoefening van het
recht van amendement het totale bedrag van deze uitgaven alsnog verhogen met de helft van het
Msp Cart. 203, lid 9, al. 4 EEG).
b. Is de Vergadering, de Raad of de Commissie van oordeel dat de activiteiten van de
Gemeenschappen een overschrijding van het volgens de aangegeven procedure bepaalde
percentage nodig maken, dan kan een nieuw percentage worden vastgesteld in onderlinge
overeenstemming tussen de Raad en de Vergadering, die beide met gekwalificeerde meerderheid
van stemmen besluiten (art. 203, lid 9, al. 5 EEG).
Een uitspraak27 van het Europees Hof van Justitie in juli 1986 heeft deze laatste bepaling, die
overeenstemming voorschrijft, nog eens als onontkoombaar bevestigd.

De mogelijkheid van een 'aanvaardende minderheid' in de Raad die het Parlement ondersteunt,
is in de tweede fase verlegd naar de amendementen van het Parlement. Een amendement (op de
niet-verplichte uitgaven dus) kan de Raad slechts met gekwalificeerde meerderheid verwerpen.
Men kan ook zeggen dat amendementen op 66n van de volgende drie manieren door de Raad
kunnen worden aanvaard:
1. aanvaarding met gekwalificeerde meerderheid;
2. wijziging met gekwalificeerde meerderheid (dus gedeeltelijke aanvaarding);
3. niet-verwerping van het amendement doordat het wordt ondersteund door een relevante
minderheid ('aanvaardende' of 'blokkerende' minderheid) in de Raad.
Indien de Raad een amendement niet of niet geheel aanvaardt, kan het Parlement er zich in zijn
tweede lezing opnieuw over uitspreken; het besluit dan met een meerderheid van de stemmen van
zijn leden en met drievij fde van het aantal uitgebrachte stemmen.

Er is bij de bestudering van de wijze waarop het Parlement zijn bevoegdheden heeft uitgeoefend
nog gelegenheid dieper in te gaan op de bepalingen van art. 203. Daarover zijn in de loop der
jaren veel interpretatieverschillen ontstaan of geconstrueerd. Het Parlement wilde de
interpretatieruimte zo veel mogelijk gebruiken om zijn bevoegdheden te bevestigen en te
verruimen.

Van zeer grote betekenis is de bepaling in art. 203, lid 9, die voortaan de voorzitter van het
Europees Parlement - en niet meer die van de Raad - de bevoegdheid verleent te constateren dat
de voorgeschreven procedure is afgesloten en dat de begroting definitief is vastgesteld.

De vooruitgang die het Eerste Budgettaire Bevoegdheden Verdrag opleverde, stemde het
Parlement evenwel niet tot tevredenheid. Het had mttr gewenst en al tijdens de
Raadsvergadering van 21 april 1970 had de Commissie het voornemen kenbaar gemaakt om, na

bekrachtiging van dit Verdrag door alle lidstaten en uiterlijk binnen twee jaar, verdere
voorstellen in te dienen op de weg naar uitbreiding van de bevoegdheden van het Parlement. Er
bestond geen overeenstemming tussen de instellingen over de vraag of het Parlement ingevolge
de bepalingen van het nieuwe art. 203 nu ook het recht had de begroting in haar geheel te
verwerpen. Het Parlement meende dat recht te bezitten; de Raad was het daarmee niet eens. De
Commissie stond aanvankelijk op het standpunt van het Parlement, maar zwakte haar mening
tot ergernis van het Parlement later af.
De Commissie bleef met het doen van voorstellen in gebreke, waardoor er in november 1972 in
het Parlement een motie van afkeuring tegen de Commissie werd ingediend. Commissievoorzitter Mansholt legde op 11 december 1972 een verklaring ter verdediging af. Hij zei daarin
onder meer dat het volstrekt niet opportuun zou zijn geweest om verder reikende voorstellen in te
dienen terwijl de toetredingsverdragen in het Britse Parlement nog in discussie waren en er nog
een referendum in Denemarken, Noorwegen en Ierland moest plaatsvinden voordat de
parlementen van deze landen over deze verdragen konden beslissen. Een nieuwe, uitgebreide
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Commissie, optredend vanaf 1973 en mede bestaande uit leden van de toetredende lidstaten, zou
met veel meer gezag een voorstel tot verdragswijziging kunnen indienen. George Sptnale
(Soc-F), voorzitter van de begrotingscommissie, trok daarop de door hem ingediende
motie in.28
De nieuwe Commissie, die in januari 1973 na de uitbreiding van de Gemeenschappen in functie
trad, heeft in dit voorval een stimulans gezien om voortvarend op te treden:29 zij diende op 8 juni
1973 bij de Raad de nieuwe voorstellen in.

De Topconferentie van Kopenhagen op 15 december 1973 schonk grote aandacht aan deze zaak.
De staatshoofden en regeringsleiders kwamen blijkens hun verklaring overeen 'de werking van
de instellingen doeltreffender te maken door verbetering van de samenwerking tussen de Raad,
de Commissie en het Parlement door een snellere procedure voor het regelen van de aan de
communautaire instanties voorgelegde kwesties en door versterking van de financiele controle,
die onder andere de instelling inhoudt van een onafhankelijke Rekenkamer van de
Gemeenschappen alsmede versterking van de rol van het Europese Parlement op budgettair
terrein'.30
De voorstellen van de Commissie hebben in de Raad toch nog tot lange discussies geleid. De
Raad zond het Parlement op zijn verzoek de teksten toe waarover hij in juni 1974 een standpunt
had bepaald. Vervolgens vonden twee bijeenkomsten plaats tussen de Raad en een delegatie van
het Parlement met medewerking van de Commissie, waardoor enkele meningsverschillen
konden worden overbrugd.
Op 22 juli 1975 kon te Brussel worden ondertekend het 'Verdrag houdende wijziging van een
aantal financiele bepalingen van de Verdragen tot oprichting van de Europese Gemeenschappen
en van het Verdrag tot instelling van 66n Raad en 66n Commissie welke de Europese
Gemeenschappen gemeen hebben'. Dit wordt hierna het Tweede Budgettaire Bevoegdheden
Verdrag genoemd.
In de brief waarbij de Raadsvoorzitter het ontwerp-verdrag van 1975 aan het Parlement
aanbood, schreef hij: 'Deze herziening vormt dus na de stap die werd gedaan met de verbetering
van het Verdrag van 22 apri131 1970, een nieuwe belangrijke stap op de weg die moet leiden naar
de uitoefening door een Parlement van steeds meer bevoegdheden.'32. De Raad plaatste hiermee
de nieuwe stap in een dynamisch perspectief, in het licht waarvan - bij interpretatieverschillen een ruime interpretatie van de bevoegdheden van het Parlement voor de hand ligt.
De ratificatie van dit Verdrag heeft in sommige lidstaten lang op zich laten wachten. Het Tweede
Budgettaire Bevoegdheden Verdrag kon daardoor pas op 1 juni 1977 in werking treden.
Een belangrijke bepaling was neergelegd in lid 8 van het wederom gewijzigde art. 203, dat aan het
Parlement het recht verleent met gekwalificeerde meerderheid van stemmen om gewichtige
redenen de ontwerp-begroting af te wijzen en te verzoeken dat een nieuw ontwerp wordt

voorgelegd.

Het nieuwe lid 5 van art. 203 bracht een andere verbetering voor het Parlement: wanneer een
door het Parlement voorgestelde wijziging (dus met betrekking tot de verplichte uitgaven) niet
leidt tot stijging van de totale uitgaven van een instelling, kan de Raad dit wijzigingsvoorstel
slechts met gekwalificeerde meerderheid van stemmen afwijzen. Bij gebreke van zulk een
afwijzend besluit wordt steun verleend aan het Parlement ter zake van de verplichte uitgaven.
Het instrument van de 'aanvaardende raadsminderheid' wordt derhalve uitgebreid tot de
verplichte uitgaven, mits de wijzigingen van het Parlement geen uitgavenstijging inhouden.
Voorts ging door dit Verdrag een lang uitgesproken verlangen van het Parlement in vervulling
door de instelling van een Europese Rekenkamer. Al vanaf de eerste pogingen om te komen tot
eigen middelen van de Gemeenschappen in 1964 werd gedacht aan de oprichting van een
Rekenkamer voor de financien van de Gemeenschap.33 Zonder onderbreking is het Parlement
op die weg voortgegaan en het is gerechtvaardigd het Parlement de feitelijke initiatiefnemer te
noemen tot het instellen van een Europese Rekenkamer. V66r de besluitvorming door de Raad
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had de 'subcommissie controle'van de Bc34 overleg gevoerd met de Rekenkamers van de
lidstaten om te bestuderen welke structuur, welk statuut en welke middelen zouden moeten
worden gegeven aan het nieuwe externe controle-orgaan van de Gemeenschap.
De instelling van een Europese Rekenkamer moet worden gezien in samenhang met een andere
wezenlijke wijziging die het Verdrag aanbracht, namelijk ter zake van het verlenen van
'decharge'. Voortaan zou het Parlement, op aanbeveling van de Raad, de bevoegdheid bezitten
aan de Commissie decharge te verlenen. Het Parlement werd daarmee dus de enige beslissende

Decharge-autoriteit. De Rekenkamer zou het Parlement gaan bijstaan bij zijn controle op de
openbare middelen van de Gemeenschap, overigens als volstrekt onafhankelijk college.

D. Samenwerking en overleg. Wetgevende en
begrotingsbevoegdheid
Behalve door de beide in onderdeel C. hierv66r besproken verdragswijzigingen was nog op
andere wijze de positie van het Parlement op begrotingsgebied versterkt. De verdragsteksten
leggen weliswaar de bevoegdheden van de beide delen van de Begrotingsautoriteit (Raad en
Parlement) vast, maar daarmee is nog niet geregeld hoe deze instellingen tot elkaar kunnen
komen wanneer zij verschillende opties nastreven. De Raad is niet onderworpen aan het
Parlement, zoals regeringen dat zijn aan hun nationale parlementen ingevolge de
grondwettelijke structuren. Er is dus naast de verdragsteksten mttr nodig om conflicten te
vermijden of op te lossen. Bovendien was er een kloof ontstaan tussen de wetgevende en de
begrotingsbevoegdheid van het Parlement. Aanvankelijk had het op beide gebieden adviserende
bevoegdheden, op begrotingsgebied had het nu mede-beslissende bevoegdheden gekregen.

In een tweede verklaring die was opgenomen in de Raadsnotulen van 21 april 197035 verbond de
Raad zich ertoe bij de behandeling van besluiten met financiele gevolgen een zeer nauwe
samenwerking met het Parlement te onderhouden en het Parlement uit te leggen op welke
gronden hij in voorkomend geval zou afwijken van zijn adviezen.36 In een derde verklaring had
de Raad zich verbonden tot nauwe samenwerking op alle niveaus met het Parlement voor wat de
begrotingsprocedure betreft, met name door de aanwezigheid in het Europees Parlement van de
fungerende voorzitter van de Raad of van een ander Raadslid bij het debat over de ontwerpbegroting.37
de onderhandelingen over het Tweede Budgettaire Bevoegdheden Verdrag,
hebben het Parlement, de Raad en de Commissie op 4 maart 1975 een gemeenschappelijke
verklaring betreffende de instelling van een procedure van overleg aangenomen.38 Het

Veel later, bij

Parlement slaagde er bij deze gelegenheid niet in ook uitbreiding van zijn wetgevende
bevoegdheid te bewerkstelligen. Daarom was deze gemeenschappelijke verklaring van de zijde
van de Raad tevens een erkenning dat de begrotingsbevoegdheden van het Parlement niet
uitgehold mochten worden door de wetgevende bevoegdheid die de Raad onverkort had
behouden.

Er werd een procedure vastgesteld die voorzag in een'commissie van overleg' waarin de Raad en
vertegenwoordigers van het Parlement zitting hebben; de Commissie verleent zijn medewerking
aan de werkzaamheden. Deze 'procedure kan worden toegepast voor de communautaire
besluiten van algemene strekking die belangrijke financible gevolgen hebben en waarvan de
vaststelling niet dwingend voortvloeit uit reeds bestaande besluiten'. De procedure wordt het
wetgevend overleg genoemd.
Meestal is de parlementsdelegatie uit evenveel leden samengesteld als de Raad leden telt. Deze
'commissie van overleg' is in de ogen van vele parlementariers ontworpen naar analogie van de
'Vermittlungsausschuss' van het Duitse federale Parlement, die bestaat uit leden van de
Bondsdag en de Bondsraad en die optreedt wanneer verschillende standpunten ter zake van
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wetgeving de besluitvorming ophouden, zodat overleg nodig is om de standpunten dichter bij
elkaar te brengen. Door sommige Raadsleden wordt deze overlegprocedure echter eerder
beschouwd als een uiting van de bereidheid van de Raad vertegenwoordigers van het Parlement
aan te horen. De bedoeling om door dit wetgevend overleg te voorkomen dat de parlementaire
begrotingsbevoegdheden zouden worden uitgehold door de wetgevende bevoegdheid van de
Raad kan - uitzonderingen zoals de 'concertatie' over het Financieel Reglement in 1977 en die
over de aanvullende maatregelen voor het Verenigd Koninkrijk in 1984 daargelaten - nauwelijks
als gerealiseerd worden beschouwd.

Uitgaande van de derde verklaring in de Raadsnotulen van 21 april 1970 over de samenwerking
tussen Raad en Parlement zijn er geleidelijk aan contacten gelegd, die later werden uitgebreid tot
wat het begrotingsoverleg heet. Dit moet worden onderscheiden van het'wetgevend overleg'. Zo
is de gewoonte ontstaan dat de Raad, alvorens zijn begrotingsbesluiten in eerste en tweede lezing
te nemen, een delegatie van het Parlement ontmoet. De fungerend raadsvoorzitter neemt niet
alleen deel aan de zittingen van het Parlement waar de begroting wordt behandeld, maar ook aan
minstens Hn vergadering van de begrotingscommissie (BC). De voorzitter van het
Begrotingscomit639 neemt deel aan de meeste vergaderingen van de Bc over de begroting. Ook
wordt sinds 1976 nog een derde overleg gehouden onmiddellijk v66rdat het Parlement in tweede
lezing stemt. Dit alles komt nog aan de orde bij de behandeling van de verschillende
begrotingsprocedures. Op deze plaats gaat het erom dat bij gelegenheid van de nieuwe
verdragsbepalingen 66k afspraken werden gemaakt over samenwerking en overleg.

Uit het voorgaande blijkt dat 21 april 1970 een mijlpaal is in de geschiedenis van de financien van
Europa en in die van de bevoegdheden van het Parlement. Tot stand kwamen toen:
- een besluit tot toekenning van eigen middelen aan de Gemeenschap en daarmee van een zekere
financiele autonomie;
- een Verdragswijziging, die de bevoegdheden van het Parlement aanzienlijk versterkte;
- drie verklaringen in de Raadsnotulen met het oog op samenwerking en overleg met het
Parlement.
Het eigen-middelenbesluit en de Verdragswijziging moesten nog worden geratificeerd en zouden
in fasen worden gerealiseerd. In beide gevallen zou na een overgangsfase in 1975 de definitieve
toestand intreden.40
Na 21 april 1970 kon nog niet meteen gesproken worden van een werkelijke parlementaire
bevoegdheid van het Parlement.

Voordat het zover was had het Parlement met zijn wijzigingsvoorstellen bij de Raad vrij veel
succes. Van de 20 voorgestelde wijzigingen bij de begroting 1972 werden er 9 door de Raad
aanvaard. Bij de begroting 1973 ging het om 6 van de 14 voorstellen41 en bij de begroting 1974 om
8 van de 24 voorstellen.42 De meeste door de Raad aanvaarde amendementen waren echter van
beperkte betekenis. De laatste 'fase' van de begrotingsbehandeling bestond destijds in het
verschijnen van de Raadsvoorzitter in het Parlement om een uiteenzetting te geven over het
gevolg dat de Raad had gegeven aan de voorstellen van het Parlement. De reacties varieerden dan
van hoffelijke dankbaarheid en geargumenteerde teleurstelling tot geergerde onmacht. lets doen
kon het Parlement dan niet meer. Er was toen immers nog geen tweede lezing.

Het was bekend dat het Verenigd Koninkrijk met het - v66r Zijn toetreding op 1 januari 1973 in het leven geroepen financiele stelsel niet ingenomen was. Wegens zijn geringe
landbouwproduktie was het duidelijk dat deze lidstaat veel meer aan de EG-begroting zou gaan
bijdragen dan in de EG-uitgaven zou kunnen delen. Vooral daaruit is het te verklaren dat de
regeringsleiders bij gelegenheid van de eerste Topconferentie waaraan de toetredende landen nog v66r hun eigenlijke toetreding - deelnamen, op 21 oktober 1972, een reeks beleidsgebieden
hebben aangewezen waarop communautair beleid ontwikkeld zou worden:... vaststellen van
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een actieprogram dat voorziet in communautaire maatregelen en overeenkomstige middelen,
met name in het kader van het Sociaal Fonds; in het leven roepen van een Fonds voor Regionale
Ontwikkeling; opzetten van een gemeenschappelijk actieprogram op wetenschappelijk en
technisch gebied.43

Het klimaat waarin het Parlement zich bevond toen het zich opmaakte zijn nieuw verworven
bevoegdheden te gaan uitoefenen, lijkt met deze uiteenzetting voldoende te zijn geschetst.

E. De procedure bij het vaststellen van de begroting
De in het Verdrag voorgeschreven begrotingsprocedure is zeer ingewikkeld. Zowel de Raad als
het Parlement hebben de mogelijkheid van twee lezingen. Het Verdrag noemt in art. 203 de
termijnen waarbinnen de instellingen hun beslissingen moeten hebben genomen.
Tellen we de fase mee waarin de Commissie de voorontwerp-begroting vaststelt, dan zijn er in
totaal vijf fasen te onderscheiden.
Sinds het jaar 1981 heeft het Parlement de gewoonte aangenomen om rond maart, in elk geval
v66rdat de Commissie haar voorontwerp-begroting opstelt, 'richtsnoeren' op te stellen waaraan
naar zijn oordeel de komende begroting dient te voldoen. De Commissie neemt aan de discussie
daarover deel. In Raadsverband, meestal in de Ecofinraad, vindt rond die tijd het
'prioriteitendebat' over de komende begroting plaats. Vanaf 1984 neemt de Raad tevens een
besluit over de vaststelling van een referentiekader; dit besluit heeft waarschijnlijk het
prioriteitendebat overvleugeld. We zullen deze fase een voorfase noemen, omdat zij niet in het
Verdrag is geregeld.
De fasen van de begrotingsvoorbereiding zien er als volgt uit.

Voorfase - maart of april (vanaf 1981)
Het Parlement stelt door het aannemen van een resolutie zijn 'richtsnoeren' vast. De Raad houdt
zijn prioriteitendebat en/0 f stelt zijn referentiekader vast.
Fase 1 - van 1 juli tot 1 september
De Commissie stelt de voorontwerp-begroting vast. Dit is het geheel der ramingen van elk der
instellingen, die de instellingen v66r 1 juli aan de Commissie dienen te verstrekken (art. 203, lid 2
en 3).
Fase 2 - van 1 september tot 5 oktober
De Raad behandelt de voorontwerp-begroting, stelt een ontwerp-begroting vast en biedt deze
aan het Parlement aan. Dit is de eerste lezing van de Raad (art. 203, lid 3 en 4).
Fase 3 - van 5 oktober tot 19 november
Het Parlement behandelt de ontwerp-begroting en beschikt over een termijn van 45 dagen om de
Raad wijzigingen en amendementen voor te stellen. Dit is de eerste lezing van het Parlement

(art. 203, lid 4).
Fase 4 - van 20 november tot 4 december
De Raad beschikt over 15 dagen om de voorstellen van het Parlement te behandelen en de
verplichte uitgaven vast te stellen. Dit is de tweede lezing van de Raad (art. 203, lid 5).
Fase 5 - van 5 t/m 19 december
Het Parlement beschikt over een termijn van 15 dagen om de niet-verplichte uitgaven vast te
stellen. Dit is de tweede lezing van het Parlement. De voorzitter van het Parlement kan
vervolgens constateren dat de procedure is afgesloten en dat de begroting definitief is

vastgesteld.

In deze fase kan

een complicatie optreden indien het Parlement het maximum
stijgingspercentage (Msp) van art . 203, lid 9, al. 1 meent te moeten overschrijden':4 en de Raad en
het Parlement formeel overeenstemming moeten bereiken over een nieuw stijgingspercentage
(art. 203, lid 6).45
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De termijnen van art. 203 zijn belangrijk omdat, als de twee delen van de Begrotingsautoriteit
binnen die termijnen geen gebruik maken van hun bevoegdheden, de ontwerp-begroting dan wel
de van amendementen voorziene ontwerp-begroting van rechtswege begroting wordt.
Omdat deze termijnen zeer kort zijn wordt vanaf 1976 elk jaar een pragmatisch tijdschema
overeengekomen dat meer ruimte biedt. De Raad heeft zich daaraan niet steeds kunnen houden.
Bij een conflict tussen de beide instellingen wordt teruggevallen op de termijnen van het Verdrag.
Globaal ziet het pragmatische tijdschema er als volgt uit:
juni: indiening voorontwerp-begroting.
Fase 2 - van 15 juni tot 31 juli: de Raad stelt de ontwerp-begroting op.
Fase 3 - van midden september tot midden oktober: het Parlement bestudeert de ontwerpbegroting en stelt amendementen en wijzigingsvoorstellen vast.
Fase 4 - van midden oktober tot midden november: tweede lezing van de Raad.
Fase 5 - van midden november tot midden december: tweede lezing van het Parlement.
Fase 1 - tot 15

F. Voorbereiding van de beslissingen in de Raad en in het
Pariement
Bij de Raad begint het werk in het begrotingscomitd. Dit is samengesteld uit deskundigen van de
Permanente Vertegenwoordigingen van de lidstaten bij de Gemeenschap. Het bestaan van dit
comita wordt vermeld in art. 104 van het Financieel Reglement. Het begrotingscomit6 bestudeert
alle begrotingskwesties die aan de Raad worden voorgelegd, probeert over zoveel mogelijk zaken
tot overeenstemming te komen en brengt rapport uit aan het Comitt van Permanente
Vertegenwoordigers (Coreper).
Op het niveau van het comitt plegen in de praktijk de toekomstige meerderheden in de Raad die, zoals we zagen, in begrotingszaken met gekwalificeerde meerderheden stemt46 - tot stand te
komen. Uiteraard is het de Raad die de uiteindelijke beslissingen neemt. De Begrotingsraad
wordt gevormd door de Ministers of Staatssecretarissen voor de Begroting (van landen die een
dergelijke functionaris hebben) of van Financien, dan wel door de Staatssecretarissen van
Buitenlandse Zaken.47

Bij het Parlement is het de begrotingscommissie (BO die de begrotingsprocedure voorbereidt, de
strategie ontwikkelt en de voorstellen van andere commissies codrdineert. De plenaire
vergadering beslist uiteraard. Deze bestond aanvankelijk uit 142 leden, na de toetreding van
1 januari 1973 uit 198 leden, na de eerste rechtstreekse verkiezingen uit 410 leden en na de
toetreding van Griekenland uit 434 leden. Sinds de toetreding van Spanje en Portugal op
1 januari 1986 telt het Parlement 518 leden.
De Bc bestond v66r 1979 uit 35 leden en na de eerste verkiezingen uit 371eden; zij telt na de laatste
toetreding 47 leden. Zij heeft een voorzitter en drie vice-voorzitters, die tot 1986 jaarlijks en sinds
dat jaar voor 21/S jaar worden gekozen en herkiesbaar zijn, 'hetgeen de continuiteit
waarborgt:48 De Bc is 66n van de belangrijkste commissies die het Parlement telt. Bij de
verdeling van de voorzitterschappen van de commissies over de fracties kiest steeds de grootste
fractie, die de eerste keus heeft (formeel worden de voorzitters gekozen door de leden, maar deze
houden zich aan een 'gentlemen's agreement'), voor deze commissie. Gedurende de laatste jaren
van de strijd om meer bevoegdheden en het eerste jaar waarin deze bevoegdheden ten volle
golden, was het Franse lid van de Socialistische Fractie, Georges Spanale, voorzitter. Hij werd in
maart 1975 voorzitter van het Parlement, waarna zijn fractiegenoot Erwin Lange uit de
Bondsrepubliek Duitsland hem opvolgde. Ook na de verkiezingen van 1979 bleef Lange
voorzitter, en wel tot zijn vertrek uit het Parlement bij de tweede rechtstreekse verkiezingen. Ook
daarna verkoos de Socialistische Fractie - wederom de grootste in het Parlement - het
voorzitterschap van de Bc en werd de Fransman Jean-Pierre Cot voorzitter.
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Overeenkomstig het algemene gebruik in het Parlement werkt de Bc met rapporteurs. Dat
betekent dat 66n van haar leden de taak krijgt om over het hem toevertrouwde onderwerp
namens de commissie rapport uit te brengen aan de Vergadering. Dit geldt ook voor de
begroting. De BC pleegt reeds aan het begin van elk jaar de rapporteurs te benoemen voor de
begroting van het volgende jaar, opdat zij zich goed kunnen voorbereiden op hun taak die, zeker
in de tweede helft van het jaar, zeer zwaar gaat worden. Telkens worden twee rapporteurs
benoemd, 66n voor de ontvangsten en uitgaven van de Europese Commissie en 66n voor de
uitgaven van de andere instellingen. Waar in het kader van deze studie de begroting van de
afdeling Commissie, de operationele begroting van de EG dus, centraal staat, zullen we de tweede
rapporteur wiens moeilijkste opgave elk jaar is het standpunt van de BC inzake de eigen
parlementsbegroting te vormen en (intern) te verdedigen - niet of nauwelijks ontmoeten.49
Wanneer de 'rapporteur voor de begroting' ter sprake komt, is zonder andersluidende
vermelding - steeds de eerstgenoemde bedoeld.
Bij de benoeming van deze rapporteurs wordt roulering over de fracties toegepast. Is eenmaal
een begrotingsrapporteur benoemd, dan blijft deze bevoegd voor alle begrotingsaangelegenheden van het desbetreffende dienstjaar, vanaf de'richtsnoeren' tot en met de laatste
suppletoire begroting en de laatste kredietoverschrijving. Omdat deze beide laatste procedures
zich nog in de laatste maand van het lopende begrotingsjaar kunnen voordoen, is hij praktisch
twee jaar lang met de opdracht belast.
-

-

Omdat de begroting integraal wordt behandeld, d.w.z. alle categorieen uitgaven omvat, zijn
vanzelfsprekend andere parlementaire commissies ook ten zeerste geinteresseerd in die
onderdelen waarvoor zij zijn ingesteld: Landbouw, Economische en Monetaire Zaken, Sociale
Zaken, Regionaal Beleid, Ontwikkelingssamenwerking, Energie en Onderzoek e.a. Daarom
benoemen de meeste commissies ook jaarlijks een rapporteur voor advies, die aandacht schenkt
aan de voor zijn commissie relevante delen van de begroting. Deze rapporteurs dienen de Bc van
advies en brengen hun rapporten ook schriftelijk en mondeling uit aan de plenaire vergadering.
In de begrotingsdebatten discussieren zij vaak met de leden van de Europese Commissie, die
bevoegdheid bezitten op het aan hun commissie toevertrouwde gebied. Daartoe wordt het
begrotingsdebat bij de eerste lezing ingedeeld in een algemeen politiek-budgettair gedeelte en
delen die meer in het bijzonder betrekking hebben op bijv. landbouw, sociale zaken, regionaal
beleid, energie en onderzoek enz. De rapporteurs voor advies komen ter coOrdinatie op gezette
tijden samen met de (voorzitter en) rapporteur van de BC. Zij nemen deel aan de vergaderingen
van de Bc, waar over de vele honderden amendementen, waaronder dus ook de hunne, wordt
beraadslaagd en gestemd, teneinde de plenaire vergadering positief of negatief advies te geven,
dan wel compromis-amendementen of juridisch juistere teksten voor te stellen.
De plenaire vergadering is de beslissende instantie. De adviezen van de BC zijn echter uiterst
belangrijk, omdat deze coherentie nastreven en deel uitmaken van een strategie waarmee het
Parlement zijn doelstellingen optimaal tracht door te zetten en zijn bevoegdheden correct tracht
uit te oefenen en waar mogelijk te versterken. Alleen met handhaving van een grote discipline,
waarbij de fracties een doorslaggevende taak hebben, kan dat gelukken in een Huis met 198,434
of 518 leden. Voor aanvaarding van amendementen is dan nog een gekwalificeerde meerderheid
voorgeschreven, waarbij in elk geval een meerderheid van het aantal leden - aanwezig of niet,
meestemmend of niet - v66r moet stemmen. Ontbreekt het daaraan op wezenlijke punten, dan
kan van het doorzetten van een strategie geen sprake zijn. Voor een beter inzicht in het
begrotingsgebeuren binnen het Parlement, met name de politieke aspecten ervan, zijn in bijlage 9
opgenomen de politieke en nationale samenstellingen van het Parlement, de BC en de
begrotingscontrolecommissie (Bcc) op bepaalde tijdstippen.

In de Commissie van de Europese Gemeenschappen is dan lid speciaal belast met de
begrotingszaken. Hij heeft in de plenaire vergadering van het Parlement de taak de
30

voorontwerp-begroting toe te lichten. Voorts moet hij in alle fasen van de begrotingsprocedure
optreden. Deze Commissaris en zijn Directeur-Generaal Begrotingen doen dat in de
vergaderingen van de Bc en in de organen van de Raad. Deze taak wordt ook vaak vervuld door
de Directeur van het Directoraat Begrotingen, die speciaal is belast met het onderhouden van de
betrekkingen met het Parlement en de Europese Rekenkamer.
Op de interne procedure binnen de Commissie met betrekking tot de voorbereiding van de
voorontwerp-begroting wordt hier niet ingegaan.

Vertegenwoordigers van het Hof van Justitie, de Rekenkamer en het Economisch en Sociaal
Comita van de Gemeenschap (de begroting van deze laatste instelling maakt deel uit van de
afdeling Raad van de Algemene Begroting) wonen de voor hun instelling van belang zijnde
vergaderingen van de BC bij en kunnen over hun eigen begroting het woord verkrijgen voor het
verstrekken van een toelichting.

Met betrekking tot het begrotingsoverleg moet nog vermeld worden dat de Parlementsdelegatie
wordt geleid door de voorzitter van het Parlement of door 66n van de vice-voorzitters. Voorts
bestaat de delegatie uit het presidium (voorzitter en drie vice-voorzitters) van de BC, de beide
begrotingsrapporteurs, de voorzitter van de BCC, aangevuld met leden van de Bc om een zo
getrouw mogelijke afspiegeling van de politieke samenstelling van het Parlement te verkrijgen.
Gestreefd wordt naar een even groot aantal leden van de delegatie als de Raad leden telt, zodat de
opzet van een 'commissie van overleg' liefst paritair wordt gerealiseerd. Aan het overleg neemt
de Begrotingscommissaris ook steeds deel, soms vergezeld van 66n of meer van zijn collega's. Bij
een Raad van bijvoorbeeld 10 leden zijn aldus minstens 21 personen aanwezig die het woord
(kunnen) voeren. Wat betreft het aantal aanwezigen in de vergaderzaal moet gedacht worden aan
meer dan 100 personen. De Raadsleden zijn immers vergezeld van hun plaatsvervangende pv's,
leden van het begrotingscomit6 en andere adviseurs. De parlementsdelegatie is vergezeld van
personen uit het kabinet van de voorzitter, leden van het secretariaat van de Bc en fractieassistenten. Dan is er ook het Raadssecretariaat. Meestal zit de voorzitter van de Raad het
overleg voor, soms - wanneer de vergaderingen in Straatsburg plaatsvinden; het is echter geen
vast patroon vervult de voorzitter van het Parlement die taak. Het derde begrotingsoverleg,
dat sinds december 1976 meestal plaatsvindt aan de vooravond van de stemming in tweede lezing
door het Parlement, wordt gehouden in het parlementsgebouw. Dit kan een formeel overleg zijn
met de Raad, dan wel met de voorzitter van de Begrotingsraad of met (de) leden van de Raad.
Over de wijze waarop het begrotingsoverleg zich heeft ontwikkeld schrijft Strasser: 'Apres avoir
6td longtemps en quelque sorte un double monologue - l'un du Prdsident du Conseil en exercice,
l'autre de la part du Prtsident du Parlement, appuyt de faqon plus ou moins coordonnte par ses
colltgtles - la concertation budgttaire est devenue un vdritable dialogue auquel chaque ministre
participe. De ce fait, la daltgation du Parlement peut comprendre quelle est la position de chaque
daltgation nationale, ce qui met partiellement fin au huis clos du Conseil:50 Deze voorstelling is
slechts betrekkelijk juist, want er hebben ook nog overlegvergaderingen plaatsgevonden tijdens
welke de meeste leden van de Raad aan zwijgen de voorkeur gaven. Bovendien is de Raad vaak
op te laag - niet-politiek - niveau bezet.
Informele pogingen om de rapporteur van de BC eventueel als toehoorder - te laten deelnemen
aan de vergaderingen van de Begrotingsraad bleven zonder resultaat.
-

-

G. De bevoegdheden van de begrotingscommissie en de
begrotingscontrolecommissie
Het is van belang in het kader van de procedures aandacht te besteden aan de bevoegdheid die het
Parlement intern aan zijn begrotingscommissie (Bc) heeft verleend. Daarbij kan niet worden
voorbijgegaan aan de taakverdeling tussen deze commissie en de in 1979 ingestelde zelfstandige
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begrotingscontrolecommissie (Bcc). Grote problemen met betrekking tot de afbakening van de
respectievelijke bevoegdheden tussen beide commissies zijn er niet geweest. Globaal uitgedrukt
is de Bc bevoegd voor aangelegenheden met betrekking tot de totstandkoming van de begroting
en de Bcc voor de controle op de uitvoering ervan, alsmede voor de decharge.
Een bijlage van het Reglement van het Parlement formuleert de bevoegdheden van de beide
commissies.51

Bevoegdheden met betrekking tot kredietoverschrijvingen

Bestudering van beide taakomschrijvingen leert dat zowel de BC als de BCC bevoegd is voor de
kredietoverschrijvingen.52
Met betrekking tot de vraag hoe het Parlement ter zake van deze bevoegdheid de werkverdeling
intern heeft geregeld zijn twee zaken van belang.
1. Taakverdeling tussen BC en BCC
De bevoegdheidsomschrijvingen zijn niet duidelijk geformuleerd. De BC is bevoegd voor
'de kredietoverschrijvingen die een goedkeuring van uitgaven inhouden'; de BCC is bevoegd voor
'de kredietoverschrijvingen die een onderdeel zijn van de begroting (ingevolge het akkoord met
de Commissie voor de begrotingen)'. In feite houden deze omschrijvingen in dat
kredietoverschrijvingen uit hoofdstuk 100 - het 'reservehoofdstuk', van waaruit geen uitgaven
kunnen worden gedaan - naar operationele hoofdstukken worden gezien als een soort
voortzetting van de begrotingsprocedure en derhalve toebedeeld worden aan de BC.
Kredietoverschrijvingen van het ene operationele hoofdstuk naar het andere worden gezien als
uitvoering van de begroting en derhalve toebedeeld aan de BCC, die immers bevoegd is inzake
controle op de uitvoering van de begroting. In voorkomende gevallen verzoeken tot
kredietoverschrijving zowel uit hoofdstuk 100 als uit andere hoofdstukken zouden de beide
commissies in onderling overleg handelen.
In feite hebben beide commissies ter zake goed en pragmatisch samengewerkt.
-

2. Adviesverlening of delegatie
Van belang is voorts of de bevoegdheid die aan beide commissies inzake kredietoverschrijvingen
werd verleend een delegatie van beslissingsbevoegdheid inhoudt dan wel - zoals normaal - een
bevoegdheid om besluiten van het Parlement voor te bereiden en aan het Parlement te
rapporteren. Onduidelijkheid ter zake kan tot zeer grote problemen aanleiding geven, hetgeen
zich ook feitelijk heeft voorgedaan.
In 1973 heeft het Parlement zich over deze kwestie uitgesproken: 'Op voorstel van het Bureau
besluit het Parlement dat de commissie voor de begrotingen, wanneer zij het niet nodig acht om
verslag uit te brengen, omdat zij geen ernstige bezwaren koestert ten aanzien van een
kredietoverschrijving of omdat het gaat om overschrijvingen van ondergeschikt belang, zulks zal
mededelen aan de voorzitter, die hiervan de Raad in kennis stelt.'53
Opgemerkt zij dat in 1973 het Parlement slechts een bevoegdheid tot advies aan de Raad ter zake
van kredietoverschrijving bezat. In het algemeen gingen kredietoverschrijvingen niet over
politieke, maar meer over technische zaken. Feitelijk ging de Bc er van uit dat alle bevoegdheden
aan haar waren gedelegeerd en de voorzitter van het Parlement volstond ermee de beslissingen
van de Bc, zowel de positieve als de negatieve, namens het Parlement door te geven aan Raad en
Commissie.
Na de totstandkoming van het Financieel Reglement van december 1977, waarbij het Parlement
beslissingsbevoegdheid verkreeg ter zake van kredietoverschrijvingen van niet-verplichte
uitgaven, heeft de voorzitter van de Bc zich tot het Bureau van het Parlement gewend met vragen
over de precieze bevoegdheid van zijn commissie. De notulen van het Uitgebreid Bureau van het
Parlement54 maken melding van de instemming van het Bureau met voorstellen van de Bc. Deze
commissie had in een brief aan de Parlementsvoorzitter voorgesteld dat volgens de reeds enkele
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jaren gevolgde praktijk, die op een resolutie van het Parlement is gebaseerd, het besluit van de BC
over deze kredietoverschrijvingen de vorm kan aannemen van een brief die aan de voorzitter van
het Parlement wordt gericht en door hem ter kennis van de betrokken instellingen wordt
gebracht. De voorzitter zou volgens die praktijk dan volstaan met een mededeling aan de
plenaire vergadering. In een andere brief van enkele dagen eerder had de voorzitter van de BC Ook
geschreven: 'Het spreekt vanzelf dat de BC, evenals voorheen, het Parlement een verslag zal
voorleggen wanneer er met het verzoek tot overschrijving bijzondere belangen zijn gemoeid'.
Het Bureau sloot 'zich... aan bij deze voorstellen van de commissie voor de begrotingen' en
hechtte 'zijn goedkeuring aan het voornemen van de BC volgens de reeds bestaande procedure
aan het Parlement een verslag voor te leggen wanneer er met het verzoek tot overschrijving
bijzondere belangen zouden zijn gemoeid'.
Deze materie is niet meer in de plenaire vergadering aan de orde geweest. De praktijk is gebleven
dat de BC alle besluiten neemt en dat deze door de voorzitter van het Parlement aan de andere
instellingen worden medegedeeld. Evenzo handelde de BCC. Daardoor werd de opvatting
gevestigd dat de besluitvorming over alle kredietoverschrijvingen volledig aan beide commissies
was gedelegeerd. Het ging goed totdat met betrekking tot een politiek hoogst gevoelige
beslissing, namelij k kredietoverschrijving van niet-verplichte uitgaven ten behoeve van
compensatie voor het Verenigd Koninkrijk, in 1984' het toen voor de tweede keer gekozen
Parlement de positieve besluitvorming van de BC uit de voorafgaande periode in de plenaire

vergadering wijzigde. Daarbij werd overigens door vele leden - uitgaande van het reeds door de
Bc genomen besluit - aan de plenaire vergadering het recht ontzegd zich alsnog over de
kredietoverschrijving uit te spreken. Uit een en ander blijkt mijns inziens dat de delegatie
onvoldoende duidelijk was geregeld.

Het verdient aanbeveling de aan beide commissies verleende delegatie van beslissingsbevoegdheid duidelijker te regelen en op te nemen in het Reglement van het Parlement.

H. Wat is decharge?
Decharge in het Verdrag en in het Financieel Reglement

Aan de orde kwam reeds dat de toedeling van de dechargebevoegdheid in het Verdrag van Rome
een evolutie vertoonde. Hier volgen de elkaar opvolgende verdragsteksten.

oorspronkelijke tekst Verdrag van Rome, geldend tot 1 januari 1971:
Art. 206, lid 4. De Raad verleent met gekwalificeerde meerderheid van stemmen de Commissie
kwijting voor de uitvoering van de begroting. Hij doet aan de Vergadering mededeling van zijn
beschikking.

na inwerkingtreding van het Eerste Budgettaire Bevoegdheden Verdrag, geldend van
1 januari 1971 tot 1 juni 1977:
Art. 206, lid 4. De Raad en de Vergadering verlenen de Commissie kwijting voor de uitvoering
van de begroting. Te dien einde wordt het verslag van de Controle-commissie achtereenvolgens
besproken door de Raad, die besluit met gekwalificeerde meerderheid van stemmen, en door de
Vergadering. De kwijting aan de Commissie is eerst dan verleend, wanneer de Raad en de
Vergadering een besluit hebben genomen.
na inwerkingtreding van het Tweede Budgettaire Bevoegdheden Verdrag, geldend van
1 juni 1977 tot heden:
Art. 206 ter. Op aanbeveling van de Raad, die besluit met gekwalificeerde meerderheid van
stemmen, verleent de Vergadering aan de Commissie kwijting voor de uitvoering van de
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begroting. Te dien einde onderzoekt zij, na de Raad, de rekeningen en de financiele balans
genoemd in artikel 205 bis, alsmede het jaarverslag van de Rekenkamer te zamen met de
antwoorden van de gecontroleerde Instellingen op de opmerkingen van de Rekenkamer.

Door de dechargebevoegdheid, die thans in beslissende zin uitsluitend door het Parlement wordt
uitgeoefend, wordt de Commissie, die overeenkomstig art. 205 EEG de begroting onder haar
eigen verantwoordelijkheid uitvoert, in nog sterkere mate ten opzichte van het Parlement
verantwoordelijk gesteld, omdat het Parlement ook de bevoegdheid heeft een motie van
wantrouwen tegen haar aan te nemen. De algemene, niet aan een bepaalde beoordelingsgrond
verbonden bevoegdheid van het Parlement tot het uitspreken van een motie van wantrouwen
tegen de Commissie, gebaseerd op art. 144 EEG, kan uiteraard 66k worden gebruikt met
betrekking tot aangelegenheden die controle en decharge betreffen. Dat het Parlement zoals
zal blijken - soms een verbinding zoekt tussen weigeren van decharge en het intreden van de
gevolgen die het Verdrag verbindt aan het uitspreken van een motie van wantrouwen jegens de
Commissie, lijkt voort te komen uit het ontbreken van een formele sanctie bij het weigeren van
decharge, terwijl art. 144 deze voor het geval van aanvaarding van een motie van wantrouwen
-

w61 aangeeft: het gezamenlijk aftreden van de leden van de Commissie.
Wat de dechargebeslissing formeel inhoudt geeft het Verdrag niet aan. Wel wordt aangegeven
dat de handeling berust op een voorafgaand onderzoek van de rekeningen, de financiele balans
en het jaarverslag van de Rekenkamer, te zamen met de antwoorden van de gecontroleerde

instellingen op de opmerkingen van de Rekenkamer.

Art. 85 van het Financieel Reglement
Het Financieel Reglement vermeldt evenmin wat decharge formeel inhoudt, al voegt het enkele
elementen toe aan de bepalingen van het Verdrag.
Art. 85, lid 2 FR schrijft voor dat'de financieel controleur rekening houdt met de opmerkingen in
de dechargebesluiten'. Hoewel dit voor de financieel controleurs van elk der instellingen geldt, is
de betekenis van deze bepaling voor die van de Commissie, onder wier verantwoordelijkheid de
gehele operationele begroting van de Gemeenschap valt, het grootst. Dit in december 1977 aan de
tekst toegevoegde voorschrift is echter vaag. 'Rekening houden met' betekent niet 'zich houden
aan'. Dit laatste zou in strijd zijn met de speciale positie die de financieel controleur inneemt
krachtens art. 19 FR55 dat de zelfstandigheid van dat ambt garandeert. Het minste wat het
voorschrift van art. 85, lid 2 zou dienen in te houden is naar mijn mening dat duidelijk gemaakt
wordt waarom eventueel aan de inhoud van bepaalde opmerkingen geen gevolg kan worden
gegeven. Het bijzondere statuut van de financieel controleur neemt niet weg dat hij slechts
verantwoordelijk is ten overstaan van het hoogste orgaan van zijn eigen instelling en niet
daarbuiten. In de praktijk heeft de financieel controleur van de Commissie echter frequente
contacten met de Rekenkamer en met de BCC, waardoor moeilijkheden worden voorkomen of
opgelost. Binnen zijn instelling is hij voortdurend de vertolker van de verlangens die het
Parlement als politieke controle-instantie en Decharge-autoriteit naar voren brengt.56
Art. 85, lid 2 schrijft verder voor dat de instellingen alle nodige maatregelen treffen om gevolg te
geven aan de opmerkingen in de dechargebesluiten en op verzoek van het Parlement of van de
Raad verslag uitbrengen over de naar aanleiding van deze opmerkingen genomen maatregelen,
met name over de instructies die zij hebben gericht tot hun diensten, die zich met de uitvoering
van de begroting bezig houden. Deze verslagen worden tevens toegezonden aan de Rekenkamer.
Ook zonder dit'verslag op verzoek' moeten de instellingen in een bijlage van de jaarrekening van
het volgende begrotingsjaar opgave doen van de maatregelen die naar aanleiding van de in de
dechargebesluiten gemaakte opmerkingen zijn getroffen.
Hierdoor krijgt het Parlement dus invloed op de wijze waarop de begroting wordt uitgevoerd en
wordt een verdere openbaarheid van de bij de controle geconstateerde zaken, gewoonten en
procedures bevorderd.
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Bij niet-naleving van de bepalingen van art. 85, lid 2 zou een motie van wantrouwen op zijn
plaats kunnen zijn. Daardoor is toch - in tweede aanleg - een sanctiemogelijkheid in het kader
van de decharge aanwezig.57
Ten slotte onderkent art. 85 FR58 de mogelijkheid van uitstel van de decharge door de bepaling
dat de tot decharge bevoegde instelling aan de Commissie de redenen moet meedelen waarom de
datum van 30 april - v66r die datum moet de decharge worden verleend - niet kan worden
aangehouden.

Strasser59 zegt dat het dechargebesluit ten doel heeft de bedragen van de werkelijke uitgaven en
ontvangsten voor het begrotingsjaar in kwestie vast te stellen. Later voegde hij hier aan toe: ' . . .
en eventueel de toekomstige handelwijze van de instellingen met betrekking tot het beheer van de
gemeenschapsmiddelen via resoluties van het Parlement om te buigen:60
Deze beide elementen moeten inderdaad als wezenlijk voor de decharge worden beschouwd.
Voor het eerste element geldt dat omdat dit niet alleen overeenstemt met wat in lidstaten waar de
decharge door het parlement deel uitmaakt van de constitutionele structuur (grond)wettelijk is
geregeld, maar ook omdat de tekst van art. 206 ter EEG verbinding legt tussen de decharge en de
jaarrekening en financiale balans van de Gemeenschap. Het tweede element is wezenlijk voor de
decharge, omdat dit in art. 85, lid 2 FR uitdrukkelijk is vermeld, onmiddellijk aansluitend aan het
eerste lid waarin de decharge wordt genoemd. Met deze beide elementen lijkt het wezen van de
decharge echter niet volledig te zijn aangegeven, omdat het goedkeuringselement, de acceptatie,
het - ondanks eventuele kritiek op onderdelen - toch globaal achteraf aanvaarden van het
gevoerde financiele beleid door de dechargeverlenende instelling, ontbreekt. Het vaststellen van
definitieve rekeningcijfers, hoe belangrijk ook, en het geven van aansporingen voor het
toekomstige beleid waaraan de aangespoorde niet voorbij kan gaan, vallen niet samen met het
oordeel over de afgelegde rekening en verantwoording. Er moet sprake zijn van een derde

element.

Mogelijkheid van weigering van decharge
Het derde element komt w61 om de hoek kijken bij de vraag wat er gebeurt wanneer de decharge
zou worden geweigerd. Dit wordt noch in het Verdrag, noch elders geregeld. In art. 206 ter staat
niet: ' . . . verleent al dan niet kwijting', maar weigering moet in principe mogelijk zijn, omdat
anders de procedure van art. 206 ter een wassen neus zou zijn. Het zou bovendien te ver gaan dat
het Parlement gebonden zou zijn aan een aanbeveling van de Raad. De mogelijkheid om
decharge te weigeren wordt het Parlement door sommigen ontzegd, zoals later zal blijken.
Begrotingscommissaris Tugendhat deed dat trouwens niet toen hij op 7 juli 1977 verklaarde:
'Noch de Verdragen, noch het Financieel Reglement voorzien in enige wettelijke sanctie. Dus
logisch gesproken is dit een algemene sanctie waartoe de Verdragen het Parlement de
mogelijkheid bieden. Het gaat dan dus om een politieke sanctie, die het normale gevolg zou zijn
van een weigering om kwijting te verlenen. Een dergelijke weigering zou bijgevolg bijzonder
ernstig zijn; de Commissie die op deze wijze terecht zou worden gewezen, zou mijns inziens
moeten worden vervangen. Dit punt zullen wij, daarvan ben ik overtuigd, nooit bereiken.'61
De decharge-akten bevatten inderdaad de definitieve rekeningcijfers, alsmede - in de
bijbehorende resolutie - opmerkingen over de uitvoering van de begroting. Het Parlement
interpreteert de bepalingen in het Verdrag en het Financieel Reglement zodanig dat het de
bevoegdheid bezit decharge te weigeren. De ontwikkeling van de denkbeelden hierover en de
praktijk van de decharge, de daaraan ten grondslag liggende controle en de effecten daarvan
komen aan de orde bij de behandeling van de achtereenvolgende dechargeprocedures.62
Drie elementen van decharge in de EG
De drie elementen van de decharge zullen later in deze studie aan de orde komen. Deze elementen

zijn:
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- het vaststellen van de definitieve rekeningcij fers door een besluit met wetskracht;
- het geven van aanwijzingen voor de uitvoering van de begroting, waarmee de instellingen
rekening hebben te houden en waarover ze moeten rapporteren;
- het geven van een politieke appreciatie over de uitvoering van de begroting.
Ten slotte zal antwoord worden gegeven op de vraag of en hoe het Europees Parlement in de
uitoefening van zijn dechargebevoegdheid is geslaagd.
Decharge in de lidstaten

Bij de formulering van de dechargebepaling in het Verdrag kon niet worden teruggevallen op een
uniforme praktijk ter zake in de lidstaten, noch op een gelijke staatsrechtelijke structuur. De
staatsrechtelijke structuren, voor zover zij de verhouding tussen het parlement en de uitvoerende
macht regelen, zijn in de lidstaten nogal verschillend. Controle en decharge hangen daar nauw
mee samen.63 Zo ontbreekt bijvoorbeeld een formele decharge in het Verenigd Koninkrijk, maar
juist in dat land is de parlementaire bemoeienis met de controle zeer intensief. Ook in
Denemarken ontbreekt een formele decharge. In landen waar deze wel bestaat wordt hij niet
steeds op dezelfde basis verleend.

In Nederland geschiedt de verantwoording over elk dienstjaar door indiening van een ontwerp
van wet tot vaststelling van het slot van de rekeningen.64 De Grondwet bepaalt65 dat bij het
afleggen van verantwoording de door de Algemene Rekenkamer goedgekeurde rekening aan de
Staten-Generaal wordt overgelegd. 'Zo spreekt de wetgever het laatste woord, al geschiedt het
werkelijk toezicht door anderen.'66
Uitgaven die bij de controle achteraf niet het visum van de Rekenkamer verkregen, kunnen niet
in de rekening worden opgenomen. De desbetreffende minister krijgt van de Rekenkamer
gelegenheid deze alsnog in orde te brengen. Geschiedt dit niet, dan is hij verplicht door het vragen
van parlementaire instemming op een door hem in te dienen indemniteitswet alsnog
sanctionering voor de verrichte uitgaven te verkrijgen. Dit komt niet vaak voor. Het vaststellen
van het slot van de rekeningen is bijna altijd een formaliteit.
De Algemene Rekenkamer brengt ook een jaarverslag van haar werkzaamheden aan de Tweede
Kamer uit. Daarin zijn de belangrijkste opmerkingen naar aanleiding van de controlebevindingen van de Rekenkamer opgenomen, met de antwoorden van de bekritiseerde ministers
en meestal weer het commentaar daarop van de Rekenkamer zelf. Ook brengt de Rekenkamer al of niet op verzoek van de Staten-Generaal - speciale verslagen over belangrijke onderwerpen
uit. De Tweede Kamer pleegt naar het oordeel van de Rekenkamer weinig effectief om te gaan
met haar controlegegevens.67
Er is - zoals in andere lidstaten - enige kentering in de belangstelling van de Tweede Kamer voor
controle-aangelegenheden. Of deze zal doorzetten, onafhankelijk van spectaculaire, publieke
aandacht trekkende zaken, is nog niet te beoordelen.
Ook in Nederland is het steunen door de meerderheid van de Tweede Kamer van een door
dezelfde meerderheid gedragen regering sterker dan het 'zonder aanzien des persoons'
uitoefenen van controle op basis van onderzoek van een onafhankelijke Rekenkamer. Zeker
wanneer het op sancties aankomt.

In de Bondsrepubliek Duitsland en in Frankrijk bestaat ook een formele decharge door het
Parlement, maar ook deze is meestal slechts een formaliteit.
De Duitse Grondwet voorziet decharge door het Parlement door de bepaling68 dat de
Bundesfinanzminister namens de Bundesregierung jaarlijks aan de Bundestag en de Bundesrat
ter goedkeuring een rekening over het afgelopen dienstjaar voorlegt van alle ontvangsten en
uitgaven, evenals een staat van bezittingen en schulden. In de secundaire wetgeving wordt
vermeld dat dit geschiedt 'teneinde decharge voor de federale regering te verkrijgen'. Vervolgens
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zal het Parlement op grond van de rekening en het jaarverslag van het Bundesrechnungshof
beslissen over de decharge aan de regering. In de praktijk geschiedt dit door een aanbeveling van
de subcommissie controle van de begrotingscommissie. De Bondsdag heeft nooit decharge
geweigerd; wel is het voorgekomen dat onregelmatig verrichte uitgaven van de decharge werden

uitgesloten.

In Frankrijk is kenmerkend voor de controle de in verhouding sterke en goed georganiseerde
interne controle, dus binnen het regeringsapparaat zelf. Kern hiervan zijn de ook in het EEGsysteem centraal staande gescheiden verantwoordelijkheden van de ordonnateur (geeft bijv.
betalingsopdrachten), de rekenplichtige (verricht betalingen) en de financiele controleur (gaat na
of betaling conform begrotingsvoorziening geschiedt en of op de begroting voor het
desbetreffende onderdeel nog voldoende middelen voorhanden zijn). Zowel de rekenplichtigen
(comptables) als de financiele controleur handelen vanuit het Ministerie van Financien. De
laatste moet een visum verstrekken alvorens betalingen kunnen worden gedaan.
Een kamer van het Franse Cour des Comptes oefent de jurisdictie over de rekenplichtigen uit die
het Hof in geval van onregelmatigheden heeft.
Het Ho f stelt een rapport vast over de con formiteit tussen de rekeningen die door de Minister van
Financien zijn ingediend en de begroting. Op dit rapport is het dechargebesluit gebaseerd. Met
betrekking tot de rekeningen van de Staat is volgens art. 47 van de Grondwet het Cour des
Comptes ermee belast 'd'assister le Parlement et leGouvernement dans le contr6le de l'exdcution
des lois des Finances'. De eerste voorzitter van het Cour des Comptes presenteert het rapport in
de commissies van financien van het Parlement (tegenwoordig alleen van de Senaat) en
beantwoordt vragen.
De controle door het Parlement is in Frankrijk slechts 68n element - en zeker niet het
belangrijkste - in het controlestelsel waarbij diverse instanties zijn betrokken. 69 Toch komt het
voor dat de Assemblte Nationale een bedrag uit de rekening schrapt. Veel aandacht kreeg het
geval waarin de Assemblte uit de rekening van 1975 het bedrag schrapte waarmee de regering op
niet-rechtmatige wijze een bankinstelling van liquide middelen had voorzien.70 De regering heeft
toen deze subsidie moeten terugvorderen, ten gevolge waarvan de instelling in zeer ernstige
moeilijkheden geraakte.
In het Verenigd Koninkrijk volgt de Public Accounts Commission van het House of Commons
de uitvoering van de begroting gedurende het jaar mede aan de hand van de rekeningen van de
National Audit Office. Deze instantie geeft een certificaat af, een 'accountants- of
getrouwheidsverklaring'. De Auditor General, het hoofd van de National Audit Office, wordt in
feite en bij traditie beschouwd als een parlementair 'ambtenaar', die het House o f Commons
behulpzaam is bij de controle op de uitvoering van de begroting.71 Een formele decharge kent het
Verenigd Koninkrijk niet. De 'follow-up' door het Parlement met betrekking tot het opvolgen
door de regering van de aanbevelingen van de National Audit Office is echter zeer sterk
ontwikkeld.72
Belgie kent wel een formele decharge, die bestaat uit een wettelijke handeling van het Parlement:
'Door het al of niet aannemen van de rekeningswet doet het Parlement definitief uitspraak over
het financitle beleid van de regering.'73 Wigney74 schrijft over het Belgische recht: 'Le compte
gtntral de l'Etat est soumis aux Chambres avec les observations de la Cour. C'est le projet de loi
des comptes qui constitue le rtglement d6finitif du budget. En le votant les Chambres
approuvent l'extcution du budget et donnent ddcharge aux ministres. Elles doivent le faire
annuellement'. Over de praktijk schrijft hij: 'La formalite est beaucoup plus theorique que
pratique. Les lois des comptes sont vottes avec de considdrables retards. Plusieurs ann6es se sont
acoultes depuis que le budget a att vott. Les assembldes ne s'intaressent plus A cette histoire
ancienne; il faut laisser les morts enterrer les morts. Ici se trouve une source grave d'abus. Des
budgets apparemment en 6quilibre sont complttes par des cradits additionnels qui doivent 8tre
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financts par l'emprunt. La discussion du rapport gantral est vaine en raison de ces corrections ...
La vote de la loi des comptes, qui devrait constituer une vtrification supreme, devient une
procedure sans importance'.
Spreutels75 schrijft hierover: 'In de grond is de 'rekeningwet' of'eindregeling der begroting' een
der sluitstenen van het parlementaire regime'. 'Het Parlement vindt in de behandeling van de
rekeningwet de gelegenheid om de ministeriele verantwoordelijkheid ter sprake te brengen. De
diepe betekenis van de rekeningwet is teloor gegaan door de soms jarenlange vertraging in de
neerlegging van het wetsontwerp tot eindregeling van de begroting. Allerlei redenen verklaren
deze vertraging..., bijvoorbeeld de ingewikkeldheid van het vroegere dienstjarenregime,
alsmede... de twee wereldoorlogen; het behandelen met tien jaar vertraging ontneemt aan de
rekeningwet alle actualiteit. De ontlasting van de Ministers heeft geen betekenis meer wanneer
weinig of geen titularissen in dienst zijn.'76
De indruk bestaat dat deze beschouwingen over de Belgische situatie voor meer lidstaten gelden;
in elk geval zouden deze beschouwingen grotendeels ook op Nederland van toepassing kunnen
zijn. Hieruit de conclusie te trekken dat dus de controle te laat en daardoor ineffectief is, zou
onjuist zijn. De effecten van de controle door de Rekenkamers moeten mede en wellicht vooral
worden gezien los van wat de parlementen met de uitkomsten van de controle willen of kunnen
verrichten. Toch kan gesteld worden dat wanneer de parlementen de controle achteraf als
quantitt ntgligeable beschouwen, dit op den duur een negatieve invloed heeft op de intensiteit en
doeltreffendheid van interne controlemiddelen en ten slotte ook op een rechtmatig en doelmatig
beheer van openbare middelen.
Het is niet de bedoeling in het verband van deze studie dieper in te gaan op de - de laatste jaren in
de meeste landen sterk in ontwikkeling zijnde - comptabiliteitsregels van de lidstaten, zelfs niet
op die van de Gemeenschap; dit overzicht beoogt slechts enig inzicht te geven in de grote
verschillen die er op dit gebied bestaan. Die verschillen spelen een rol wanneer binnen de
Commissie, binnen de Raad, tussen de lidstaten, binnen de Europese Rekenkamer en binnen het
Europees Parlement standpunten ter zake van de communautaire controle en decharge moeten
worden ingenomen. Het gaat hier vooral om het verkrijgen van een indruk hoe in een aantal
lidstaten de politieke controle op de uitvoering van de begroting in zijn werk ging toen besloten
werd het Europees Parlement tot de enige beslissende Decharge-autoriteit van de uitvoering van
de algemene begroting van de Gemeenschap te verheffen en tegelijkertijd werd overgegaan tot

instelling van een Europese Rekenkamer.

Vermijden van dubbel werk en van lacunes bij controle
De financiele structuur in de Gemeenschap kan niet vergeleken worden met die in de lidstaten.
Zij wordt gekenmerkt door grote complexiteit. Dit wordt niet in de laatste plaats veroorzaakt
doordat de inning77 van de eigen middelen weliswaar onder uiteindelijke verantwoordelijkheid
van de Commissie - geschiedt door nationale instanties met eigen gebruiken, eigen controles en
onderworpen aan nog niet geheel geharmoniseerde wetgeving waaraan de handelingen in eerste
instantie door nationale rechters worden getoetst. Hetzelfde geldt voor het grootste deel van de
-

communautaire uitgaven.
Het zou onjuist zijn indien lidstaten die geen formele decharge kennen, deze ook voor de
Gemeenschap onnodig achten. Eveneens zou het onjuist zijn om uit het feit dat in een aantal
lidstaten de parlementen niet veel aandacht aan de bevoegdheid tot decharge schenken, te
concluderen dat het Europees Parlement dat dan ook maar zou moeten doen. Evenmin zou de
gevolgtrekking correct zijn dat de lidstaten, door aan het Parlement de beslissing inzake
decharge toe te vertrouwen, deze instelling 'blij gemaakt zouden hebben met een dode mus',
omdat een precieze en volledige definitie van wat decharge inhoudt ontbreekt.
'Het begrotingsrecht van de Europese Gemeenschappen is voortdurend in wording...Na een
periode van eenvoudige en soepele controle in EGKs-verband volgde voor de Gemeenschappen
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het stelsel van controle a priori, de interne controle, dat door het Franse systeem was
geinspireerd. Vervolgens kwam geleidelijk het stelsel van de controle a posteriori, de externe
controle, dat zich, zonder het optreden van de executieve te belemmeren, met de oprichting van
een Rekenkamer met meer bevoegdheden ontwikkelt in navolging van het Duitse systeem. Ten
slotte is een parlementaire controle van politieke aard ontstaan onder invloed van het Britse
systeem.' Dit schrijft Strasser78 in 1982. 'Bij de huidige stand van het recht en de jurisprudentie
zijn de plaats en de rol van deze controles nog slecht omschreven', voegt hij er aan toe, en dit
geldt ook nog in 1988. De praktijk echter ontwikkelt zich geleidelijk, maar codificatie heeft sinds
1982 niet verder plaatsgehad. Het Financieel Reglement van 1977 geldt nog steeds en de Raad is
in gebreke latere Commissievoorstellen ter zake, alsmede adviezen van Parlement en
Rekenkamer serieus in studie te nemen. Het voorstel voor een nieuw Financieel Reglement is
zelfs nog niet op de tafel van de (plaatsvervangende) Permanente Vertegenwoordigers geweest.
De ontwikkeling van het recht met betrekking tot decharge gaat dus buitengewoon langzaam.
Het is daarom nog te vroeg definitief te omschrijven wat decharge is en wat op alle onderdelen de
gevolgen ervan zijn. Op blz. 35 heb ik aangegeven wat mijns inziens de drie wezenlijke elementen
van decharge zijn.
De complexe EG-situatie mag geen excuus zijn voor het verrichten van dubbel controlewerk. Ook
mag controle geen blok aan het been van de begrotingsuitvoering zijn. Wel moet evenwicht en
samenspel gevonden worden tussen nationale controle, interne en externe gemeenschapscontrole
en de uitoefening van het politieke dechargerecht van het Parlement. Verdere harmonisatie van
het - relevante - nationale recht zal met meer kracht ter hand moeten worden genomen en er zal
steeds betere afstemming van controles op elkaar moeten plaatsvinden. Deze zaken komen aan
de orde bij de behandeling van de dechargeprocedures.
Dat de BCC het tot haar taak rekent zelf in lidstaten controles te houden, moet eerder gezien
worden als teken van de wil om de communautaire geest rechtstreeks over te brengen op voor de
uitvoering in de lidstaten verantwoordelijke personen dan als een wijze en doelmatige opvatting
van wat ieders taak is in dit complexe geheel.

I. Deprocedure bij het verlenenvan dedecharge
Door het Tweede Budgettaire Bevoegdheden Verdrag, waarbij aan het Parlement de exclusieve
bevoegdheid tot het verlenen van decharge aan de Commissie voor de uitvoering van de
begroting werd verleend, werd art. 206 EEG in die zin gewijzigd en art. 206 ter toegevoegd.79 Bij
de decharge komt sindsdien de relatie Parlement - Commissie aan de orde. De Raad komt op de
achtergrond in een adviserende rol.
Hetzelfde Verdrag regelde de instelling van een Europese Rekenkamer.
Het Financieel Reglementso stelt de termijnen van de dechargeprocedure vast:
1. uiterlijk tegen 1 juni stelt de Commissie een jaarrekening van de EG op voor het afgelopen
begrotingsjaar, alsmede een financille balansvan de activa en de passiva per ultimo van dat jaar
en een analyse van het financiele beheer (artt. 73,75 en 76). De andere instellingen verstrekken
daartoe de nodige gegevens (art. 74).
De Commissie zendt de jaarrekening, de analyse van het financiele beheer en de financiele balans
uiterlijk op 1 juni aan het Parlement, de Raad en de Rekenkamer toe (art. 77);
2. uiterlijk op 15 juli doet de Rekenkamer aan de Commissie en de betrokken instellingen de
opmerkingen toekomen die zij voornemens is in haar verslag op te nemen Cart. 83, lid 1);
3. uiterlijk op 31 oktober zenden de gecontroleerde instellingen hun antwoorden op die
opmerkingen aan de Rekenkamer (art. 83, lid 1);
4. uiterlijk op 30 november zendt de Rekenkamer haar verslag en de ontvangen antwoorden aan
de autoriteiten die de decharge verlenen en aan de andere instellingen en draagt zij zorg voor
publikatie in het Publikatieblad (art. 84);
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5. v66r 30 april van het volgende jaar verleent het Parlement de Commissie decharge voor de
uitvoering van de begroting (art. 85, lid 1).
In het Parlement is het de begrotingscontrolecommissie (BCC) die voor de plenaire vergadering de
met de controle en decharge verband houdende zaken voorbereidt. V66r de rechtstreekse
verkiezingen was dat de taak van de subcommissie controle van de BC. De BCC onderhoudt zeer
nauwe betrekkingen met de Rekenkamer. Het lid van de Rekenkamer dat met de
verantwoordelijkheid voor het jaarverslag is belast, biedt jaarlijks rond 30 november dit
jaarverslag in de Bcc aan en licht het toe. Andere leden van de Rekenkamer komen op verzoek
van de voorzitter naar de vergaderingen van de BCC. De Rekenkamer is op alle vergaderingen van
de Bcc ten minste op ambtelijk niveau vertegenwoordigd. Ook de Commissie is altijd
vertegenwoordigd en wel met functionarissen van verschillende Directoraten-Generaal; steeds is
DG xx aanwezig, het Directoraat-Generaal Financiele Controle. De Directeur-Generaal hiervan
is de 'Financieel Controleur', wiens bijzondere status in het Financieel Reglementst en in de
Verordening van de Commissie houdende uitvoeringsvoorschriften betreffende een aantal
bepalingen van het Financieel Reglement is geregeld. Hij is de interne controleur van de
Commissie, met wie de parlementaire controlecommissie uiteraard een bijzondere relatie wenst
te onderhouden. Ook is DG XIX steeds aanwezig, het Directoraat-Generaal Begrotingen, dat tot
1986 een Directeur had die speciaal was belast met de contacten met het Parlement op
begrotingsgebied. Ten slotte komen ter vergadering de Directoraten-Generaal of diensten wier
uitgaven aan de orde zijn. Ook andere instellingen waarvan controle-onderwerpen op de agenda
staan kunnen in de vergadering vertegenwoordigd worden en maken meestal van dat recht
gebruik.

De leden van de BCC hebben een verdeling gemaakt van de onderwerpen waarover ieder
rapporteert in een soort deelrapport van het dechargeverslag. De jaarlijkse opstelling van dit
verslag is de belangrijkste werkzaamheid van de BCC, die daarnaast nog een groot aantal andere
werkzaamheden vervult, zoals: het bestuderen van bijzondere controlerapporten van Commissie
of Rekenkamer; het bestuderen van de kwartaalverslagen van de Commissie over de uitvoering
van de begroting; het uitbrengen van eigen rapporten inzake controle; beslissen dan wel
adviseren over kredietoverschrijvingen; opsporen van knelpunten in de coijrdinatie van de
controle-instanties; uitbrengen van adviezen aan het Parlement in verband met zijn adviserende
functie inzake gemeenschapswetgeving; adviezen verstrekken aan de BC bij de begrotingsbehandeling; het onderhouden van contacten met nationale controle-instanties;82
informatieverwerving en rapportage over fraudes ten koste van de gemeenschapsbegroting,
alsmede het doen van voorstellen tot de bestrijding daarvan.83

Jaarlijks wordt voor de decharge een rapporteur benoemd, die uit dezelfde fractie pleegt te
komen als degene die voor het desbetreffende jaar begrotingsrapporteur van de BC Was. De
deelrapporteurs brengen de resultaten van hun activiteiten bestuderen van documenten,
de
contacten
met
leden
en/of
diensten
van
Commissie,
met de interne controle, met
persoonlijke
leden of functionarissen van de Rekenkamer - in de Bcc en doen voorstellen voor teksten voor
hun onderdeelin de ontwerp-resolutie houdende opmerkingen bij de decharge, en eventueel voor
teksten in de dechargebesluiten zelf.
Vertegenwoordigers van de Commissie en van de Rekenkamer, eventueel ook leden van beide
lichamen, nemen aan de discussie deel, evenals rapporteurs voor advies afkomstig van andere
parlementaire commissies, met name van landbouw en ontwikkelingssamenwerking.
Wanneer de Begrotingsraad gereed is met zijn advies aan het Parlement, biedt de voorzitter van
het begrotingscomitt het advies van de Raad in de BCC aan en licht het toe. Vanaf de decharge
over 1985 heeft de Ecofinraad de adviserende functie overgenomen van de Begrotingsraad.
Het is ten slotte het Parlement dat de Bcc-voorstellen kan aannemen, eventueel na amendering,
of verwerpen.
Het Parlement heeft in zijn Reglement van Orde speciale bepalingen opgenomen voor de
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behandeling van de decharge. Het belangrijkste voorschrift is dat een voorstel tot weigering van
de decharge de reden daarvan moet vermelden en slechts is aangenomen indien het de stemmen
van de meerderheid van het feitelijk aantal leden van het Parlement verkrijgt.
Verevening van de rekeningen

Helaas is met de decharge over een boekjaar het laatste woord over dat begrotingsjaar niet
gezegd. Dat geldt althans voor de uitgaven van het Europees Orientatie- en Garantiefonds voor
de Landbouw (EOGFL), die het overgrote deel van de begroting uitmaken. Het financieel beheer
van deze sector wordt gekenmerkt door decentralisatie en is mede daardoor ook verbrokkeld in
de tijd.
Maandelijks maakt de Commissie bedragen van het EOGFL/Garantie in de vorm van
voorschotten over aan de uitvoeringsorganen, die in de lidstaten met de betalingen aan de
betrokkenen - boeren, exporteurs, melkfabrieken - zijn belast. De Commissie verwerkt de elke
maand door de lidstaten gedeclareerde bedragen in haar financiele administratie waarna zij
jaarlijks het geheel samenvat in de algemene rekening van de Gemeenschap.
In het stadium van de samenstelling van de rekening over het jaar n, hetgeen de Commissie
uiterlijk tegen 1 juni van het jaar n + 1 moet doen, kan zij echter niet instaan voor de juistheid
van de boekhoudkundige verwerking van de gegevens. Het resultaat van eventuele correcties
wordt verwerkt in de rekening van het jaar waarin de rekening van het jaar n wordt verevend
('apurement des comptes'). Hiervoor is de procedure van het aanzuiveren der rekeningen
voorzien,84 die controles voorschrijft, alsmede de verevening door de Commissie. Daarmee
erkent deze de door de uitvoeringsorganen in de lidstaten gedane uitgaven, die definitief ten laste
van het EOGFL kunnen worden gebracht. De aanzuivering der rekening - lidstaten moeten het
eventueel ten onrechte ontvangen geld terugstorten op de rekening van de Gemeenschap - dient
te geschieden v66r het eind van het jaar dat volgt op het begrotingsjaar in kwestie.
Ook bij tijdig voldoen aan dit voorschrift ligt het tijdstip van de aanzuivering van de rekening de verevening - na dat waarop de Commissie de rekening van het afgelopen boekjaar dient op te
maken (fase 1 van de dechargeprocedure) en zelfs na het tijdstip waarop de Rekenkamer haar
jaarverslag dient uit te brengen (fase 4) (zie blz. 39). De voor de verevening voorgeschreven
termijn wordt echter in de praktijk bij lange niet gehaald. Dit vindt vooral zijn oorzaak in het feit
dat de gedecentraliseerde organen hun gegevens, die meestal tijdrovende correcties behoeven,
zeer laat verstrekken. De Rekenkamer kan over de controle inzake de verevening eerst
rapporteren in het verslag over het boekjaar waarin deze heeft plaatsgevonden, niet derhalve in
dat over het jaar waarop de uitgaven betrekking hadden. Het oordeel van het Parlement kan
derhalve eerst n6g later worden gevormd.
Bij de verevening van de rekeningen kan het om zeer grote bedragen gaan die niet door de
Commissie worden 'erkend' en definitief niet ten laste van de Gemeenschapsbegroting gebracht
kunnen worden. De Financieel Controleur kan daarbij zijn 'visum' weigeren, de uitgaven
derhalve niet erkennen. Op verzoek van de Ordonnateur85 kan de Commissie de visumweigering
van de Financieel Controleur 'naast zich neerleggen' ('passer outre') en de uitgaven toch
erkennen. Hiervan behoort mededeling te worden gedaan aan de Rekenkamer. Het spreekt
vanzelf dat de BCC voor zaken als deze een speciale belangstelling heeft.

J. De externe controle-instantie van de Gemeenschap
De controle-arbeid van het Parlement en de uitoefening van zijn dechargebevoegdheid zijn niet
los te zien van de instantie die de externe controlefunctie vervult: de Europese Rekenkamer,
ingesteld bij het Verdrag van 22 juli 1975, dat na ratificatie op 1 juni 1977 in werking trad.
Hoe de externe controle op de algemene begroting van de Gemeenschap v66r die datum was
georganiseerd komt nu eerst aan de orde.
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De Controle-commissie ingevolge art. 206 van het oorspronkelijke Verdrag: voorgangster van
de Europese Rekenkamer

In de oorspronkelijke tekst van het EEG-Verdrag was in art. 20686 sprake van een 'Controlecommissie, welke is samengesteld uit financiele commissarissen die alle waarborgen bieden van
onafhankelijkheid en welke door een van hen wordt voorgezeten'. Deze Controle-commissie
moest de rekeningen van alle ontvangsten en uitgaven van de begroting onderzoeken. 'De
controle, die aan de hand van bescheiden en zo nodig ter plaatse geschiedt, heeft ten doel de
wettigheid en de regelmatigheid van de ontvangsten en uitgaven na te gaan en vast te stellen of
een goed financieel beheer werd gevoerd. De Controle-commissie stelt na afsluiting van elk
begrotingsjaar een verslag op dat zij met meerderheid van stemmen van haar leden aanneemt. De
Commissie legt ieder jaar aan de Raad en aan de Vergadering de rekeningen over het afgelopen
begrotingsjaar voor welke betrekking hebben op de uitvoering van de begroting te zamen met het
verslag van de Controle-commissie. Bovendien doet zij een financiele balans van de activa en
passiva van de Gemeenschap toekomen. De Raad verleent met gekwalificeerde meerderheid van
stemmen de Commissie kwijting voor de uitvoering van de begroting. Hij doet aan de
Vergadering mededeling van zijn beschikking.'
De Controle-commissie was samengesteld uit part-time functionarissen, den per lidstaat, die in
het algemeen als ambtenaar verbonden waren aan publiekrechtelijke nationale of internationale
lichamen en diploma's en notoire bekwaamheden bezaten op het gebied van de administratie en
het financieel-economisch beheer. Het ambtenarencorps van de Controle-commissie bestond
rond 1975 uit 30 personen.87 De leden van dit controle-orgaan hebben hun taak zeer ernstig
opgevat en belangrijke diensten verleend. Het part-time karakter van hun positie was echter een
nadeel. Zij stuitten ook op andere moeilijkheden bij de uitoefening van hun taak, omdat de
Europese Commissie de taak van de Controle-commissie, die slechts in algemene termen
omschreven was, steeds zo beperkt mogelijk leek te interpreteren. Ook was de organisatie van de
diensten van de Europese Commissie er niet op gericht de vereiste documentatie, statistische
overzichten en kosten- en tariefcalculaties te produceren die de mogelijkheid boden de
doelmatigheid en het rendement van genomen beheersbeslissingen te evalueren en te
beoordelen.88
De uitgaven ingevolge het Gemeenschappelijk Landbouwbeleid begonnen toe te nemen en er was
met name in die sector geregeld sprake van fraudes en onregelmatigheden. Het Parlement was
bezorgd over de beperkingen van de controle, ook al omdat een deel van de ontvangsten in en
door de lidstaten van de heffingsplichtigen moest worden gernd en de uitgaven uiteindelijk voor
het allergrootste deel door nationale instanties ten laste van de Gemeenschap werden gedaan.

De Europese Rekenkamer
Op blz. 25 werd aangegeven hoe het Parlement jarenlang heeft aangedrongen op de instelling van
een Europese Rekenkamer, die na de ratificatie van het Tweede Budgettaire Bevoegdheden
Verdrag ook feitelijk tot stand kwam.
De eerste negen leden van de nieuwe Rekenkamer ('Cour des Comptes') zijn met ingang van
18 oktober 1977 benoemd. Dit geschiedde ingevolge het nieuwe art. 206 EEG door de Raad, met
eenparigheid van stemmen, na raadpleging van het Europees Parlement.89
Bij de achtereenvolgende toetredingen van nieuwe lidstaten werd telkens het aantal leden van de
Rekenkamer aan dat van de deelnemende landen aangepast, zodat vanaf 1 januari 1986 de
Europese Rekenkamer twaal f leden telt. Bij besluit van de lidstaten werd als voorlopige
werkplaats van de Rekenkamer de stad Luxemburg vastgesteld.
Zelf vatte de Rekenkamer in haar eerste jaarverslag90 haar in het Verdrag en F.r.ancieel
Reglement geregelde bevoegdheden als volgt samen:
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- de boekhouding controleren van alle ontvangsten en uitgaven van de Gemeenschappen en van
alle door de Gemeenschappen opgerichte organen, voor zover het instellingsbesluit deze controle
niet uitsluit;
- alle ontvangsten en uitgaven onderzoeken op hun wettigheid en rechtmatigheid en nagaan of
een goed financieel beheer werd gevoerd;
- accountantscontrole op de ontvangsten en uitgaven van de Gemeenschappen en daarvoor, zo
nodig, controles ter plaatse uitvoeren bij de instellingen van de Gemeenschappen en in de
lidstaten. Hiertoe dient de Rekenkamer contact te onderhouden met de betrokken hoge instantie
voor financi8le controle of desbevoegde tak van dienst in de lidstaten;
- alle bescheiden en inlichtingen die nodig zijn voor de vervulling van haar taak inwinnen bij de
instellingen van de Gemeenschappen of bij de nationale controle-instanties. De Rekenkamer is
van oordeel dat op grond van het Verdrag zij alleen kan beoordelen welke documenten of
informatie zij nodig heeft;
- na afsluiting van elk begrotingsjaar een jaarverslag opstellen en dit te zamen met de
antwoorden van de instellingen in het Publikatieblad van de Europese Gemeenschappen laten
bekendmaken;
- kopieen van het jaarverslag aan de instellingen doen toekomen;
- op eigen initiatief met betrekking tot bijzondere vraagstukken opmerkingen maken;
- op verzoek van deze of gene instelling van de Gemeenschappen adviezen uitbrengen;
- Parlement en Raad terzijde staan bij de controle op de uitvoering van de begroting;
- adviezen uitbrengen over de voorstellen van de Commissie met betrekking tot
a. Financiale Reglementen, in het bijzonder waar deze budgettaire aangelegenheden en de
accountantscontrole betreffen;
b. de procedures volgens welke de eigen middelen ter beschikking van de Gemeenschappen
worden gesteld;
c. de regels betreffende de taken van ordonnateurs en rekenplichtigen, alsmede betreffende de
regeling van de ambtelijke onderzoeken.
De bevoegdheden van de Rekenkamer zijn geregeld in art. 206 bis EEG en in de artt. 79 t/m 84 FR.
De controle geschiedt a posteriori.

Op blz. 40 was al sprake van de nauwe betrekkingen tussen de Rekenkamer en het Parlement,
met name de Bcc. In Deel 3 van deze studie komt de Rekenkamer regelmatig aan de orde,
namelijk daar waar ter sprake komt dat het Parlement voortbouwt op het werk van de
Rekenkamer, haar om bepaalde onderzoeken verzoekt en de Rekenkamer ontmoet bij
belangrijke rechtsvragen inzake controle en decharge.
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1973 uitgegeven boekwerk 'Pleidooi voor een Europese Rekenkamer'.
34. V66r de eerste rechtstreekse verkiezingen had de Bc een subcommissie controle, waarover meer in Decl 3.
35. De eerste Raadsverklaring (1970) had betrekking op het gentlemen's agreement over het niet intervenieren in elkaars
begroting door Raad en Parlement. Zij luidt:
De Raad verbindt zich ertoe, de raming van de uitgaven van het Europese Parlement niet te wijzigen. Deze verbintenis
geldt uiteraard alleen voor zover deze raming de communautaire bepalingen, met name inzake het statuut van de
ambtenaren en de regeling welke van toepassing is op de andere personeelsleden, alsmede inzake de zetel der
instellingen, onverlet laat.
36. De tweede Raadsverkiaring (1970) luidt:
Teneinde aan het Europese Parlement alle dienstige gegevens te verstrekken voor het uitbrengen van zijn advies over
communautaire besluiten met financible gevolgen, verzoekt de Raad de Commissie om alle voorstellen welke hij aan
het Europese Parlement zal toezenden, vergezeld te doen gaan van de ramingen betreffende de financiele gevolgen
van deze besluiten. De Raad verbindt zich ertoe, bij de behandeling van deze besluiten een zeer nauwe samenwerking
met het Europese Parlement te onderhouden en het Parlement uit te leggen op welke gronden hij in voorkomend geval
ertoe genoopt werd af te wijken van de adviezen van het Parlement.
37. De derde Raadsverklaring (1970) luidt:
Alle maatregelen moeten worden getroffen in onderlinge overeenstemming tussen de Raad en het Europese
Parlement teneinde op alle niveaus een nauwe samenwerking tussen beide instellingen tot stand te brengen voor wat
de begrotingsprocedure betreft, met name door de aanwezigheid van de fungerende voorzitter van de Raad of van een
ander raadslid bij het debat over de ontwerp-begroting.
38. De Gemeenschappelijke Verklaring d.d. 4-3-75 (PB 1975 C 89) luidt:
HET EUROPESE PARLEMENT, DE RAAD EN DE COMMISSIE,

Overwegende dat m.i.v. 1 januari 1975 de begroting van de Gemeenschappen volledig uit eigen middelen van de
Gemeenschappen wordt gefinancierd;
Overwegende dat het Europese Parlement voor de toepassing van dit systeem de beschikking zal krijgen over grotere

budgettaire bevoegdheden;
Overwegende dat de uitbreiding van de budgettaire bevoegdheden van het Europese Parlement vergezeld moet gaan
van een doeltreffende deelneming van deze instelling aan het proces van totstandkoming en goedkeuring van de
besluiten die leiden tot belangrijke uitgaven of ontvangsten ten laste of ten bate van de begroting van de Europese
Gemeenschappen,
KOMEN ALS VOLGT OVEREEN:

1. Er wordt een procedure van overleg tussen het Europese Parlement en de Raad ingesteld, waaraan de Commissie
actief meewerkt.
2. De procedure kan worden toegepast voor de communautaire besluiten van algemene strekking die belangrijke
financiele gevolgen hebben en waarvan de vaststelling niet dwingend voortvloeit uit reeds bestaande besluiten.
3. De Commissie geeft bij het indienen van een voorstel te kennen of naar haar mening het betrokken besluit in
aanmerking komt voor de procedure van overleg. Het Parlement kan bij het uitbrengen van zijn advies om het
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inleiden van deze procedure verzoeken. Ook de Raad kan hierom verzoeken.
4. De procedure vangt aan indien aan de in punt 2 gestelde criteria is voldaan en de Raad voornemens is af te wijken
van het door het Europese Parlement aangenomen advies.
5. Het overleg vindt plaats in een 'commissie van overleg'. waarin de Raad en vettegenwoordigers van het Europese
Parlement zitting hebben. De Commissie neemt deel aan de werkzaamheden van de commissie van overleg.
6. De procedure heeft tot doel overeenstemming tussen het Parlement en de Raad te bereiken. Onder normale
omstandigheden dient de procedure niet meer dan drie maanden in beslag te nemen, tenzij het betrokken besluit v66r
een bepaalde datum moet worden aangenomen of indien er dringende redenen bestaan; in deze laatste gevallen kan de
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7. Wanneer de standpunten van beide instellingen voldoende dicht bij elkaar liggen, kan het Parlement een nieuw
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39. Zie p 29.
40. Zie voor een schematisch overzicht van het Europees budgetrecht in ontwikkeling Audretsch, H in NJB 1978,
pp 672-673.
41. Patijn, noot 10, p 155.
42. Ontleend aan rede Raadsvoorzitter Fitzgerald. EP 12-12-73, B 169, p 130.
43. EG Bull 10/72 pp 19-20.
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45. Strasser, noot 2, p 42.
46. Het voorschrift en de praktijk van de gekwalificeerde meerderheid spelen een grote rol in begrotingszaken. Een
'aanvaardende minderheid' kan Parlementsvoorstellen door de Raad halen. Hier voigt de stemverhouding in de
Raad, zoals die bestond na de Griekse toetreding.
5
Denemarken
3
10
Bondsrepubliek Duitsland
Belgie
5
lerland
3
10
Griekenland
Frankrijk
italic
10
Nederland
5 Luxemburg 2

10

Verenigd Koninkrijk

De gekwalificeerde meerderheid is 45 (van de in totaal 63 stemmen). De 'aanvaardende minderheid' is dus 19.
Voorbeelden van deze minderheid zijn:
10 + 10

20 stemmen

2 grote lidstaten

5+5
1 0+ 5+3+2
5+ 5+5+3+3

20 stemmen

1 grote en 2 kleine lidstaten

5+5+5+3+2

20 stemmen

1 0+

20 stemmen
21

stemmen

I

grote en 3 kleine lidstaten

5 kleine lidstaten
5

kleine lidstaten
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61. EP 7-7-77, B 219, p 285.
62. Deel 3, Hoofdstukken VI t/m IX.
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74. Wigney, P, Droit Constitutionnel. Principes et droit positif. Tome deuxitme, 1952, p 874.
75. Spreutels, M, Het Stelsel van de Belgische Staatbegroting, 1968, p 355.
76. Spreutels, noot 75, p 379.
77. Het betreft in feite meer dan de inning alleen. De nationale instanties hebben ook niet altijd identieke regels met
betrekking tot het vaststellen van de belastingplicht.
78. Strasser, noot 2, p 107.
79. Zie bijlage 1.
80. Zie voor het Financieel Reglement bijlage 4.
81. PB 1986 L 360.
82. Ter bevordering van uniform gemeenschapsrecht bij het vaststellen van eigen middelen en controle daarop, alsmede
op de uitgaven is de subcommissie controle begonnen en heeft de Bcc er een gewoonte van gemaakt om eens per jaar
een vergadering in 6tn der lidstaten te houden, geheel of grotendeels gericht op gedachtenwisseling met
vertegenwoordigers van nationale diensten, ministeriele dan wel gedecentraliseerde uitvoerende diensten, nationale
opsporingsdiensten, nationale rekenkamers, parlementaire controlecommissies en bewindslieden. Deze
ontmoetingen hebben als volgt plaatsgevonden:
- 17 april 1978, Rome: Italiaanse Rekenkamer.

- 2 april 1979, Rome: idem.
- 23/24 november 1981, Munchen: Senaat; Vice-Minister-President; Beierse Rekenkamer; begrotingscommissie van
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inspection des Finances; Cour des Comptes; administration des Douanes; delegatie voor Europese zaken van de
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84. Verordening van de Raad van 21 april 1970 (PB 1970 L 94) met betrekking tot de financiering van het
-

Gemeenschappelijk Landbouwbeleid, art. 5, lid 2, al. b.
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86. Zie bijlage 1.
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Deel 2 De vaststelling van de
begrotingen 1975-1987
Hoofdstuk II
De vaststelling van de begrotingen van 1975 tot de
rechtstreekse verkiezingen
A. Scrupuleus volgens het boekje
De totstandkoming van de begroting 1975
De voorbereiding van de begroting 1975 is door alle drie de instellingen ter hand genomen in het
bewustzijn van de grote vernieuwing die als gevolg van de inwerkingtreding van de tweede fase
van het Eerste Budgettaire Bevoegdheden Verdrag ging plaatsvinden. Het nieuwe, geheel
herziene art. 203 trad in werking, dat voorzag in twee lezingen voor de Raad en twee lezingen
voor het Parlement, waarvan de voorzitter ten slotte aan het eind van de tweede lezing van het
Parlement zou moeten constateren dat de begroting is vastgesteld. Het zou de eerste begroting
worden met financiering geheel uit eigen middelen. De daarvoor bedoelde BTW ZOU echter nog
niet naar deze begroting vloeien omdat de Raad nog niet over de Zesde BTW-richtlijn had beslist.
Vervangende nationale bijdragen zouden ingevolge het Eigen-middelenbesluit voorlopig die
plaats innemen. Deze vervangende bijdragen verschilden van de bijdragen ex art. 200, omdat
deze laatste volgens een politieke sleutel en de vervangende bijdragen volgens een objectief
criterium (de BNp-verhouding) worden vastgesteld.
De bevoegdheden van het Parlement hadden een belangrijke uitbreiding ondergaan, maar
voor de uitoefening daarvan had de Verdragswetgever wel een ingewikkeld mechanisme
voorgeschreven, dat van een instelling met zoveelleden als het Europees Parlement, mede gezien
de korte termijnen die aangehouden moesten worden, veel discipline zou vergen.
De Raad en het Parlement deden beide hun best de nieuwe bepalingen correct na te leven en de
Commissie was gedurende de hele procedure actief.

De omvang van de begrotingsdocumenten was kolossaal: alleen al de voorontwerp-begroting
telde 7 delen met in totaal 1100 bladzijden, die alle in de zes ambtstalen moesten verschijnen. Er
was 6dn deel voor de inkomsten, 66n voor de begroting van het Parlement, Hn voor die van de
Raad (waarin begrepen die voor het Economisch en Sociaal Comitt) en 66n voor de Commissie
algemeen. Dan was er nog een deel voor de Commissie inzake Onderzoek, 66n voor de begroting
van het Hof van Justitie en 66n deel met algemene uiteenzettingen.

Voor beide delen van de Begrotingsautoriteit, zoals Parlement en Raad wel genoemd worden,
was het zeer moeilijk binnen de korte termijnen van 45 dagen, die art. 203 voorschrijft, hun
beslissingen te nemen.
De delegatie van het Parlement voor het overleg met de Raad over de begroting 1975 bestond uit
slechts drie personen: Sptnale (Soc-F), de Bc-voorzitter, Aigner (CD-D), de rapporteur voor de
afdeling Commissie, en Gerlach (Soc-D), de rapporteur voor de overige afdelingen.
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In het Parlement werd de ontwerp-begroting - ter voorbereiding van de plenaire behandeling ten principale toegewezen aan de Bc en ter fine van advies aan een aantal andere parlementaire
commissies. Voor de begroting 1975 waren dat: de commissie voor de Landbouw; de commissie
voor Sociale Zaken; de commissie voor Regionaal beleid en Transport; de commissie voor
Energie, Onderzoek en Technologie; de commissie voor Volksgezondheid en Milieu; de
commissie voor Ontwikkeling en Samenwerking; de commissie voor Jeugd en Cultuur.
De Bc heeft een aantal vergaderingen te houden, waarvan volgens het toenmalige gebruik 66n in
de hoofdstad van de lidstaat die het voorzitterschap bekleedt, dit vooral om de voorzitter van de
Begrotingsraad de gelegenheid te geven zelf bij het beraad aanwezig te zijn.
Ontwerp-amendementen of -wijzigingsvoorstellen kunnen worden ingediend door andere
commissies, door politieke fracties, door ten minste vijf Parlementsleden of- zolang het.BCadvies nog niet gereed is - door leden van de BC. Het komt er op aan dat via de adviezen die de
begrotingsrapporteurs namens de BC in het plenum uitbrengen, duidelijk leiding kan worden
gegeven aan de begrotingsstrategie en -tactiek van het Parlement.
Na een debat van enkele dagen, waaraan deelnemen de rapporteurs, de rapporteurs voor advies,
de leden, de begrotingscommissaris en andere commissarissen of hun vertegenwoordigers en de
voorzitter van de Begrotingsraad, wordt gestemd. Dan gaat het advies over de voorstellen met
uitgebreide rapporten naar de plenaire vergadering, waar eerst de fracties hun standpunt gaan
vormen.

Omdat voor de eerste keer van een echte medebeslissing door het Parlement sprake was, was het
niet verwonderlijk dat voor een aantal begrippen en voorschriften nog een gemeenschappelijke
interpretatie gevonden moest worden. Dit proces is niet in 66n jaar voltooid. Met betrekking tot
sommige bepalingen en voorschriften heeft het jaren geduurd, en regelmatig zouden in de loop
der jaren nieuwe, soms wezenlijke verschillen van mening over de Verdragsteksten opduiken,
vooral tussen Raad en Parlement, maar ook wel tussen Commissie en Parlement.
Over het begrip 'begroting' zelf bleken sterke verschillen van inzicht te bestaan bij de twee delen
van de Begrotingsautoriteit. Deze zijn tot de dag van vandaag - zij het niet steeds in dezelfde
mate - blijven bestaan.
een registratie van de cijfermatige
in
'andere
Raden'
gevolgen van
genomen beleidsbeslissingen.
Het Parlement wenste de begroting daarentegen te zien als instrument van politiek, naast
uitgavenautorisatie en rechtsbasis voor inning van eigen middelen. 'Wij beschouwen de
begroting als een politieke wilsbetuiging aan de hand van becijferde ramingen', aldus Sptnale,
als voorzitter van de Bc en tevens woordvoerder van de Socialistische Fractie.1
De Raad wilde liever met aanvullende begrotingen komen wanneer ·hij over bepaalde
beleidsdoelstellingen nieuwe besluiten met financiele gevolgen genomen had. 'Deze begroting
weerspiegelt inderdaad de ontwikkeling van de Gemeenschap. Dat is waar, maar wij kunnen
moeilijk van onze begroting een te zeer op de toekomst gericht instrument maken',2 zei
Raadsvoorzitter Poncelet (F) in het oktober-debat bij de indiening van de ontwerp-begroting. De
Raad stelde daarbij de waarschijnlijkheid van een aantal aanvullende begrotingen in het
vooruitzicht, waarvan de belangrijkste zou kunnen zijn die omtrent 'het toekomstige Regionale
Fonds'.
Het Parlement gaf als zijn standpunt te kennen dat aanvullende en wijzigingsbegrotingen slechts
dan zouden moeten worden overwogen, wanneer sprake is van onvermijdelijke, uitzonderlijke
of onvoorziene omstandigheden. 'In ieder geval blijft hij (de Raad) zijn toevlucht nemen tot
aanvullende begrotingen. Die handelwijze is zonder meer onaanvaardbaar en zij brengt niet
alleen nationale regeringen en parlementen, maar ook het Parlement in moeilijkheden. Hoe
kunnen wij nog van onze speelruimte gebruik maken, als we haar over acht aanvullende
begrotingen moeten versnipperen?', aldus rapporteur Aigner.3

Voor een aantal leden van de Raad was de EG-begroting
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Ook de Commissie sprak zich uit tegen het voornemen van de Raad om door middel van een
aantal aanvullende begrotingen de financiele gevolgen van nog te nemen beslissingen nader in de
begroting op te nemen. Commissaris Cheysson: 'Wij geloven dat de begroting op haar volle
waarde wordt geschat als instrument van vaststelling der prioriteiten tussen de verschillende
beleidsvormen en van beoordeling van de waarde van deze beleidsvormen door de regeringen, de
Raad en het Parlement. Nu betekent het uitstel van de boeking der kredieten tot latere
budgettaire besluiten dat het onmogelijk wordt prioriteiten te bepalen, te beoordelen wat de
verschillende communautaire beleidsvormen inhouden:4
Het onderscheid verplichte/niet-verplichte uitgaven en het maximum stijgingspercentage
Het nieuwe art. 203 introduceerde nieuwe begrippen, zoals het onderscheid tussen verplichte en
niet-verplichte uitgaven, maar de tekst van de bepaling was vaag: verplichte uitgaven zijn
'uitgaven, die verplicht voortvloeien uit het Verdrag of de ter uitvoering daarvan vastgestelde
besluiten'. Niet-verplichte uitgaven zijn dan alle andere uitgaven.
Op voorstel van de Commissie zijn Parlement en Raad bij de indeling van de uitgaven in deze
twee categorieen pragmatisch in plaats van dogmatisch te werk gegaan. Begrotingscommissaris
Cheysson zei over dit onderscheid: 'In verband met de bevestiging van de rechten van het
Parlement stellen wij in dit eerste begrotingsdebat al meteen vast dat de niet-verplichte uitgaven
een uiterst belangrijke en fundamentele factor vormen. "Andere uitgaven dan die welke
verplicht voortvloeien uit het Verdrag of de ter uitvoering daarvan vastgestelde besluiten", zegt
het Verdrag op een ietwat eigenaardige en dubbelzinnige manier... Laat ik ze, met uw verlof,
aanduiden als "de uitgaven ten aanzien waarvan het Parlement het laatste woord heeft", want
dat is de kern van de zaak: de niet-verplichte uitgaven zijn die waarover het Parlement het laatste
woord heeft.'5 lets verder in het debat zei hij: 'Belangrijk is het dat de omvang van de uitgaven,
waarover het Parlement het laatste woord heeft, geregeld toeneemt en dat aldus de bevoegdheid
van het Parlement inderdaad wordt uitgebreid.'
Aigner had eerder de hoop uitgesproken dat er volgend jaar een nieuwe procedure zou zijn en dat
dan de begrippen verplichte uitgaven en niet-verplichte uitgaven uit de wereld geholpen zouden
zijn! Min of meer was het Parlement het eens met de definitie van de Raad, die alleen die uitgaven
als verplicht aanmerkt, waarbij geen enkele budgettaire instantie - hetzij Raad, hetzij
Parlement - over de mogelijkheid beschikt om de kredieten vrijelijk vast te stellen.
Ondanks al die pragmatische eensgezindheid probeerden zowel Raad als Parlement - op
verschillende wijzen overigens - onder de bepalingen van art. 203 uit te komen. De Raad meende
dat er behalve verplichte en niet-verplichte uitgaven ook nog niet-ingedeelde uitgaven zouden
zijn, namelijk die waarvoor nog geen wettelijke grondslag is vastgesteld. Aigner repliceerde
daarop dat alle uitgaven die geen verplichte uitgaven zijn, automatisch onder de niet-verplichte
uitgaven gerekend moeten worden. Hijzelf echter vertegenwoordigde het standpunt van de BC
dat het MSP niet op alle niet-verplichte uitgaven zou moeten worden toegepast, bijvoorbeeld niet
op uitgaven voor volstrekt nieuwe beleidsonderdelen. Die waren immers nog niet opgenomen in
de basis waarop het MSP wordt toegepast, omdat zij in de vorige begroting nog niet voorkwamen.
Sptnale zei daarover in december:6 'nul x 14,6 = nul, het spreekt vanzelf dat het Msp niet op
die uitgavencategorie kan worden toegepast en dat over deze categorie eerst overleg gepleegd
wordt' (nul waren de uitgaven voor het Regionaal Fonds in 1974 en 14,6% was het
geconstateerde Msp voor de begroting 1975).
Commissaris Cheysson trachtte beide instellingen van de onjuistheid (althans naar zijn mening)
van hun standpunt te overtuigen: 'Laten we derhalve niet aarzelen het Verdrfig toe te passen,
laten we het niet omzeilen door voor te stellen bepaalde niet-verplichte uitgaven in te delen als
min of meer verplichte uitgaven of als uitgaven waarop het stijgingspercentage niet van
toepassing is. Mij lijkt het standpunt van de Commissie in dit verband duidelijk:7 Dit standpunt
van de Commissie is in de loop der tijd gebleken de juiste interpretatie van art. 203 te zijn, ook na
de uitspraak van het Hof van Justitie in juli 1986 (zie blz. 248 e.v.). Het Parlement echter besefte
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dat de beperking van zijn laatste woord over de niet-verplichte uitgaven gelegen was in de
bepalingen over het Msp en het trachtte die knellende band te ontgaan. De Raad wilde juist het
aantal soorten uitgaven dat als niet-verplichte uitgaven wordt geclassificeerd zoveel mogelij k
beperken om de macht van het Parlement aan banden te houden.
Het Msp is een ander begrip dat bij de begroting 1975 voor het eerst moest worden toegepast. De
vaststelling van het Msp - in het vervolg zal de Verdragsterm 'constatering' worden gebruikt heeft nooit politieke problemen opgeleverd, in tegenstelling tot het overschrijden ervan. 'De
Commissie', schrijft Strasser,8 'heeft de minst betwistbare methode uitgewerkt om het MSP te
definiaren. Ze heeft uit 1973 de indicatoren: ontwikkeling van het retble BNp in de EG, de
gemiddelde variatie van de begrotingen der lidstaten en het verloop van de kosten van
levensonderhoud in het laatste begrotingsjaar genomen met het oog op de begroting van 1975 en
zo telkens de data van het jaar n-2 genomen voor het begrotingsjaar n'.
Het Parlement heeft het MSP steeds willen beschouwen als een normaal indexcij fer voor lopende
uitgaven en niet als een instrument voor communautaire ontwikkeling.

Eerste lezing van het Parlement

Om niet onnodig in herhaling te vervallen worden hier niet alle fasen van de begrotingsprocedure
behandeld. De spanningen en problemen bij de beoordeling van het voorontwerp en het ontwerp
van de begroting en de gewoonte van de Raad bij de vaststelling van de ontwerp-begroting zeer
aanzienlijk op de cij fers van het voorontwerp betreffende de niet-verplichte uitgaven te 'korten'
waren in 1974 niet anders dan in latere jaren. Alleen was in 1974 het wederzijdse gedrag subtieler
omdat zowel Raad als Parlement de intentie hadden de nieuwe Verdragsbepalingen zo goed
mogelijk uit te voeren. Men wilde daarbij eerst elkaars posities 'aftasten'. Het Parlement
aanvaardde in zijn november-zitting voorstellen die te zamen de ontwerp-begroting met rond
765 miljoen r.e. verhoogden. De voornaamste voorstellen hadden betrekking op het
Regionaal Fonds ( + 300 mln.), het Europees Orientatie- en Garantiefonds voor de Landbouw
(EOGFL/Garantie + 200 mln., EoGFL/Ori8ntatie + 150 mln.) en het Sociaal Fonds ( + 35 mln.).
Tweede lezing van de Raad

De Raad volgde het Parlement in het merendeel der amendementen, ook met betrekking tot de
35 mln. r.e. voor het Sociaal Fonds, maar niet ten aanzien van de landbouwkredieten. Ook kon
de Raad voorshands, in afwachting van de bijeenkomst van de regeringsleiders, geen kredieten
voor het Regionaal Fonds toestaan.

Tweede lezing van het Parlement

Het Parlement heeft toen het voor het eerst de nieuwe procedure hanteerde geen risico's willen
nemen en 'scrupuleus' de Verdragstekst toegepast. Doordat de Raad de meeste amendementen
van het Parlement (inzake niet-verplichte uitgaven dus) had aanvaard, was het Parlement in zijn
tweede lezing erg gematigd, hoewel alle wijzigingsvoorstellen (op de verplichte uitgaven dus)
door de Raad, die daarover het laatste woord heeft, waren verworpen. Het Parlement wenste
binnen zijn speelruimte van 7,3%, dat was 53 min. r.e.9 te blijven en in december de begroting
vast te stellen. Het aanvaardde daarmee noodgedwongen dat er enige aanvullende begrotingen
tegemoet moesten worden gezien. Er was namelijk een groot verschil in opvattingen blijven
bestaan tussen Raad en Parlement over de regionale politiek. Amendementen ten bate van het
Regionaal Fonds, 66n ad 300 mln. en Hn ten belope van 150 mln. r.e. waren ingediend.
Tijdens de Topconferentie van Parijs - in dezelfde week als de tweede lezing van het Parlement- hadden de staatshoofden en regeringsleiders besloten tot de start van een Europees Regionaal
Fonds. Fitzgerald, aantredend Iers Raadsvoorzitter, zei hierover:10 'Wat de regionale politiek
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betreft is er eindelijk een besluit gevallen. Voor mijn land dat reeds zo lang met dit probleem
worstelt is dit van bijzonder belang, maar het besluit zal ongetwijfeld door alle landen worden
toegejuicht. Over drie weken, namelijk op 1 januari 1975, zal met de regionale politiek een begin
worden gemaakt. Hiertoe is een bedrag van 1300 mln. r.e. gereserveerd dat naar ik meen niet veel
verschilt van het bedrag dat door dit Parlement werd bepleit. Voor het eerste jaar zijn 300 mln.
r.e. gereserveerd. Hiervan zullen 150 mln. r.e. worden gefinancierd uit nog niet opgenomen
kredieten van het EoGFL/OriEntatie, de resterende 150 mln. zullen suppletoir in de begroting van
de Gemeenschap worden opgenomen'.
Nadat Cheysson plechtig had moeten beloven dat zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk in de eerste
dagen van januari, een voorontwerp van aanvullende begroting ingediend zou worden,
betrekking hebbend op 300 mln. r.e. betalingskredieten voor 1975 ten behoeve van het EFRo,11
en Raadsvoorzitter Poncelet zich aangesloten had bij de verklaring van Cheysson, werden de
amendementen ingetrokken.
De verklaring van Cheysson luidde: ' . . . gezien de verklaringen die hier gisteren zijn afgelegd en
gelet op het communique van de presidentiele conferentie te Parijs, heeft de Commissie
gistermorgen besloten onmiddellijk een voorontwerp van begroting in te dienen, dat zo spoedig
mogelijk, doch uiterlijk in de eerste dagen van januari, aan de Raad en het Parlement zal worden
voorgelegd. Dit voorontwerp van begroting zal betrekking hebben op minimaal 300 mln. r.e.
betalingskredieten; het zal ook op andere aspecten betrekking hebben, met name op de
vastleggingskredieten, die natuurlijk meer dan 300 mln. r.e. zullen bedragen.'

Nu deze grote bedragen van tafel waren, ging het nog om passen en meten. Er waren nog 7,8 mln.
r.e. van de speelruimte niet benut en daarom verlaagden de indieners (namens de CD-Fractie) een
amendement van 10 mln. uit de eerste lezing - toen unaniem aanvaard, maar door de Raad
verworpen - tot 5 mln., teneinde binnen de marge te blijven. Het betrof voedselhulp door de
Gemeenschap, te verstrekken via niet-gouvernementele organisaties, een nieuwe begrotingspost
voor dit nieuwe beleid, dat de Commissie beloofd had - indien het Parlement dit zou
aanvaarden overeenkomstig de wensen van het Parlement te zullen uitvoeren.
De
Socialistische Fractie onthield zich van stemming omdat zij er de voorkeur aan gaf de resterende
7,8 mln. te gebruiken voor eventuele werkgelegenheidsprogramma's in de loop van 1975. Het
door art. 203, lid 6 vereiste aantal stemmen (92) werd daardoor niet gehaald en de nieuwe post
dus niet gecre8erd.
Dit voorval illustreert enerzijds de wil van het Parlement om minutieus binnen de marge te
blijven en anderzijds het feit dat grote fracties in staat zijn de meerderheden die het Verdrag
voorschrijft tegen te houden. Het gebeurde leverde emoties op, maar er was toch allerwege grote
voldoening over de voltooide nieuwe procedure.
-

In een resolutie,2 'herhaalde' het Parlement 'zijn bezwaren tegen het ingewikkelde en
dubbelzinnige karakter van de in art. 203 EEG vervatte begrotingsbepalingen'. Het 'bevestigde
nogmaals dat zowel de gewenste ontwikkeling van nieuwe communautaire beleidsvormen als de
noodzakelijke uitbreiding van zijn budgettaire bevoegdheden door deze bepalingen worden
belemmerd', maar het sprak ook 'zijn voldoening uit over de wijze waarop de betrokken
instellingen zich gedurende de gehele begrotingsprocedure hebben beijverd om samen te
werken'. Het stelde 'met voldoening vast dat in dit stadium van de begrotingsprocedure en na de
interventie van het Parlement de uitgaven voor het regionaal ontwikkelingsfonds bij de categorie
'niet-verplichte' uitgaven zijn ingedeeld en meent dat deze indeling dient te worden bevestigd
door de aard van de ter zake te nemen basisbesluiten'. Het Parlement betwij felde'of de uitgaven
voor de afdeling EOGFL/Garantie werkelijk het karakter van "verplichte uitgaven" hebben'.
Interessant is het slot van de resolutie dat luidde:
'Het Europese Parlement ...
1. constateert dat de procedure neergelegd in art. 203 EEG-Verdrag is afgesloten;
1. stelt als gevolg van zijn stemmingen hierover en overeenkomstig het bepaalde in lid 6 van
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art. 203 EEG-Verdrag . . .d e algemene begroting van de EG voor het begrotingsjaar 1975 definitief

vast'.
Het Parlement trad met lid 1 eigenlijk in de bevoegdheid van zijn voorzitter. In latere jaren
geschiedde de formele constatering dat de begroting is vastgesteld overeenkomstig de
Verdragsbepalingen door de voorzitter. Aan het eind van de procedure voor 1975 zei voorzitter
Berkhouwer: 'We hebben zojuist onze eerste wetgevende rechtshandeling verricht.'13 poncelet
had eerder gezegd: ' . . . ik zou willen eindigen met te zeggen wat in mijn ogen de betekenis is van
dit moment in de geschiedenis. Ten eerste zou ik zeer bijzonder de nadruk willen leggen op een
punt, dat ten grondslag ligt aan het Verdrag dat wij vandaag toepassen. Ik bedoel de financiering
van onze Gemeenschap met eigen middelen. Het is de eerste maal dat deze regeling integraal
wordt toegepast en dat is belangrijk. Laten wij niet vergeten dat deze eigen middelen de
hoeksteen vormen van het Europese bouwwerk.'14
Het Parlement had - ondanks de onvolkomenheid dat er een aantal aanvullende begrotingen te
verwachten was - voor het eerst een politieke dimensie aan de begroting gegeven.
De suppletoire begrotingen voor 1975

De SB 1/75
De Commissie maakte op 21 januari 1975 het aangekondigde voorontwerp van gewijzigde en
aanvullende begroting nr. 1 van 1975 bekend, dat onder meer 300 mln. vastleggingskredieten en
150 mln. betalingskredieten voor het EFRo inhield. Dit was niet overeenkomstig de toezegging die
Cheysson in december had gedaan. Waarschijnlijk was gebleken dat de bedoelingen van de
Topconferentie van Parijs anders moesten worden uitgelegd. De beslissingen van de Top
moesten in wetteksten worden neergelegd, namelijk in een basisverordening voor het Regionaal
Fonds. Maar de Topconferentie had ook politieke beslissingen genomen - zij het onduidelijke over de bedragen die in de begrotingen zouden moeten worden opgenomen. Dit was buiten de
begrotingsprocedure om geschied, zodat hierover strubbelingen ontstonden die samenhingen
met de positie van het Parlement. Bovendien beschouwde de Raad de uitgaven van het EFRO anders dan eerder was overeengekomen - toch weer als verplichte uitgaven (omdat deze
nu gebaseerd waren op een verordening!). Het eerste wetgevend overleg was bovendien
onbevredigend verlopen met aan de zijde van de Raad een voorzitter die uitsluitend de
Raadsstandpunten uiteenzette in plaats van ook overleg mogelijk te maken.
De blijdschap van het Parlement om het eindelijk tot stand gekomen Regionaal Fonds was groot,
maar de strijd om zijn bevoegdheden werd er niet door verzwakt. Het Parlement verwierp de
redenering dat de 300 mln. die de Topconferentie had genoemd voor 1975 uitsluitend een
machtiging inhield tot het aangaan van verplichtingen tot dat bedrag. Wel aanvaardde het dat
150 mln. betalingskredieten werden genomen uit een niet bestede reserve voor achtergebleven
landbouwgebieden (Mansholt-reserve), pro tanto een verschuiving in de begroting 1975, geen
verhoging. Het totaalbedrag van de Top, zijnde 1,3 mld. r.e. voor drie jaar, is door het
Parlement niet aangevochten.
De SB 1/75 werd in twee lezingen behandeld, waarbij het Parlement zijn standpunt handhaafde
dat de voorgestelde uitgaven het karakter van niet-verplichte uitgaven hadden en daarnaast de
betalingskredieten tot 300 mln. verhoogde (de middelen dus eveneens).15 De discussie werd extra
ingewikkeld, omdat voor het eerst sprake was van betalingskredieten en vastleggingskredieten.
Het Parlement stemde ook over een nieuw stijgingspercentage, dat zijns inziens nodig was omdat
het de uitgaven voor het EFRO als niet-verplichte uitgaven beschouwde. Er vond een botsing
plaats tussen Raad en Parlement, niet wegens meningsverschillen over de totaliteit van de
gedurende de drie jaar aan het Fonds te doteren middelen, maar omdat de Raad de
bevoegdheden van het Parlement wilde terugschroeven door in basisverordeningen bedragen
vast te stellen, buiten de begrotingsprocedure om. Met andere woorden: de Raad wilde zijn
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exclusieve wetgevende bevoegdheid gebruiken om de begrotingsbevoegdheid van het Parlement
te reduceren. De Raad wilde de kredieten voor het EFRO voor drie jaar als verplichte uitgaven
beschouwen en vanaf 1978 als niet-verplichte uitgaven, hetgeen het Parlement terecht in strijd
achtte met het Verdrag. Het nam uiteindelijk genoegen met de opname in de SB 1 /75 van
300 mln. aan vastleggingskredieten en 150 mln. aan betalingskredieten.16 De Commissie zou
gedurende het dienstjaar verplichtingen mogen aangaan voor 300 mln. en betalingen verrichten
ten bedrage van 150 mln. Het Parlement deed deze concessie om de start van het Fonds niet nog
verder te vertragen en nadat de Raad had toegezegd het begrotingsbedrag van 150 mln. r.e.
aan betalingskredieten opnieuw te bestuderen 'in het geval dat deze kredieten niet zouden
volstaan'.17
Sptnale, inmiddels Parlementsvoorzitter, stelde na de stemmingen op 29 april 1975 vast 'dat aan
de procedure overeenkomstig art. 203 van het EEG-Verdrag ... is voldaan en dat de gewijzigde
en aanvullende begroting nr. 1 voor het begrotingsjaar 1975 definitief is vastgesteld op
152 129 416 r.e.'.18
Nadien constateerde de Commissie dat tussen Parlement en Raad overeenstemming was bereikt
over het bedrag van de kredieten en kondigde aan de vastgestelde begroting te zullen uitvoeren.
Daarbij deelde ze mee het standpunt van het Parlement over de indeling van de kredieten voor
het EFRo bij de niet-verplichte uitgaven te delen.19

De SB 2/75
In 66n lezing werd onmiddellijk daarna de SB 2/75 vastgesteld en wel op 84 178 277 r.e., ertoe
strekkende dat de Gemeenschap voor 83 mln. r.e. (100 mln. dollar) zou participeren in het fonds
van de Verenigde Naties voor hulp aan de armste landen van de derde wereld. Het Parlement
wenste deze noodhulp niet te laten wachten op overeenstemming met de Raad over de indeling
van deze uitgaven in verplichte of niet-verplichte uitgaven en zag daarom af van overleg met de
Raad.20

De SB 3/75
Op 15 december 1975 deelde de Parlementsvoorzitter mee dat hij op 3 december geconstateerd
had dat de Raad op die dag het enige in eerste lezing door het Parlement aanvaarde amendement
niet had gewijzigd en dat derhalve de SB 3/75 definitief was vastgesteld. Deels had deze
betrekking op verschuivingen ten gunste van energie- en milieuresearch, derhalve niet leidende

tot stijging van het totaalbedrag. Het grootste deel had betrekking op het EOGFL/Garantie:
verschuivingen tussen landbouwhoofdstukken van honderden miljoenen, alsmede een
verhoging ten behoeve van de landbouw van 200 mln. r.e. Dit laatste hadden de Commissie en
het Parlement willen voorkomen bij het vaststellen van de oorspronkelijke begroting21 in
november 1974 door een reserve van 200 mln. op te nemen, hetgeen door de Raad, die daarover
het laatste woord had, was geweigerd. In eerste (en enige) lezing aanvaardde het Parlement een
amendement van rapporteur Aigner, dat strekte tot het invoeren van gemeenschapssteun aan
imkers voor 2,5 mln.22
Conclusies

Het Parlement slaagde er in bij de eerste begroting volgens het nieuwe regime de werkzaamheden
met voldoende discipline en binnen de termijnen te voltooien. Het moest zich schikken in
het beleid van de meerderheid van de Raad, die vasthield aan de bedragen die in een
basisverordening, overeenkomstig de politieke besluitvorming van de Topconferentie, waren
vastgelegd. Maar het slaagde door jarenlange druk in het streven een Europees Regionaal Fonds
ter grootte van 1,3 mln. r.e. voor drie jaar tot stand te brengen.
De Raad erkende dat vanaf 1978 de uitgaven voor het EFRO het karakter van niet-verplichte
uitgaven zouden bezitten. Dit versterkte de indruk dat in de praktijk de indeling in verplichte en
niet-verplichte uitgaven een voornamelijk politiek karakter heeft.
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Het Parlement schiep door de uitoefening van zijn recht van amendement - bij de SB 3/75 - een
gemeenschapssteun voor imkers en daarmee een nieuw beleid, zij het van geringe omvang. Het
slaagde er - door verdeeldheid over de prioriteiten - net niet in een ander nieuw beleid te creeren:
gemeenschapshulp aan ontwikkelingslanden via niet-gouvernementele organisaties. Door
medewerking van de Commissie aan de intentie van het Parlement zou dit het volgend jaar echter
wel lukken. Een aantal beleidsversterkingen kwam door amendementen van het Parlement tot
stand.

B. Teleurstelling en uitdieping van de bevoegdheden
De totstandkoming van de begroting 1976
De begrotingsprocedure voor 1976 bracht het Parlement teleurstelling. Niettemin besloot het de
procedurele samenwerking met de Raad intensief voort te zetten. Op een aantal onderdelen
werd verbetering geconstateerd in de relatie Raad-Parlement. De oplossing van
interpretatieproblemen, een jaar geleden, had ontspannend gewerkt, maar er dienden zich
nieuwe verschillen aan. Nu door de procedureproblemen heen de beperkte mogelijkheden van
het Parlement duidelijker werden, vooral door de neiging van de Raad om art. 203 restrictief uit
te leggen, domineerde een gevoel van teleurstelling. Daaraan werd veelvuldig uiting gegeven. Er
vond frequent overleg plaats tussen Parlementsdelegatie en Raad(svoorzitter); meestal werd
daarbij tevredenheid over de goede wil betuigd.

De voorontwerp-begroting
De Commissie zond de inhoud van haar voorontwerp al begin juni 1975 aan Raad en Parlement
opdat tijdig met de bestudering kon worden begonnen. Pas op 25 augustus werd het
voorontwerp officieel verzonden, op welke datum de verdragstermijn van 45 dagen begon te
lopen. Maar de Commissie kon eerst op 15 september een Nota van Wijzigingen op het
voorontwerp indienen, omdat zij toen pas voldoende inzicht had in de oogstontwikkeling en
wereldprijzen voor landbouwprodukten en dus op de noodzakelijke uitgaven VOOr EOGFL/
Garantie. Het stijgingspercentage voor de niet-verplichte uitgaven dat de Commissie voorstelde
(door de overeenkomstige bedragen in haar voorontwerp op te nemen) was 76,63%. Daarbij
waren inbegrepen de uitgaven voor het EFRO, door de Commissie als niet-verplichte uitgaven
geclassificeerd. Het geconstateerde maximum stijgingspercentage (Msp) bedroeg 15,3.

De ontwerp-begroting

In het begrotingsoverleg - v66r de Raadsvergadering - had de Raad een belangrijke concessie
gedaan. Hij was teruggekomen op een aanvankelijke uitleg van het niet eenduidige art. 203, lid 8,
al. 4 (thans lid 9), volgens welke interpretatie de speelruimte waarop het Parlement recht heeft
(de helft van de totale speelruimte) verminderd zou moeten worden met het bedrag waarmee de
Raad eventueel het halve Msp in zijn eerste lezing zou hebben overschreden, zodat het feitelijke
stijgingspercentage nooit hoger zou komen dan het MSP, tenzij in onderlinge overeenstemming.
Thans stelde de Raad zich op het standpunt dat het Parlement in ieder geval recht heeft op de
helft van het MSP ter verhoging van de niet-verplichte uitgaven. Raadsvoorzitter Rumor (1),
hierover rapporterend in de oktober-zitting,23 sprak van 'een speelruimte ter verhoging van de
niet-verplichte uitgaven met ongeveer de helft van het door de Commissie vastgestelde
maximumpercentage. Op grond hiervan kan het Parlement zijn in de Verdragen bedoelde
bevoegdheid tot amendering, ongeacht het verhogingspercentage van de in de ontwerpbegroting opgevoerde kredieten, uitoefenen'. Het woord 'ongeveer' kan niet anders uitgelegd
worden dan dat de Raad daarbij niet op een enkele r.e. zal kijken.
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De Raad sneed zeer fors in de voorontwerp-begroting, tot teleurstelling van met name de
gespecialiseerde Parlementscommissies, die - in voortdurend contact met vertegenwoordigers
van de Commissie die hun vergaderingen bijwoonden - zich meer op hun begrotingsverantwoordelijkheid hadden ingesteld. In de Raad waren twee vergaderingen nodig geweest om
te kunnen beslissen. De Duitse delegatie had nog veel meer willen schrappen dan de
gekwalificeerde meerderheid ten slotte deed.24
De landbouwuitgaven maakten 73,6% uit van de ontwerp-begroting; voor het Regionaal Fonds
liet de Raad 300 mln. van de 450 mln. r.e. uit het voorontwerp staan, met daarbij de verklaring
dat wanneer er meer in het kader van de verordening uitgegeven zou kunnen worden, de Raad tot
een aanvullende begroting bereid was. De 500 mln. vastleggingskredieten voor het EFRO had de
Raad gehandhaafd. De aanzienlijke kortingen op het Sociaal Fonds, op de ontwikkelingshulp
(incl. voedselhulp) en op de milieu- en energiepolitiek stelden het Parlement teleur.

De Raadsopvatting dat de Gemeenschap moet delen in de noodzaak van bezuinigingen op
nationaal vlak hield volgens het Parlement geen rekening met het feit dat de EG nog pas in
ontwikkeling is. 'Persoonlijk geloof ik dat er misschien wel iets voor te zeggen is om de uitgaven
van de Gemeenschap te verhogen en op de nationale begrotingen te bezuinigen', zei Lord
Bessborough van de Conservatieve Fractie.25 'In Rome (op de Topconferentie) i s. . . verklaard
dat het volkomen normaal is, dat de openbare uitgaven van de lidstaten en die van de
Gemeenschap parallel dienen te verlopen. Niets is echter minder waar. Wanneer wij in Europa
succes willen boeken, moeten wij in steeds sterkere mate nationale bevoegdheden op Europees
niveau overdragen en daarmee ook de uitgaven doen toenemen en de nationale uitgaven doen
afnemen. Wanneer men deze tegengestelde beweging niet erkent, wijst men in feite de
ontwikkelingswet van Europa af', aldus Aigner namens de Christen-Democraten.26 'Moeten de
uitgaven van de Gemeenschap niet in veel sterkere mate worden verhoogd ten koste van de
nationale uitgaven? Alle Europeanen willen dit toch', luidde de ontboezeming van het
Conservatieve Lagerhuislid John Osborn.27 De gelijke strekking die doorklonk in de
opvattingen van de vele deelnemers aan de debatten - er was nu ook een debat naar aanleiding
van de aanbieding van de ontwerp-begroting in oktober - deed Cheysson zeggen: 'Ik ben ten
zeerste getroffen - ik stel er prijs op dit namens de Commissie te verklaren - door het
gemeenschappelijke gevoel dat, ongeacht de politieke fracties, ongeacht de nationaliteit,
ongeacht de ancienniteit van de afgevaardigden, in dit Parlement tot Uiting komt. Het is een
gevoel van onbehagen ten aanzien van een begroting die niet beantwoordt aan de intenties die de
Gemeenschap heeft beleden, verkondigd en omschreven, een begroting die, laten we het
duidelijk zeggen, geheel in tegenspraak is met de prioriteiten die de verschillende regeringen
hebben erkend in het licht van de zeer ernstige problemen die een gevolg zijn van de crisis.'28
Verschillende sprekers brachten de Ec;-uitgaven in relatie met het Bruto Nationaal Produkt van
de Gemeenschap en het geheel van de nationale budgetten. Aigner plaatste ze daarnaast ook in
tijdsperspectief. Tegen het argument dat de EG steeds meer kost bracht hij in: 'Dat klopt niet. Ik
behoef slechts op twee getallen te wijzen: Wanneer wij de verhouding tussen het Bruto Sociaal
Produkt van de EG en de communautaire begroting bekijken, blijkt dat de percentages niet zijn
gestegen, maar van jaar tot jaar kleiner zijn geworden. Zo bedroeg het aandeel van de
communautaire begroting in het Bruto Sociaal Produkt van de Gemeenschap in 1973 0,62% en
dat is ondanks nieuwe activiteiten tot 0,60 teruggelopen... Een ander argument is de verhouding
tussen de openbare uitgaven van de Gemeenschap en de uitgaven van de lidstaten. Zo bedroeg in
1973 ons aandeel in de overheidsuitgaven van alle lidstaten 2,39%; ook wanneer wij deze
begroting mtt de speelruimte voor het Parlement goedkeuren, blijven wij onder 2070.'29
Toch tekenden zich over het aandeel van de landbouwuitgaven ook tegenstellingen af, die de
komende jaren meer spanning binnen het Parlement zouden gaan opleveren. Lange (Soc-D)
namens zijn fractie: 'Dat betekent . . . dat de Raad, de Commissie en ook het Parlement zich
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moeten houden aan wat hier al in 1973 eens plechtig is verkondigd, namelijk dat zij zullen streven
naar een hervorming van het landbouwbeleid. Het is onvermijdelijk dat wij de zwakke plekken
die het landbouwbeleid tot nu toe heeft vertoond uit de weg helpen ruimen. Wij kunnen het ons
niet meer veroorloven, dat wij aan de ene kant door de mechanismen die dit landbouwbeleid
sturen overschotten uitlokken en ons aan de andere kant bezig moeten houden met het opruimen
van deze overschotten. Wij moeten hierdoor tweemaal middelen ter beschikking stellen.
Wanneer wij in dit beleid verandering aanbrengen, zou ook in de agrarische sector heel wat
kunnen worden bespaard:30 Kirk, voorzitter van de Conservatieve Fractie: 'In een tijd als deze
dient men zuinig te zijn en ervoor te zorgen dat ieder dubbeltje tweemaal wordt omgedraaid voor
het wordt uitgegeven. Maar wat doet de Raad? Hij laat 75% van de begroting ongemoeid, omdat
dat gedeelte bestemd is voor de landbouwsector, waarvan men blijkbaar moet afblijven.'31
De reacties bleven niet uit: Martens (CD-B) dankte zelfs de Raad omdat hij de
landbouwbegroting intact had gelaten en in gelijke zin sprak Durieux (Lib-F).
Vastleggings- en betalingskredieten
Hierv66r was sprake van 500 mln. r.e. vastleggingskredieten voor het Regionaal Fonds,
die de Raad in zijn ontwerp-begroting had gehandhaafd. Het onderscheid tussen deze
vastleggingskredieten en de betalingskredieten werd al terloops aangeduid bij de
bespreking van de begroting 1975, toen dit Fonds voor het eerst via de SB 1/75 in de
begroting paraisseerde. Het lijkt hier de juiste plaats om dit zeer belangrijke onderscheid
toe te lichten.
Het onderscheid vastleggingskredieten/betalingskredieten komt niet voor in het EEGVerdrag, wel echter in het EGA-Verdrag. Dat is begrijpelijk, want juist bij de EGA ZOU
sprake zijn van investeringsuitgaven en programma's die meerdere jaren beslaan (art. 176,
lid 1 EGA). Maar ook in de EEG zou sprake kunnen zijn van dergelijke programma's.
Daarom is in het Financieel Reglement van april 1973 een bepaling opgenomen die
dit onderscheid maakt, definieert en van toepassing verklaart op onderzoeks- en
investeringskredieten. Met het oog op de instelling van het EFRO is dit Financieel
Reglement in een spoedprocedure zodanig aangepast dat ook voor EFRo-kredieten
onderscheid gemaakt wordt tussen vastleggings- en betalingskredieten. Het Parlement
wenste een bredere toepassing van het onderscheid en bracht dat ook tot uiting in zijn
amendementen bij zijn eerste lezing van de begroting 1975, maar de Raad verwierp die en
wenste met de ruimere toepassing te wachten tot de algehele herziening van het Financieel
Reglement. Deze vond plaats in 1977.32

Vastleggingskredieten zijn machtigingen tot het in het desbetreffende jaar aangaan van
verplichtingen, die in datzelfde jaar en volgende jaren tot betalingen zullen leiden.
Betalingskredieten zijn machtigingen tot het doen van betalingen in het desbetreffende
dienstjaar uit hoofde van in dat jaar of vorige jaren opgenomen vastleggingskredieten.33
Begrotingslijnen waarvoor dit onderscheid niet wordt gemaakt bevatten niet-gesplitste
kredieten. Voor die begrotingslijnen vallen de vastleggingskredieten en de
betalingskredieten in Wn jaar samen. (Op deze plaats wordt niet ingegaan op de
mogelijkheid tot al of niet automatische kredietoverdracht naar het volgende jaar.) Het
totaal van de kredieten voor vastleggingen in een begroting wordt gevonden door de
vastleggingskredieten en de niet-gesplitste kredieten op te tellen. Om het totaal aan
kredieten voor betalingen te kennen dient men de betalingskredieten en de niet-gesplitste
kredieten op te tellen. Vanaf de begroting 1977 zullen de begrotingstotalen steeds worden
aangegeven in kredieten voor vastleggingen en kredieten voor betalingen.
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Eerste lezing van het Parlement

De Bc, die Lange tot voorzitter had gekozen, had de eerste lezing weer 'grundlich' in langdurige
zittingen voorbereid. Cointat (EDV-F) was rapporteur. De grotere doorzichtigheid in de
presentatie van de voorontwerp-begroting, waarvoor de Commissie op verzoek van het
Parlement had gezorgd, en de meerjarenramingen (1976 - 1978) die de Commissie aan het
voorontwerp had toegevoegd, stelden het Parlement in staat het voorontwerp beter te
beoordelen en zijn amendementen en andere wensen nauwkeuriger te formuleren.
In zijn eerste lezing ging het Parlement ver boven zijn speelruimte en nam amendementen aan ten
bedrage van 321,6 mln. alsmede wijzigingsvoorstellen van 119,6 mln. r.e. Het totaal aantal
voorstellen lag rond de 150. Het begrotingsoverleg vond plaats onder leiding van
Parlementsvoorzitter Sptnale met een delegatie van vier personen. Er bestond bij Raad en
Parlement een gemeenschappelijke wil het Verdrag ondogmatisch en soepel toe te passen.
Tweede lezing van de Raad

De Raad verwierp alle wijzigingsvoorstellen, alsmede 31 amendementen, nam 6 amendementen
aan na wijziging en 4 integraal. Hij hechtte goedkeuring aan een nieuw Msp voor de verhoging
van de niet-verplichte uitgaven, 'hetgeen overeenkomt met een mogelijke verhoging van deze
uitgaven - waarover de definitieve beslissing bij het Parlement berust - van 90,7 mln. r.e.', zoals
fungerend Raadsvoorzitter Fabbri (I) in het Parlement rapporteerde.34 De Raad vermeed door
het aangeven van een bedrag - in plaats van een percentage - een conflict met het Parlement,
omdat het nog steeds bestaande geschil tussen Raad en Parlement over de indeling van de
uitgaven voor het EFRo een verschil in de marge van het Parlement opleverde bij toepassing van
het Msp. Wel verzocht de Raad een bedrag van 30 mln. r.e. aan onderzoekskredieten waartoe
eerst midden december door de Raad- dus na diens tweede lezing - was beslist in de marge van
90,7 mln. r.e. in te passen. De Commissie had na de eerste lezing van de Raad daartoe een Nota
van Wijzigingen ingediend. Amendementen, die de strekking hadden om leningen in de
begroting op te nemen, kon de Raad niet aanvaarden.
Tweede lezing van het Parlement
De Bc meende, anders dan de Raad, dat de genoemde onderzoekskredieten niet in de speelruimte
van het Parlement moesten worden begrepen. Zij stelde voor in de tweede lezing een aantal
amendementen aan te nemen, neerkomend op een verhoging van in totaal 102,9 mln. r.e. De
onderzoekskredieten niet meegerekend zou de verhoging dan 72,9 mln. r.e. omvatten; dat
bedrag lag tussen 66 mln. en 78 mln. r.e., zijnde de marges van het Parlement volgens
respectievelijk de Raad en het Parlement.
Rapporteur Cointat argumenteerde: 'Deze geringe stijging van het totale bedrag (102,9 mln. in
plaats van 90,7 mln.) maakt slechts 1,5 %0 van de begroting uit. Hierdoor wordt het mogelijk de
door ieder wenselijk geachte onderzoekskredieten vrij te maken, terwijl op deze wijze, binnen de
huidige bevoegdheden, tevens de onafhankelijkheid van het Parlement wordt gewaarborgd.'35
Het Parlement bracht de discipline op om met royale gekwalificeerde meerderheden het advies
van de Bc te volgen en stemde voor een zodanig aantal (20) amendementen dat de verhoging
102,9 mln. bedroeg. Het kostte wel veel pijn om talloze standpunten uit de eerste lezing te moeten
laten vallen. In de 102,9 mln. was 2,5 mln. begrepen voor een door de Raad geschrapt artikel
'steun aan door niet-gouvernementele instellingen georganiseerde acties'.
Er waren veel nieuwe spanningsvelden gebleken over de toepassing van art. 203. Edn ervan blijkt
duidelijk uit de rede van Lange: 'Wanneer wij ons het bedrag van 90,7 mln. r.e. nog eens voor de
geest halen en de opvattingen van de Raad ter zake - 35 mln. voor het Sociaal Fonds, 35 mln.
voor onderzoek en 20 mln. voor niet-geassocieerde ontwikkelingslanden - heeft de Raad op deze
wijze zijn eigen voorkeuren uitgesproken en in feite de speelruimte welke volgens het Verdrag
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aan het Parlement toekomt voor zichzelf opgeeist.'36 Een ander spanningsveld werd veroorzaakt
door het fei dat de Raad in zijn tweede lezing de behandeling ging omdraaien. Hij onderzocht
niet eerst all,. amendementen van het Parlement op eigen merites - daarbij is een gekwalificeerde
Raadsmeerderheid nodig om ze te verwerpen en kan derhalve een Raadsminderheid het
Parlement te hulp komen - om daarna te trachten met gekwalificeerde meerderheid een besluit te
nemen over een nieuw stijgingspercentage (wanneer dat nodig is). De Raad was er integendeel toe
overgegaan eerst te stemmen over een maximaal bedrag (90,7 mln.) om het daarna te verdelen
over de Parlementsamendementen die het meest overeenkwamen met zijn eigen prioriteiten en
waarover Lange zojuist aan het woord was.

Na de stemming over de amendementen nam het Parlement een resolutie aan37 waaraan het
volgende wordt ontleend:
Het Parlement 'neemt kennis van het voornemen van de Begrotingsautoriteit om tijdens
het eerste kwartaal van 1976 en met medewerking van de Commissie over te gaan tot een
gemeenschappelijk onderzoek van verscheidene vraagstukken in verband met de

begrotingsprocedure, met name:
- het gebruik van aanvullende begrotingen,
- de uitbreiding van het begrip vastleggingskredieten,
- het bijwerken van de begrotingsnomenclatuur,
- de praktische modaliteiten voor het in de begroting opnemen van leningen'.
Het 'wijst op de aanzienlijke vorderingen welke dit jaar zijn geboekt bij het voeren van de
interinstitutionele dialoog over de begroting en stelt vast dat op deze wijze twee fundamentele
beginselen zijn bevestigd:
- de soevereiniteit van het Parlement ten aanzien van zijn speelruimte,
- de noodzaak dat de twee instellingen die over begrotingsbevoegdheden beschikken
gezamenlijk bestuderen welke budgettaire beleidslijnen moeten worden gevolgd'.
Het Parlement 'is van mening dat deze samenwerking in de toekomst een diepgaande
bestudering zal moeten inhouden van elk van de voornaamste amendementen en
wijzigingsvoorstellen die in de eerste lezing van het Parlement zijn aangenomen'.
Over het standpunt van de Raad merkte het Parlement op dat deze 'zonder formeel een nieuw
stijgingspercentage voor te stellen voor de niet-verplichte uitgaven, zijn instemming heeft
betuigd met een totale toename van deze uitgaven met 90,7 mln. r.e. ten opzichte van de ontwerpbegroting'; het meende in dat verband 'dat de beraadslagingen van de Raad zijn beheerst door
het feit dat een dergelijk plafond van te voren was vastgesteld en dat de behandeling van alle
amendementen van het Parlement daardoor aan waarde heeft ingeboet'.
Het Parlement 'besluit... tot definitieve goedkeuring van amendementen tot een bedrag
van + 102 900 301 r.e., dat bij de in de ontwerp-begroting opgenomen kredieten moet
worden gevoegd' en 'stemt in met een stijgingspercentage voor de niet-verplichte uitgaven
overeenkomend met een totale stijging van deze uitgaven met 394 033 168 r.e. ten opzichte
van de uitgaven van dezelfde aard van het vorige begrotingsjaar'.
De voorzitter kon nog niet onmiddellijk daarna de begroting voor vastgesteld verklaren, omdat
de Raad formeel nog niet had ingestemd met het stijgingspercentage dat hoger was dan de Raad
eerder had toegestaan. Een uur later kon hij dat wel. De Coreper had namelijk de standpunten
van de Bc bestudeerd en voor het geval het Parlement deze zou volgen een advies voorbereid voor
de Raad. Op de dag van de stemming ter plenaire vergadering in Straatsburg vergaderde in
Brussel de Raad (in de samenstelling van Sociale Raad), die tot een nieuw stijgingspercentage
besloot - het onderwerp was als A-punt op de agenda opgenomen38 - en dit aan 'Straatsburg'
doorgaf. Daardoor kon de voorzitter van het Parlement in de plenaire vergadering zeggen:
' . . . nadat de fungerende voorzitter van de Raad zoeven heeft medegedeeld dat de Raad zich aansluit bij de voorstellen die uit onze goedkeuring van de begroting voortvloeien, en dus ook
bij het daaraan verbonden stijgingspercentage van de niet-verplichte uitgaven, is de in lid 7 van
omschreven procedure afgesloten en is de algemene begroting van de EG voor het
art. 203
...
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begrotingsjaar definitief vastgesteld. lk zal er zorg voor dragen dat de definitieve tekst ervan
openbaar zal worden gemaakt in het Publikatieblad van de EG serie L.'39

Door het nemen van een besluit tijdens een 'ingekorte derde lezing' van de Raad na de tweede
lezing van het Parlement was de in het Verdrag vereiste overeenstemming over een nieuw
stijgingspercentage voor de niet-verplichte uitgaven verkregen.
De suppletoire begrotingen voor 1976

De SB 1/76
Op 15 juni 1976 nam het Parlement in idn lezing de eerste aanvullende begroting aan, op advies
van de Bc die daartoe daags tevoren had vergaderd. Het betrof een buitengewoon program van
financiele steun voor het rampgebied Friuli (I) dat door een ernstige aardbeving was getroffen.
'Laat ons alle beginselen en het reglement terzijde schuiven', aldus rapporteur Cointat, 'om de
Gemeenschap snel deze hulp te doen realiseren'. De SB 1/76 bedroeg in totaal 61 mln . r.e.
De SB 2/76
Een tweede aanvullende en wijzigingsbegroting werd zonder wijzigingen - in de septemberzitting vastgesteld, eveneens in td,1 lezing. Het betrof een stijging van 832,7 mln. r.e.: 717,4 mln.
voor EOGFL/Garantie, 40,6 mln. voor voedselhulp en 2,1 mln. voor rentebonificatie voor een
EIB-lening aan Portugal, plus de vergoeding van 10% aan de lidstaten voor inning van
additionele eigen middelen, waarvan de raming was verhoogd met 200 mln.
De kredieten, te dekken volgens het Eigen-middelenbesluit van 21 april 1970, bedroegen
632 724 275 mln. r.e.
De Raad had - evenals in het verleden - geweigerd in de oorspronkelijke begroting een
voorziening op te nemen voor de gevolgen van de in het voorjaar te nemen prijsbesluiten. De
Commissie had dit in het voorontwerp trouwens ook niet gedaan. Zij wilde deze middelen via
besparingen vinden. Cheysson zei hierover: 'De Commissie, die geen post voor herziening van
de landbouwprijzen had opgevoerd, heeft bij de voorstellen voor de landbouwprijzen op
10 december 1975 bijbehorende maatregelen voorgesteld, die een besparing van 220 mln.
inhielden. De Raad heeft niet meer dan het equivalent van 50 mln. besparing overgenomen, dat is
een verschil van 170 mln. Plaatst men die 170 mln. tegenover de 185 mln. r.e. (dit is het deel van
de 717,4 mln. voor het EOGFL dat betrekking had op de prijsbesluiten) dan blijkt wel dat een
dergelijke aanvullende begroting op dit punt helemaal niet nodig was geweest.'40 Cheysson
bedoelde: wanneer de Raad de Commissie inzake de bijbehorende maatregelen geheel zou
hebben gevolgd.
Cointat had in het debat aan het adres van de Commissie kritische opmerkingen gemaakt over de
kwaliteit van de ramingen in de oorspronkelijke begroting.
-

De SB 3/76
Een derde wijzigingsbegroting werd op 16 december 1976 door de voorzitter van het Parlement
voor definitief vastgesteld verklaard. Deze had geen financiele gevolgen. Zij diende uitsluitend
om rekening te houden met enkele nieuwe verordeningen op personeelsgebied.
Conclusies

De interpretatie van de Verdragen leverde voor het Parlement zowel succes als tegenvallers op. In
de kwestie van het halve MSP waarop het steeds recht zou hebben, had de Raad de zijde van het
Parlement gekozen. Maar de Raad was bezig met nieuwe interne procedures waarmee hij de
initiatieven van het Parlement te lijf wilde gaan. Het Parlement was er in geslaagd nieuwe
beleidsvormen te scheppen via de begroting; de hulp aan niet-gouvernementele organisaties,
waarvan we de ontwikkeling vanaf de begroting 1975 hebben gevolgd, is daarvan een voorbeeld.
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Ook 'financiele samenwerking met niet-geassocieerde ontwikkelingslanden' (20 mln. r.e.)
maakte - door aanvaarding door de Raad van een Parlementsbesluit - voortaan deel uit van de
begroting. De plenaire vergadering bracht de discipline op om via een groot aantal stemmingen
precies uit te komen op het bedrag dat de Bc-rapporteur had aanbevolen.
De begroting te gebruiken om beleidsvormen op voldoende capaciteit te brengen teneinde
daardoor de Europese integratie vooruit te brengen bleek maar in zeer geringe mate mogelijk.
Het Parlement toonde bij de behandeling van suppletoire begrotingen dat het snelle beslissingen
kon nemen als dit nodig was.

C. De Raad komt voor een derde overlegronde
Parlement

naar het

De totstandkoming van de begroting 1977
overleg over begrotingsvraagstukken tussen de instellingen - los van de concrete
beslissingen over een bepaalde begroting heeft inderdaad plaatsgevonden, zij het informeel en
slechts gedeeltelijk met resultaat.
Nieuw was dat in het voorjaar van 1976 een gezamenlijke Raadsvergadering van de Ministers van
Buitenlandse Zaken en van Financien gehouden werd met de bedoeling onder meer een grotere
samenhang te brengen tussen de beslissingen over te voeren beleid en de begrotingsbesluiten. Dit
gebeurde nadat de Europese Raad van Rome op 1 en 2 december 1975 in zijn conclusies had
herinnerd 'aan de bereikte overeenstemming waaraan tijdens de zitting van de Raad van 5 en 6
november te Brussel een formeel karakter is gegeven om jaarlijks een gezamenlijke vergadering
te beleggen van de Ministers van Buitenlandse Zaken en van de Ministers van Financien voor een
algemene bespreking van de begrotingsvraagstukken van de Gemeenschap. De Raad is van
mening dat de besprekingen in dat kader betrekking moeten hebben op het algemene beleid
van de Gemeenschap, dat zij een betere samenhang tussen de beleidsbeslissingen en de
begrotingsbeslissingen moeten waarborgen en geleidelijk een meerjarenraming van de uitgaven
moeten mogelijk maken zodat de communautaire middelen beter kunnen worden verdeeld.
Volgend jaar zullen deze besprekingen moeten plaatsvinden op basis van een mededeling van de
Commissie die v66r april moet worden ingediend.'41
Wanneer het aankomt op bredere orientaties en beleidscodrdinatie (zaken die zeer noodzakelijk
geacht moeten worden) komt de Begrotingsraad er dus niet aan te pas. De Begrotingsraad
onderhoudt wel de contacten op begrotingsgebied met het Parlement en neemt aan Raadszijde de
begrotingsbesluiten ingevolge het Verdrag en het Financieel Reglement. Hij is niet meer dan een
soort 'financiele registratie-instelling van de besluiten die door andere Raden reeds zijn
genomen', volgens de typering van de Nederlandse Minister van Buitenlandse Zaken Van der
Stoel.42 'Een club van accountants, die de financiele consequenties van het gevoerde beleid
registreren, maar niet in staat zijn prioriteiten te bepalen', oordeelde de Belgische Minister van
Financien Geens over de Begrotingsraad.43 Aan de gezamenlijke Raadsvergadering van 5 april
nam de Commissie in de personen van de voorzitter en de begrotingscommissaris deel. De BC
werd daags erna door de Raad en door de Commissie ingelicht.
Het

De voorontwerp-begroting

Er waren in 1976 vier grote debatten. Het eerste vond in juli plaats, bij gelegenheid van de
aanbieding van de voorontwerp-begroting door commissaris Cheysson, welk debat tevens
diende als steun in de rug voor de delegatie (deze keer bestaande uit zeven personen) die namens
het Parlement met de Raad - v66r diens eerste lezing - begrotingsoverleg zou voeren. Het
tweede debat vond plaats bij gelegenheid van de aanbieding van de ontwerp-begroting in
september, de twee andere bij de eerste en tweede Parlementslezing.
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Belangrijke nieuwe acties waren niet voorzien, aldus Cheysson, die enerzijds aangaf dat het
klimaat in de Raad er niet naar was en anderzijds opmerkte dat dit juist een goede gelegenheid
kon bieden het overleg tussen het Parlement en de Raad, 'een der meest originele en
interessantste elementen van de communautaire opbouw in de afgelopen twee jaar', te
consolideren.44

Na indiening van het voorontwerp bleken helaas wederom Nota's van Wijzigingen daarop, met
name over de landbouwuitgaven, noodzakelijk. De begrotingsbedragen werden vanaf de
begroting 1977 steeds uitgedrukt in vastleggingskredieten en betalingskredieten. Wij zullen hier
de termen kredieten voor vastleggingen en kredieten voor betalingen - de aanduidingen die later
door de Rekenkamer zouden worden gebezigd - gebruiken.
De voorontwerp-begroting omvatte (zonder de Nota van Wijzigingen) 10 093 042 884 r.e. aan
kredieten voor vastleggingen en 9 260 731 297 r.e. aan kredieten voor betalingen.

De ontwerp-begroting

Nieuw in de ontwerp-begroting was de opneming door de Raad van de bedragen voor de
financiele hulp die overeengekomen waren in de financiele protocollen, gehecht aan de
akkoorden met een aantal landen rond de Middellandse Zee, zoals Malta, Tunesie, Algerije en
Marokko. Later kwamen daar andere Middellandse-Zeelanden bij, zoals Turkije. Door deze
budgettisering45 kreeg het Parlement invloed, ook andere dan financiele, op de betrekkingen van
de EG met Middellandse-Zeelanden. Commissie en Raad beschouwden de desbetreffende
uitgaven, in tegenstelling tot het Parlement, als verplichte uitgaven. Praktische gevolgen had dit

nog niet voor de begroting 1977, omdat in deze begroting nog met een p.m.-vermelding kon
worden volstaan. De Raad had gedurende heel 1976 moeten discussiEren voordat kon worden
besloten tegemoet te komen aan de wens van Commissie en Parlement om de financiele gevolgen
van deze protocollen in de begroting op te nemen. Strasser noemt het een spectaculaire
bevestiging van het beginsel dat alle communautaire uitgaven in de begroting behoren te worden
opgenomen.46
Nieuw was ook de opneming van een garantie voor de financiele verplichtingen inzake een lening
die de EIB aan Joegoslavie had verstrekt.

De wens van het Parlement om meer begrotingsartikelen van gesplitste kredieten te voorzien
leidde ertoe dat Raad en Parlement zich na het nodige overleg konden vinden in twee voorlopige
verordeningen (met een geldigheidsduur van 66n jaar) die gesplitste kredieten mogelijk maakten
voor een zevental beleidsvormen.47 Aldus zouden voor negen onderdelen van beleid bedragen in
vastleggingskredieten en in betalingskredieten worden vastgesteld.
Het op grotere schaal gaan werken met vastleggings- en betalingskredieten is van zeer groot
belang voor de continuiteit van het beleid, maar kan in de aanvang aanleiding tot verwarring
geven. Bij de invoering van zo'n systeem zijn de vastleggingskredieten hoger dan de
betalingskredieten, omdat de eerste mede de middelen omvatten die pas in latere jaren tot
betalingen zullen leiden. Ook kan onder omstandigheden volstaan worden met minder
vastleggingskredieten dan voor hetzelfde program in het voorafgaande jaar aan
betalingskredieten waren voorzien (toen er nog geen vastleggingskredieten waren), terwijl toch
het program wordt uitgebreid. De dynamiek van het Europese beleid blijkt uit de
vastleggingskredieten, die maatstaf zijn voor de omvang van de acties. De betalingskredieten
bepalen wat daarvoor jaarlijks wordt uitgegeven. Het kan als een succes voor het Parlement
worden aangemerkt dat dit onderscheid is doorgevoerd, al heeft het zeker dit eerste jaar grote
moeilijkheden opgeleverd om, met handhaving van de verworven bevoegdheden, toch de
redelijkheid te betrachten die bij een overgangssituatie behoort en aldus tot een verstandig
stijgingspercentage van de niet-verplichte uitgaven te komen. De Raad, die wederom
aanzienlijke bedragen uit de voorontwerp-begroting had geschrapt (ca. 600 mln. r.e.), stelde bij
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enkele posten lagere bedragen aan betalingskredieten vast dan op de begroting 1976 stonden,
juist in verband met invoering op grotere schaal van de vastleggingskredieten.

Het onderscheid leidde weer tot nieuwe interpretatieverschillen over art. 203. De Raad wilde
dat de vastleggingskredieten bij de betalingskredieten opgeteld zouden worden om het
stijgingspercentage van de betalingskredieten te berekenen en aldus de marge van het Parlement
te bepalen. Immers, aldus de Raad, het Verdrag kent het onderscheid vastleggingskredieten/
betalingskredieten niet. Het Parlement verzette zich tegen het combineren van vastleggings- en
betalingskredieten binnen de speelruimte, omdat dit zowel politiek als juridisch onaanvaardbaar
zou zijn. Er zou dan sprake zijn van dubbeltelling; vastleggingskredieten bevatten immers ook
kredieten die in hetzelfde jaar al tot betaling kunnen leiden. Ook dient er rekening mee te worden
gehouden dat bepaalde vastleggingskredieten van de begroting voor het jaar n tot
betalingskredieten leiden in de begroting voor het jaar n + 1, waardoor dezelfde uitgaven
tweemaal zouden meetellen. Het Parlement meende dat het probleem van de verhoging van de
vastleggingskredieten pragmatisch zou moeten worden opgelost, omdat art. 203 het begrip
vastleggingskredieten niet kent. In elk geval zou een regeling inzake bevoegdheden over deze
kredieten er niet toe mogen leiden dat de zeggenschap ingevolge art. 203 over de
betalingskredieten zou verminderen.48 Het twistpunt werd in 1976 nog niet opgelost.
Met betrekking tot het opnemen van leningen in de begroting overdreef Cheysson toen hij zei:
'Wij zijn dan ook verheugd dat de Raad voor het eerst, op aandrang van het Parlement en op
voorstel van de Commissie, de diverse leningen in de begroting heeft willen opnemen, waardoor
dit Parlement het hem vanzelfsprekend toekomende recht krijgt de leningen te controleren:49
De Raad had namelijk als Bijlage III van de ontwerp-begroting twee staten opgenomen: Un met
de opgenomen leningen en den met de (aan Italic en Ierland) toegekende leningen voor
betalingsbalanssteun. Het Parlement wenste budgettisering van ook andere communautaire
leningen, maar niet alleen in een bijlage om er kennis van te nemen en er eventueel vragen over te
kunnen stellen, doch als een afzonderlijk onderdeel van de begroting zelf. Over dit onderwerp,
dat later nog aan de orde komt, is tot op heden geen overeenstemming tussen Raad en Parlement
bereikt.
Eerste lezing van het Parlement

Voor het eerst besloot het Parlement in oktober een extra zitting van drie dagen te houden, geheel
gewijd aan zijn eerste lezing van de begroting. De procedure was zo omvangrijk geworden dat zij
niet meer ingepast kon worden in de normale zittingsweek van november. Lord Bruce of
Donington (Soc-VK) was rapporteur van de BC. De rapporteur had zoals dat op nationaal vlak
ook gebeurt - de begroting in een algemeen sociaal-economisch-financieel kader willen plaatsen,
maar moest constateren dat het EG-budget minder bedragend dan 2% van de totale nationale
begrotingen - geen sociaal-economisch effect k6n hebben en noch inflatoir noch deflatoir k6n
zijn.50 Cointat merkte op: 'Voorlopig houden wij ons bij de kleine communautaire
kruidenierswinkel en openen nog geen grootbedrijf'. Hij wees er overigens w61 op dat door het
eenzijdig kunnen verhogen of het introduceren van bedragen voor bepaalde beleidsvormen het
Europees Parlement grotere bevoegdheden bezit dan de Assemblte Nationale in Parijs.51
-

-

Raadsvoorzitter Brinkhorst (N) leverde een bijdrage om de begrotingsdebatten een politieke
dimensie te geven; dat was mede te danken aan het feit dat dit lid van de Begrotingsraad zich met
wilde neerleggen bij de registrerende rol die deze Raad in het verleden had gekenmerkt. 'Zolang u
geen gecoordineerd macro-economisch beleid voert, kunt u niet verwachten dat de begroting de
2% van de gemeenschappelijke overheidsuitgaven zal te boven gaan.'52 De Raadsvoorzitter
wees ook op de tegemoetkomingen van de Raad aan verlangens van het Parlement om mede
richting te geven aan de Gemeenschapspolitiek, bijvoorbeeld inzake jeugdwerkloosheid en

ontwikkelingssamenwerking.
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Het aan het Gemeenschappelijk Landbouwbeleid gewijde gedeelte van het debat was pittig,
mede omdat de rapporteur zich er fel negatief over had uitgelaten. (Het Gemeenschappelijk
Landbouwbeleid besloeg ca. 75% van de uitgaven van de ontwerp-begroting.) Vogels van
diverse politieke pluimage gingen daar tegenin, waarbij geen van hen ontkende dat dit beleid
voor verbetering vatbaar was.
Laban (Soc-N): 'Wij mogen toch constateren dat het Europees landbouwbeleid in grote lijnen
stabiliserend op de prijzen heeft gewerkt en de keuze uit alle mogelijke produkten voor de
Europese consumenten belangrijk heeft vergroot.'53 De Koning (CD-N): 'Er is meer reden om
uit die geisoleerde dominerende positie van de begrotingsposten voor de landbouw in het geheel
van de begroting van de Gemeenschap af te leiden dat andere beleidsterreinen onvoldoende tot
ontwikkeling zijn gekomen.'53 Scott-Hopkins (Cons-VK): 'Men kan niets van de afdeling
Garantie van het EOGFL afnemen omdat in dat geval het contract tussen de landbouwers en de
Gemeenschap wordt verbroken..., het werkelijke probleem is dat de andere sectoren, zoals het
regionaal beleid, het sociale beleid, te zwak zijn.'54

Bij de stemming over de begrotingsvoorstellen (rond de 170 in getal; het vorige jaar 150) keurde
het Parlement voor in totaal 218 mln. r.e. aan amendementen goed (volgens de classificatie van
de Commissie) en voor te zamen 3,27 mln. aan wijzigingsvoorstellen, waarbij het in sommige
gevallen verder ging dan het voorontwerp. Daarbij was weer een aantal kredieten opgenomen
waarvoor geen bijkomende rechtsgrondslag bestond. 55 Dit is van groot belang uit het oogpunt
van parlementaire bevoegdheden, omdat het Parlement met zijn budgetbevoegdheid via de
begroting beleid wilde scheppen.
De Raad was van mening dat elke begrotingshandeling een (andere dan in de begroting zelf
gelegen) juridische basis vereist in de vorm van een verordening, Raadsbesluit e.d. Het
Parlement stelde zich echter globaal op het standpunt dat de enkele inschrijving in de begroting
al een voldoende rechtsgrondslag vormt voor de Commissie om de uitgaven te verrichten. Dit
verschil van opvatting had de Commissie in het verleden al moeilijkheden opgeleverd. Bij het
uitvoeren van de begroting ging zij bij het uitgeven van middelen, die op de begroting
paraisseerden en waarvoor geen bijkomende rechtsgrondslag bestond, zo ver als ze juridisch
maar enigszins meende te kunnen gaan (studieprojecten, modelprojecten). In de ogen van de
Raad ging zij daarbij soms te ver, in die van het Parlement niet ver genoeg. Hierover zou in latere
jaren nog veel te doen zijn. Parlement en Commissie hoopten dat de uitvoering van de begroting
1977 voldoende duidelijkheid zou geven over de bevoegdheid van het Parlement om via de
begroting bepaalde Gemeenschapsactiviteiten in gang te zetten, zonder dat de met de wetgevende
bevoegdheid beklede Raad dat door besluiteloosheid (unanimiteitspraktijk!) zou kunnen
beletten. Een en ander werd vooral gezien in het licht van de toen nog voor 1978 voorziene eerste
rechtstreekse verkiezingen voor het Parlement.
Op de dag dat de BC haar belangrijkste voorbereidende vergadering hield, bereikte haar de
wijziging die de Raad in de ontwerp-begroting had aangebracht naar aanleiding van een al in
september van de Commissie ontvangen Nota van Wijzigingen op de voorontwerp-begroting,
bevattende een aanzienlijke uitgavenverhoging voor de landbouw. Het Parlement werd hiermee
in tijdnood gebracht, maar aanvaardde de wijziging om de procedure niet te verstoren. De
irritatie over de slechte beheersing van dit deel van de begroting nam hierdoor wel toe.
Tweede lezing van de Raad

Voor het eerst verwierp de Raad niet alle wijzigingsvoorstellen. Dit mag als een mijlpaaltje
worden beschouwd. Twee werden er aanvaard: de introductie van bosbouwmaatregelen
ter verbetering van de landbouwstructuur en de verhoging van de voedselhulp. Wat de
amendementen betreft aanvaardde de Raad slechts voor ruim 10 mln. r.e. aan
betalingskredieten, alsmede een geringe stijging van de vastleggingskredieten.
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Tweede lezing van het Parlement

De tweede lezing van het Parlement verliep niet zonder grote spanning. De BC had
amendementen met een totale uitgavenstijging van 186 mln. r.e. van een positief advies voorzien.
Om diverse redenen was er verschil van mening met de Raad over de marge van het Parlement,
namelijk in verband met het bekende geschil over de classificatie van de uitgaven voor het EFRO
en een bijkomend verschil van opvatting over het onderbrengen binnen de marge van de dit jaar
op breder schaal ingevoerde vastleggingskredieten. De BC had invoering of verhoging van
kredieten voorgesteld met name op gebieden waarop de Raad (in enigerlei samenstelling) zich
v66r de desbetreffende activiteit of een uitbreiding daarvan had uitgesproken, zonder dat er al
een formele rechtsgrond was gecreeerd.

Derde begrotingsoverleg
Om te voorkomen voor een voldongen feit te worden gesteld, zoals het voorgaande jaar door
sommige leden van de Raad was ervaren, kwamen de leden van de Begrotingsraad tijdens de

december-zitting naar het Parlement in Luxemburg, waar

een derde begrotingsoverleg

plaatsvond met de Parlementsdelegatie. De rapporteur voelde zich door de Raad onder druk
gezet, omdat deze probeerde de Parlementsleden te weerhouden van het volledig volgen van de
Bc. Maar ook door de Commissie voelde de rapporteur zich onder druk gezet, omdat die in het
debat - in tegenstelling tot eerdere verklaringen in de Bc plotseling had laten weten dat
bepaalde door de BC voorgestelde bedragen in 1977 zeker niet meer zouden kunnen worden
uitgegeven. Hij voelde zich verder in de steek gelaten door een toenemend aantal van zijn
collega's, onder wie de voorzitter van het Parlement.
-

Cheysson had in het debat al gewaarschuwd voor een conflict omdat er spanning zou kunnen
ontstaan tussen de besluiten van het Parlement en de grenzen die de Raad zou stellen aan de
verhoging van het budget. Hij beval nog meer overleg aan juist in verband met de institutionele
verhoudingen in de Gemeenschap, want'in het Europese bestel is de Commissie verantwoording
verschuldigd aan het Parlement, maar de Raad is dat niet. De Raad heeft geen enkele
bevoegdheid ten overstaan van het Parlement. De twee instellingen zijn onderling totaal
onafhankelijk. Indien er sprake is van een conflict tussen deze twee instellingen, dan bestaat
daarvoor geen oplossing. Er is geen beroep op de kiezers mogelijk. De mogelijkheid van een
beroep op het electoraat bij een conflict tussen de twee instellingen ontbreekt vooralsnog. Mag ik
alle Parlementsleden nog eens op deze zeer bijzondere situatie in het Europese bestel attenderen.
Zolang 66n van de instellingen de bevoegdheden miste - en dit was tot voor kort met het
Parlement het geval - deed zich het probleem niet voor. De Raad nam alleen de beslissing en nam
uit beleefdheid kennis van hetgeen het Parlement ter zake naar voren bracht... Op dit terrein
heeft de Commissie, in navolging van de voorstellen van meerdere fracties van dit Parlement,
voorgesteld om over te gaan tot overleg.... Het is u bekend dat dit overleg er jaar in jaar uit, en
dit jaar meer dan ooit, toe heeft geleid dat de Raad, rekening houdend met uw adviezen, zijn
standpunten heeft gewijzigd.'56

De Raad had laten doorschemeren dat bij aanvaarding van amendementen met in totaal een
uitgavenstijging van niet meer dan 140 mln. r.e. een conflict zou uitblijven. Hier wordt
voorbijgegaan aan volgens Raad en Parlement verschillende becijferingen van de marge.
Impliciet ging de Raad akkoord met een stijgingspercentage overeenkomend met 140 mln. r.e.,
wat hoger was dan de door hem berekende marge van het Parlement.

Geen conflict
De Bc vergaderde nog na het derde begrotingsoverleg en reduceerde tegen de zin van
de rapporteur - haar eerder gedane voorstellen tot ca. 140 mln. r.e., zorgvuldig die
begrotingsposten selecterend waar de minste pijn voor de Gemeenschapspolitiek zou liggen. De
-
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meerderheid gaf de voorkeur aan samenwerking met de Raad, die het Parlement op een aantal
punten tegemoetgekomen was, boven confrontatie tot het eind.
Een woedende rapporteur bracht daags daarna verslag uit van het standpunt van de meerderheid
van zijn commissie. Het Parlement stemde op die dag - 16 december 1976 - ongeveer conform
het advies van de BC. De niet-verplichte uitgaven werden met 140 mln. r.e. verhoogd. Voorzitter
Spenale vermeldde - anders dan het voorafgaande jaar - niet de overeenstemming met de Raad,
maar zei na de stemming: 'De in lid 7 van art. 203... voorgeschreven procedure is afgesloten. De
algemene begroting van de EG voor het begrotingsjaar 1977 is bijgevolg definitief vastgesteld. De
definitieve tekst van de begroting zal in reeks L van het Publikatieblad van de EG worden
gepubliceerd.'57

De Fiscale Raad dezelfde dag vergaderend over het ontwerp van een Zesde BTW-richtlijn
waarvan het lange uitblijven tijdens de Parlementaire debatten door zeer velen was bekritiseerd
in verband met de gevolgen ervan voor de financiale autonomie van de Gemeenschap - nam bij
de A-punten kennis van wat het Parlement had besloten. Hij ging niet formeel akkoord, maar er
ontstond ook geen conflict. De begroting werd niet betwist.
-

In een resolutie58 legde het Parlement een aantal zaken vast, waarvan er hier enkele worden
genoemd.
Het Parlement 'bevestigt zijn... stantlpunt, dat de begroting van de Gemeenschappen een
volstrekt ontoereikend beleidsinstrument is om de huidige economische situatie te beinvloeden'
en 'blijft zich verzetten tegen het kolossale gebrek aan evenwicht in de huidige begroting en tegen
het in gebreke blijven van de Raad om nieuwe communautaire beleidsvormen en de financiering
ervan goed te keuren, hetgeen de Gemeenschap in de gelegenheid zou stellen de economische
verschillen tussen de regio's te verminderen en de werkloosheid te bestrijden'. Het 'neemt nota
van de gestage vorderingen die dit jaar en het vorige zijn gemaakt in het voeren van het
begrotingsoverleg tussen de instellingen', maar 'betreurt dat het overleg tussen de instellingen
niet heeft geleid tot de oplossing van alle problemen die tijdens de vorige begrotingsprocedure
duidelijk naar voren zijn gekomen' en 'wijst op het belang van een voortzetting van het
interinstitutionele overleg in het begin van 1977, teneinde tussen de instellingen tot praktische
overeenstemming te komen over de nog hangende vraagstukken v66r de begrotingsprocedure
voor 1978'. De aangeduide ervaringen met de Commissie brachten het Parlement ertoe er op aan
te dringen 'dat de Commissie het Parlement op de hoogte stelt, als zij in de loop van de
begrotingsprocedure bij nader inzien haar standpunt ten aanzien van bepaalde bedragen en
amendementen wijzigt'. Het verlangde bespreking van het tijdschema en betreurde dat het 'over
te weinig tijd beschikt voor de behandeling van de afdeling landbouw van de begroting, waarmee
een groot deel van de communautaire uitgaven is gemoeid'. Over het nieuwe begrip
vastleggingskredieten merkte het Parlement op 'dat ingevolge art. 203 van het Verdrag, dat
enerzijds het beginsel van de jaarlijkse begroting inhoudt en anderzijds de toepassing van een
jaarlijks stijgingspercentage van de niet-verplichte uitgaven, de vastleggingskredieten onder
geen beding in aanmerking kunnen worden genomen bij de berekening van de ruimte die het
Parlement voor verhoging ter beschikking staat'. Aan het slot herhaalde het Parlement 'dat het
er het allergrootste belang aan hecht dat het Verdrag van 22 juli 1975, houdende uitbreiding van
de begrotingsbevoegdheden van het Parlement, tijdig wordt geratificeerd opdat het kan worden
toegepast bij de begrotingsprocedure voor 1978'. Het deed'nogmaals een beroep op de Raad om
spoedig een besluit te nemen over de zesde ontwerp-richtlijn betreffende de harmonisatie van de
grondslag voor de BTw en het beheer ervan, zodat het definitieve stelsel van eigen middelen...
uiterlijk 1 januari 1978 in werking kan treden'. Het wees er ten slotte op 'dat de nog hangende
budgettaire vraagstukken in de loop van 1977 moeten worden opgelost zodat een helder
en duidelijk begrotingsstelsel, waarin het Parlement een zodanige rol speelt dat het het
begrotingsgezag op doeltreffende wijze kan delen, kan worden ingevoerd v66r de verkiezing van
het Parlement door middel van rechtstreekse verkiezingen'.
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De suppletoire begrotingen voor 1977

De SB 1/77
De eerste aanvullende begroting voor 1977 bevatte grotendeels extra landbouwuitgaven - ter
grootte van ongeveer 10% van alle interventie-uitgaven - waartegen veel bezwaren opklonken,
met name uit parlementaire begrotingskringen. Voorts bevatte zij een startkrediet voor de
nieuwe Europese Rekenkamer en voor personeel voor een nieuw Directoraat-Generaal Visserij
bij de Commissie.
Het ontwerp voor de SB 1/77 werd door Raadsvoorzitter Eyskens ingeleid op 5 juli en in 66n
lezing op 7 juli door het Parlement goedgekeurd, mede omdat het Parlement de procedure niet
met die van de begroting 1978 wenste te vermengen. De uitgavenstijging betrof per saldo 786
mln. r.e.; gedesaldeerd vertoonde de landbouw een stijging van 934 mln. De Communistische
Fractie stemde tegen om te protesteren tegen het uit de hand gelopen landbouwbeleid.
Deze aanvullende begroting berustte op een voorontwerp-SB 1 /77, dat de Commissie al op
4 april had ingediend, maar waaruit de Raad bij de vaststelling van zijn ontwerp de energieonderzoekskredieten had gelicht wegens het ontbreken van formele Raadsbesluiten over het
nieuwe vierjarenprogram voor het Gemeenschappelijk Centrum van Onderzoek.
De SB 2/77
Laatstgenoemde kredieten waren onderwerp van een tweede suppletoire begroting, omdat de
Raad inmiddels met zijn besluitvorming verder was gekomen. Dit bewijst weer hoezeer de
begroting door de Raad gezien werd als een registratie van de financiele gevolgen van wetgevende
beslissingen in plaats van als financi8le weergave van een totaal politiek program. Nadat in juli
door de Raad het nieuwe vierjarenprogram voor het Gemeenschappelijk Centrum van
Onderzoek was vastgesteld, nam de Raad op verzoek van de Commissie de behandeling
van het deel 'onderzoek' van de voorontwerp-SB 1/77 weer op en vormde hij het Om tot de
ontwerp-SB 2/77.
Het Parlement besprak het ontwerp - dat in oktober was ingediend en dat geen nieuwe kredieten
vroeg, maar met name herstructurering en operationalisering van gereserveerde kredieten
voorstelde - op 15 november 1977. Omdat de Raad kort voordien overeenstemming had bereikt
over de vestigingsplaats van het JET-project (Joint European Torus, een groot onderzoek naar
kernfusie), presenteerde een unanieme Bc twee hierop betrekking hebbende amendementen. Zij
meende dat met opneming van deze voorzieningen in de begroting het Parlement een haars
inziens noodzakelijke nadere begrotingswijziging - het was al november! - kon voorkomen. De
Commissie ondersteunde het voorstel, de Raad ontraadde het sterk, omdat 'in de huidige fase
voor dit project nog geen aanvullende kredieten nodig (zijn). Zodra dat wel het geval is, zal de
Raad de principiele beslissing behoren te nemen, die in normale omstandigheden elke
inschrijving in de operationele onderdelen van de begroting dient vooraf te gaan', zei
Raadsvoorzitter Simonet.59
Op 17 november stemde het Parlement met 57 stemmen v66r de 'JET-amendementen';
tegenstemmen en onthoudingen ontbraken. Er waren dus te weinig v66rstemmen om te voldoen
aan de Verdragsbepalingen, die ten minste 100 stemmen voorschreven. De amendementen
moesten als niet aanvaard worden beschouwd. Het Parlement miste hier slagvaardigheid door
onvoldoende deelname aan de stemming, tot teleurstelling van met name de leden van de BC, die
in korte tijd veel hadden vergaderd om het Parlement - ook bij suppletoire begrotingen! - in
staat te stellen de prille bevoegdheden voortvarend te benutten.
Er ontstond een lange discussie over het gevaar dat de Raad zou denken dat het Parlement tegen
de amendementen zou zijn geweest. Dit laatste was echter niet het geval, want er was geen sprake
van tegenstemmen en onthoudingen. Te berde werd gebracht dat er op dezelfde dag in
verschillende nationale parlementen hoofdelijke stemmingen plaatsvonden en elders
verschillende partijcongressen, die de geringe aanwezigheid der leden verklaarden. Om toch
de positieve houding van het Parlement ten opzichte van de - niet aanvaarde! - JET68

amendementen te doen blijken, werd in de resolutie een paragraaf ingelast die als volgt luidde:
Het Parlement 'verzoekt zijn voorzitter de Raad bij het begrotingsoverleg op 22 november
mededeling te doen van de positieve houding van het Parlement ten aanzien van de
onderverdeling van de kredieten voor het JET-project:60 In de resolutie wees het Parlement ook
op 'het onbevredigende karakter van de huidige procedure die de goedkeuring betreft van een
ontwerp-begroting gebaseerd op een zes maanden eerder ingediend voorontwerp van
aanvullende begroting'.
De voorzitter constateerde ten slotte dat de wijzigingsbegroting definitief was vastgesteld.61 Per
saldo betekende dit een reductie - en een met de betalingskredieten overeenstemmende
inkomstenvermindering - van 30 mln. r.e. aan vastleggingskredieten en 2 mln. aan
betalingskredieten in verband met een spreiding over een aantal jaren van het researchprogram.

Conclusies

Het voortaan op een breder gebied toepassen van gesplitste kredieten was een succes voor het
Parlement. Het verhinderde dat voor de bepaling van zijn marge de vastleggingskredieten bij de
betalingskredieten zouden moeten worden opgeteld, zoals de Raad had gewenst. Op de
begroting paraisseerden bedragen voor beleid waarvoor (nog) geen bijkomende rechtsgrondslag
bestond. Afgewacht diende te worden of dit tot daadwerkelijk nieuw beleid zou voeren. Nieuwe
beleidsonderwerpen kwamen op de begroting. De Raad kwam voor een derde overleg naar de
vergaderplaats van het Parlement; hij had voor het eerst enkele wijzigingsvoorstellen van het
Parlement overgenomen. De Raad ging akkoord met een sterkere verhoging van de nietverplichte uitgaven dan hij aanvankelijk, op grond van zijn berekening van de marge van het
Parlement, wenste. Het Parlement besteedde meer tijd aan de begrotingsprocedure, met een
grotere betrokkenheid van zijn leden. Dit verhinderde echter niet dat bij de stemming over een
suppletoire begroting - zelfs bij een eensgezind Parlement - het vereiste aantal stemmen niet
werd gehaald. Daardoor kon een tactiek niet worden doorgezet. De Raad probeerde meer
samenhang te brengen tussen zijn beleids- en zijn begrotingsbeslissingen.

D. Een jaar vol vernieuwing
De totstandkoming van de begroting 1978

Evenals in de twee voorafgaande jaren werd de procedure ook dit jaar weer intensiever en
besteedde het Parlement er weer meer tijd aan. Daarbij werd de flankerende wetgevingsarbeid op
financieel gebied van grotere betekenis en leek de procedure van het wetgevend overleg tussen
Raad en Parlement aan betekenis te winnen.
Vernieuwingen
Op 1 juni 1977 trad het Tweede Budgettaire Bevoegdheden Verdrag in werking. Dat breidde de
bevoegdheden van het Parlement uit en voegde daaraan de dechargebevoegdheid toe. Ook werd
door het Verdrag de Europese Rekenkamer in het leven geroepen.
Het Parlement heeft er gedurende het gehele jaar met de Commissie voor geijverd dat enkele
wezenlijke zaken v66r de uitvoering van de begroting 1978 zouden zijn geregeld en derhalve de
uitvoering ervan mede zouden bepalen:
1. Eindelijk zou het nieuwe Financieel Reglement door de Raad moeten worden vastgesteld,
omdat de Verdragswijzigingen een nieuwe Begrotingsautoriteit in het leven hadden geroepen,
waaraan het Financieel Reglement niet was aangepast. Het werd december eer de Raad - na
voldoeninggevend wetgevend overleg met de Parlementsdelegatie - tot een beslissing kon
komen. Het nieuwe Financieel Reglement kon in werking treden op 1 januari 1978.62
2. Eindelijk zou de financiale autonomie, over het beginsel waarvan al in 1970 was besloten,
69

werkelijkheid moeten worden. De lidstaten zouden in plaats van de nationale bijdragen een in de
begrotingsprocedure vast te stellen percentage (niet hoger dan 66n) van de BTW-grondslag aan de
EG hebben af te dragen. (De drie toegetreden lidstaten kregen voor een aantal overgangsjaren
ingevolge art. 131 van het Toetredingsverdrag een aflopende vermindering van het BTWpercentage.) Tot het laatste ogenblik werd er van uitgegaan dat deze regeling op 1 januari 1978
zou ingaan. De Zesde BTw-richtlijn werd, zoals vermeld op blz. 21, op 17 mei 1977 eindelijk
vastgesteld. Minstens drie lidstaten moesten v66r 1 januari 1978 hun wetgeving aan deze richtlijn
aangepast hebben, hetgeen 66n der invoeringsvoorwaarden was van de financiering der EGbegroting met eigen middelen uit de BTW. De Raad stelde ten slotte in december de
uitvoeringsvoorschriften vast, nadat het Parlement - ofschoon niet voldaan over de
gemeenschappelijke orientatie van de Raad ter zake - van wetgevend overleg had afgezien om
het invoeren van financiele autonomie niet nog langer uit te stellen. Op 1 januari 1978 bleken
echter slechts twee lidstaten hun wetgeving aan de Zesde richtlijn te hebben aangepast.
3. Alleen met de grootste moeite en met interventie door de Europese Raad lukte het in de Raad
overeenstemming te bereiken over de vervanging van de r.e. in de begroting door de ERE: de
Europese Rekeneenheid. Dit was een verbetering waarop het Parlement al lang had
aangedrongen en die dringend nodig was omdat de r.e. sterk was verouderd en niet meer de
werkelijke waardeverhoudingen van de valuta's weerspiegelde. De ERE iS een 'korfje', dat de
valuta's der negen lidstaten bevat en gedefinieerd wordt door de som van de waarden van
vastgestelde gedeelten van de nationale valuta's. Door het gebruik van de ERE zijn de
waardeverhoudingen van de nationale valuta's ten opzichte van de ERE actueel omdat de waarde
van de ERE afhangt van de dagelijkse wisselkoersen.63

Het Parlement ging er tot eind 1977 van uit dat in 1978 de eerste rechtstreekse verkiezingen
zouden plaatsvinden; het hechtte daarom de grootste waarde aan een duidelijk beeld dat de
kiezer zou hebben van de bevoegdheden van de Europese volksvertegenwoordiging op het gebied
van de begroting.
De richtsnoeren van het Parlement
In maart 1977 had de Commissie aan beide delen van de Begrotingsautoriteit een mededeling
doen uitgaan over de perspectieven van de begroting 1978, zowel wat betreft prioriteiten als
inzake de institutionele aspecten. In dit stadium was een en ander nog niet in cij fers uitgedrukt.64
Nadat de gecombineerde vergadering van Ministers van Buitenlandse Zaken en van Financian er
over had gedebatteerd, besteedde het Parlement er een discussie aan en nam een resolutie aan van
Bc-rapporteur Shaw (Cons-VK) 'over de richtsnoeren van het Parlement voor het begrotings- en
financieel beleid van de EG voor 1978'.65 Zulke richtsnoeren, v66r de vaststelling door de
Commissie van de voorontwerp-begroting, zouden een gewoonte gaan worden.
Tijdens het debat rapporteerde fungerend Raadsvoorzitter Barnett (VK) over de gecombineerde
Raadsvergadering. De Raad had - in aansluiting aan de grote betekenis die de Europese Raad
van maart had gehecht aan werkloosheidsbestrijding - als prioriteit aangeduid: maatregelen ter
bestrijding van werkloosheid, speciaal van jonge mensen, convergentie van de economieen van
de lidstaten en grotere cotirdinatie bij het beheer van de structurele interventiefondsen.66 Wat
betreft de landbouw had de Commissie maatregelen aanbevolen zowel om de structurele
overschotten te verminderen en de marktordeningen te verbeteren als om de monetair
compenserende bedragen (MCB) een aflopend karakter te geven. De Raad was daar niet
uitgekomen. Strasser, die er waarschijnlijk bij geweest is, schrijft daarover: 'De fait, la r6union
ministtrielle fut courte et dtcevante, et ne permit pas de donner des orientations prtcises quant A
l'avenir budgttaire de la Communaute. Par contre, le Parlement saisi de la communication de la
Commission, cette annte au meme titre que le Conseil, a donn6 un relief et une ampleur
particuliers A ses travaux, qui ont abouti au vote en stance pldnitre le 10 mai 1977 d'une
rdsolution qui soutenait clairement les positions de la Commission.'67
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In de richtsnoerenresolutie drong het Parlement er weer eens op aan dat de begroting een echt
beleidsinstrument zou zijn, dat de begroting 1978 een keerpunt in de ontwikkeling van de EG ZOU
worden en dat daarover zou moeten worden beslist in het licht van communautaire behoeften
en doeleinden in plaats van op grond van overwegingen die voortvloeien uit vroegere
ontwikkelingen op het terrein van het BNP, de nationale begrotingen en de prijsontwikkeling in
de lidstaten.68 Hiermee werd gedoeld op de drie elementen die worden genoemd in art. 203, lid 9,
al. 1 EEG, op grond waarvan de Commissie elk jaar het statistische MSP van de niet-verplichte
uitgaven moet constateren. Het Parlement was van oordeel dat de mogelijkheden die de EG biedt
om een aantal activiteiten in Gemeenschapsverband te verrichten juist waar in deze jaren het
inzicht versterkt werd dat op een aantal terreinen puur nationale acties zonder effect zouden
blijven noopten tot gebruik van art. 203, lid 9, al. 5: 'Is de Vergadering, de Raad of de
Commissie van oordeel dat de activiteiten van de Gemeenschappen een overschrijding van het
volgens de procedure van dit lid bepaalde percentage nodig maken, dan kan een nieuw
percentage worden vastgesteld in onderlinge overeenstemming tussen de Raad . . . en de
Vergadering...'.In allerlei variaties werd in de loop der jaren aan deze gedachte uitdrukking
gegeven. Commissaris Tugendhat, die in de 'Commissie-Jenkins' de portefeuille van
begrotingen had gekregen - niet meer als zijn voorganger gecombineerd met een andere
belangrijke portefeuille - , deed het op 10 mei 1977 als volgt: 'De communautaire actie dient niet
noodzakelijkerwijs in meerdering van de openbare activiteit, uitgaven en belastingen, te komen.
De Gemeenschap dient de activiteiten van de nationale staat niet ten tweede male uit te voeren,
maar behoort veeleer op communautair niveau de taken te verrichten welke reeds worden of
zullen worden verricht, maar die de nationale staat de Gemeenschap heeft verzocht ter hand te
nemen. Als dit het criterium is, behoeven de openbare uitgaven niet per se te stijgen. Er kan zelfs
sprake zijn van een netto vermindering.'69 Deze stelling, namelijk dat Europees beleid nationaal
beleid kan vervangen, stond ook in de inleiding van de voorontwerp-begroting, maar Spinelli
(Com-I) vond het terecht - een zwak punt dat nergens geprobeerd wordt deze bewering te
-

-

-
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Als prioriteitsgebieden wees het Parlement aan: Sociaal Fonds, Regionaal Fonds,
ontwikkelingssamenwerking, industriebeleid (steun voor branches met toekomst) en
energiebeleid, met name het minder afhankelijk maken van de lidstaten van energiebronnen van
buiten. 'Het is zinloos het hele jaar te discussiEren over de noodzaak de afhankelijkheid te
verminderen, indien wij bij de goedkeuring van de begroting vergeten de nodige middelen
daarvoor uit te trekken', aldus Durand (Lib-F).71
De voorontwerp-begroting
De voorontwerp-begroting van de nieuwe Commissie omvatte 12 512 mln. ERE aan kredieten
voor vastleggingen en 11 858 min. ERE aan kredieten voor betalingen. De verplichte uitgaven
besloegen viervijfde van het totaal. De stijging van deze uitgaven ten opzichte van dezelfde
categorie in de begroting 1977 was 17,9070. De stijging van de niet-verplichte uitgaven bedroeg
38% van de vastleggingskredieten en ruim 66% van de betalingskredieten, beide aanzienlijk
meer dan het MSP, dat 13,6 bedroeg.
De voornaamste reden van de stijging van het totale begrotingscijfer vormden de zeer hoge
uitgaven voor het EOGFL, maar de Commissie was niet bereid deze stijging op te vangen door
volledig af te zien van haar ambitie om het communautaire beleid op een aantal niet-agrarische
gebieden te versterken. Er moest en kon wel iets gedaan worden aan de stijging van de uitgaven
voor het Gemeenschappelijk Landbouwbeleid, zei Tugendhat in het juli-debat bij de aanbieding
van de voorontwerp-begroting.72
In de prioriteiten volgde de voorontwerp-begroting de richtsnoeren van het Parlement, die
trouwens ook globaal parallel liepen met de eerdere'mededeling' van de Commissie. Het was dus
niet verbazingwekkend dat de BC-rapporteur tevreden was en gespannen afwachtte wat de Raad
zou gaan doen. Hij riep de niet-begrotingsspecialisten op zich in de begrotingsstructuur te
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verdiepen en vooral om in de Parlementscommissies de deskundigheid te vergroten teneinde in
de komende fasen door de kracht van argumenten de positie van het Parlement zo sterk mogelijk
te maken.

Het kader van deze studie staat niet toe enigszins systematisch de begrotingsonderdelen uit te
diepen en de gedetailleerde doelstellingen na te gaan die de gespecialiseerde commissies voor hun
deelterreinen ontwikkelden. Zo nu en dan echter komt een enkele spreker aan het woord met de
argumenten op grond waarvan hij, zijn fractie of zijn commissie vindt dat EG-beleid op bepaalde
terreinen een hoge prioriteit heeft. Wanneer hij fundamenteel bestreden wordt, zal dat worden

vermeld.

Aigner: ' . . . ik ben - evenals Lord Bruce en de heer Tugendhat - van mening dat wij op het gebied
van de ontwikkelingshulp meer zouden moeten doen. Ik heb altijd de opvatting gehuldigd dat de
groeiende eenheid van het Europees continent niet alleen door doelmatig denken tot stand komt,
maar vooral omdat Europa een opgave te vervullen heeft, die geen enkel werelddeel kan
overnemen. De derde wereld heeft behoefte aan deelgenoten in ontwikkeling, andere dan de
Sovjetunie of de Verenigde Staten van Amerika; zij heeft behoefte aan rugdekking en steun van
ons continent. Telkens als ik de derde wereld bezoek, schokt het mij te zien hoe hoog de
verwachtingen over het toekomstige beleid van ons continent gespannen zijn, hoewel wij pas aan
het begin van een dergelijk beleid staan.'73

De ontwerp-begroting
De ontwerp-begroting van de Raad stond, aldus voorzitter Eyskens in de september-zitting, 'in
het teken van selectieve soberheid'. Tabel II. 1 geeft de stijgingspercentages weer van de nietverplichte uitgaven in het voorontwerp en het ontwerp van de begroting ten opzichte van de
cijfers in de begroting 1977.
Tabel II.1. Stijgingspercentages van de niet-verplichte uitgaven
ten opzichte van de begroting 1977.

voorontwerpbegroting

vastleggingskredieten
betalingskredieten

38

ontwerpbegroting

%

0,53%

66,6%

29,6 %

De totaalbedragen van de ontwerp-begroting waren: 11,6 mld. ERE kredieten voor vastleggingen
(een stijging van 13% ten opzichte van de begroting 1977) en 11,3 mld. ERE kredieten voor
betalingen (18% meer dan in de begroting 1977). De landbouwuitgaven - door de Raad ten
opzichte van de voorontwerp-begroting niet gewijzigd - namen driekwart van de ontwerpbegroting in beslag en wederom was men nog in afwachting van een Nota van Wijzigingen voor
die sector.
De Raadsvoorzitter meldde dat in de Raad vaak de gekwalificeerde meerderheid van stemmen
had ontbroken voor de goedkeuring van bepaalde acties, 'zelfs indien volgens het criterium van
de selectieve soberheid deze nieuwe acties als constructief werden beschouwd, althans door een
aantal lidstaten: 74
Evenals het Parlement was de Commissie teleurgesteld. Tugendhat stelde vast dat de Raad bij het
Gemeenschappelijk Landbouwbeleid radicaal anders handelde dan bij de nieuwe vormen van
beleid. Ernstig zorgen maakte de Commissie zich over de mate waarin de Raad deze keer niet
meer dan zijn'registrerende functie' had uitgeoefend, want'nog nooit heeft de Raad voorgesteld
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vastleggingskredieten voor nieuwe beleidsvormen in te vriezen. Deze kredieten zijn het zaad voor
de toekomstige groei van de Gemeenschap. Een gelijk blijven - of in feite een daling - van de
vastleggingskredieten voor bepaalde gebieden van actie der Gemeenschap staat gelijk met een
bevriezen van de groei van die actie. Is dat werkelijk wat de lidstaten willen in het jaar van het
twintigjarig bestaan van het EEG-Verdrag? Is dit in overeenstemming met de steeds weer
herhaalde verklaringen van de Europese Raad om de acties op het gebied van energie, industrie
en werkloosheid op gang te brengen?'75
Voor het EFRO had de Raad de cij fers van het vorig jaar gehandhaafd - in een reservehoofdstuk
van waaruit geen uitgaven mogen worden verricht zonder dat eerst een besluit valt tot
kredietoverschrijving naar een 'operationeel' hoofdstuk - omdat hij niet vooruit wilde lopen op
besluiten over herziening van het Fondsbesluit van 1975, die nog niet door de Raad genomen
waren. Verschillende fractiewoordvoerders dreigden met verwerping van de begroting, ook al
omdat op de niet-materiele punten nog steeds grote onzekerheid heerste. Vierenzestig
wijzigingen van de Raad misten elke toelichting, zei Lord Bruce. Hij achtte het Parlement door
de Raad beledigd en wees op de mogelijkheid die het Parlement in de laatste Verdragswijziging
had verkregen om verplichte uitgaven (Landbouwuitgaven!) te verlagen.76 Spreker doelde op het
Tweede Budgettaire Bevoegdheden Verdrag dat op 1 juni 1977 in werking was getreden.
Sprekers van alle fracties constateerden gebrek aan politieke wil bij een deel van de Raad en ook
werd bureaucratische starheid als oorzaak van 's Raads besluiten genoemd. De overlegprocedure
was geen gedachtenwisseling, aldus Spinelli die het overleg had bijgewoond. Interessante
afwijkende geluiden waren er ook, zoals die van Dalyell(Soc-VK) die op persoonlijke titel sprak
en vermoedde dat de Commissie in het voorontwerp overvraagd had, 'zoals in een bazar in
Tanger'. Hij vroeg zich af of het niet wijzer zou zijn om 'in plaats van op een pietepeuterige
manier links en rechts te besnoeien, een strategisch verantwoorde beslissing te nemen en de
collectie te beperken', met andere woorden minder soorten uitgaven in de EG-begroting op te
nemen.

Eyskens repliceerde met alle argumenten die hij als Raadsvoorzitter kon bedenken, maar liet ook
zijn eigen mening horen toen hij stelde: 'Ik ben de spreekbuis van de Raad en ik ben dus
voor elk begrotingsartikel de spreekbuis van gekwalificeerde meerderheden en ik zeg u in alle
openhartigheid dat wat men gekwalificeerde meerderheden noemt in vele gevallen
gediskwalificeerde meerderheden zijn.'77 De Raad had voor het Sociaal Fonds het volle bedrag
van de vastleggingskredieten uit de voorontwerp-begroting gehandhaafd; de betalingskredieten
had hij weliswaar gereduceerd, maar Eyskens zei dat 'in het onwaarschijnlijke geval dat het
bedrag van 400 mln. ERE aan betalingskredieten ontoereikend zou zijn, de Raad bereid
is de situatie tijdens het begrotingsjaar opnieuw te bekijken en eventuele tekorten via
overschrijvingen o f een aanvullende begroting aan te vullen:78 Op andere terreinen, zo meende
hij, zouden overdrachten uit de begroting 1977 mogelijk zijn om bepaalde delen van het beleid
toch te kunnen laten doorgaan, ook delen waarbij nu een streepje of een p.m.-vermelding is
geplaatst. Hij beloofde in de verdere procedure te proberen met het Parlement tot grotere

overeenstemming te komen.
Lange benadrukte de nieuwe bevoegdheden die het Parlement sinds juni 1977 had en die het zich
niet zou laten ontnemen.
Eerste lezing van het Parlement
Een speciale begrotingszitting in oktober voor de eerste lezing van het Parlement was al
onmisbaar geworden. De last van het werk was toegenomen. De BC probeerde de officiele
toelichting (die deel uitmaakt van de begroting en waarover gestemd kan worden) van daartoe
geeigende begrotingsposten zodanig te formuleren dat er geen of zo min mogelijk twijfel zou
rijzen over de vraag of er nog een andere rechtsbasis - een nader Raadsbesluit dus naast de
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begroting vereist was. Men hield rekening met conflicten, waardoor het meer dan ooit op
nauwkeurigheid in de formuleringen aankwam. Tussen de begrotingswerkzaamheden door was
er wetgevend overleg met de Raad geweest over het Financieel Reglement en informeel overleg
over een aantal vragen op institutioneel gebied. Het was vooral voor de begrotingsspecialisten en
voor het secretariaat van de Bc een zwaar najaar. Eyskens bracht hulde aan de ernst en de
grondigheid waarmee de 324 wijzigingsvoorstellen en amendementen die ter tafel lagen (twee
keer zoveel als in het voorgaande jaar) waren voorbereid en geformuleerd. Ze kwamen van de BCrapporteurs, van gespecialiseerde commissies, van fracties en van groepjes leden. Voor een groot
deel was de strekking ervan de posities van de voorontwerp-begroting te herstellen, echter niet
over de hele lijn. Andere voorstellen beoogden de doorzichtigheid van de begroting te dienen
door wijziging van de indeling, de nomenclatuur of de formulering. Soms betrof het de
presentatie, bijvoorbeeld van de ontvangsten, om beter het karakter van de eigen middelen te
onderlijnen, duidelijk onderscheiden van de nationale bijdragen.
Er werd een lang debat gehouden, bij de aanvang waarvan de vice-voorzitter van het Parlement
Spanale de eerste benoeming bekendmaakte van de negen leden van de inmiddels in het leven
geroepen Europese Rekenkamer. Het debat werd gekenmerkt door zowel institutionele en
algemeen budgettaire beschouwingen als toelichtingen van commissies en fracties over de
noodzaak van ingediende amendementen.
Eyskens toonde zich onder de indruk van het debat: 'Vanmorgen viel mijn oog op de heer Shaw
en ik constateerde dat hij verschanst zat achter een muur van rapporten, verslagen en
documenten. Een dergelijk schouwspel heb ik in het Belgisch Parlement nooit gezien'. Over de
voorstellen zelf zei hij: 'De ontwerp-begroting bevat qua betalingskredieten 31% stijging ten
opzichte van de begroting 1977; uw amendementen zouden bij aanvaarding een stijging van 60070
veroorzaken, dat is vier keer het MSP!' Hij zou een 'selectieve relance' bepleiten bij zijn collega's,
maar wees wel op de noodzaak van voortdurende kosten/baten-analyses79 waarin hij door
niemand werd tegengesproken. Wel was er verschil van mening over de vraag in hoeverre
toelichtende teksten bij begrotingsposten voorzieningen van wetgevende aard kunnen bevatten,
alsmede over de vraag of de splitsing vastleggingskredieten/betalingskredieten voor bepaalde
begrotingsposten via de begrotingsprocedure kan worden ingevoerd, dan wel uitsluitend langs de
'reglementaire' weg, te weten via wijziging van het Financieel Reglement. Dit laatste standpunt
verdedigde Eyskens. Hij wilde dit overigens w61 onderwerp van het komende overleg doen
zijn. Er stonden namelijk weer twee overlegvergaderingen voor de deur: een begrotingsoverleg
v66r 's Raads tweede lezing en een wetgevend overleg over het Financieel Reglement.
Raadsvoorzitter en rapporteur Shaw verwachtten daar veel van.
Maar eerst moest het Parlement stemmen. Zouden er bij de stemming over het grote aantal
voorstellen in de zaal voldoende leden zijn en blijven om het voor aanvaarding van
amendementen minimaal vereiste aantal stemmen, te weten 100, te halen? Dit bleek w61
het geval. De BC werd niet in alle voorstellen gevolgd, maar wel grotendeels. De
wijzigingsvoorstellen (op de verplichte uitgaven dus) betroffen voedselhulp. Zie voor de uitslag
van de stemming Tabel II.2.
Tabel Il.2. Uitslag van de stemming van het Parlement in eerste
lezing (in mln. ERE).

verplichte
uitgaven

vastleggingskredieten
betalingskredieten

74

niet-verplichte
uitgaven

30

630

200

400

Tweede lezing van de Raad

De overlegvergadering inzake het Financieel Reglement verliep positief voor het Parlement; ook
inzake de overgang naar het gebruik van de ERE Voor de begroting was er sprake van een
doorbraak. De overgang naar een meer de werkelijke valutaverhoudingen weergevende
monetaire eenheid was namelijk ongunstig voor het Verenigd Koninkrijk, terwijl juist in de Raad
meer en meer de vraag aan de orde kwam hoeveel elke lidstaat wel 'terugkreeg' voor zijn

begrotingsbijdrage.
Er was door Raad en Parlement ook een akkoord bereikt over de toepassing van art. 203 bij
gesplitste kredieten, een zaak die het voorgaande jaar niet was opgelost en tot aanzienlijke
meningsverschillen tussen de instellingen had geleid. De Commissie had eerder in het jaar 1977
op verzoek van de beide andere instellingen een voorstel gedaan dat het Parlement in
tegenstelling tot de Raad niet kon aanvaarden. Het MSP zou volgens dit voorstel worden
toegepast op de vastleggingskredieten (daar waar sprake was van gesplitste kredieten),
vermeerderd met de niet-gesplitste kredieten, beide uit de begroting van het vorige jaar. Een
nieuw voorstel van de Commissie om de bepalingen van art. 203 afzonderlijk op de

betalingskredieten en op de vastleggingskredieten toe te passen vond gedurende de
overlegprocedure instemming bij de beide delen van de Begrotingsautoriteit en werd
onmiddellijk uitgevoerd.
Wat de inhoud van de begroting betreft was er een zekere kentering te bespeuren bij de Raad. 'De
ontwerp-begroting waarvan de Raad in de maand juli was uitgegaan, steunde op het beginsel van
de selectieve soberheid. Inmiddels is gebleken dat de Europese conjunctuur helemaal niet
herleeft en dat het uitgavenbeleid meer expansionistisch moet worden georienteerd', aldus
Eyskens in de december-zitting van het Parlement.80 Deze uitspraak was weliswaar bedoeld om
het Parlement tegemoet te komen, maar roept w61 het misverstand in het leven (dan wel versterkt
het) dat de EG-begroting in staat zou zijn conjunctuurpolitieke impulsen te geven.
Tabel II.3. Toevoeging van niet-verplichte uitgaven aan de ontwerp-begroting voor 1978
(in mln. ERE).

Parlement
eerste lezing

vastleggingskredieten
betalingskredieten

Raad

tweede lezing

Raad
inzake EFRO

Raad

totaal

630

86

182

268

400

170

70

240

De Raad ging in zijn tweede lezing voor de niet-verplichte uitgaven akkoord met 170 mln. ERE
betalingskredieten en 86 mln. ERE vastleggingskredieten. Op 7 december (de dag na de Europese
Raad) voegde hij daaraan voor het EFRO nog 70 mln. ERE betalingskredieten en 182 mln. ERE
vastleggingskredieten toe. Zie voor een overzicht Tabel II.3.
De Begrotingsraad had over de bedragen voor het EFRO niet willen (of mogen?) beslissen voordat
de regeringsleiders daarover hadden gesproken. De 'conclusies van de voorzitter',
bekendgemaakt na de zitting van de Europese Raad van 5 en 6 december te Brussel, luidden wat
betreft het EFRO:
'De Europese Raad heeft overeenstemming bereikt over:
1. een driejarenplanning van het EFRO die er als volgt uitziet:
1978: 580 mln. ERE
1979: 620 mln. ERE
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1980: 650 mln. ERE
Totaal: 1850 mln. ERE
2. de toekenning aan Frankrijk...
3. een opdracht aan de Raad om de overige nog hangende vraagstukken op te lossen met inbegrip
van de instelling van een quotavrije sectie.'81
De Europese Raad maakte hiermee wel de voortgang van het EFRO mogelijk, maar nam evenals
drie jaar geleden - ook buiten de begrotingsprocedure om politieke 'budgetbeslissingen' die het
Verdrag aan de Begrotingsautoriteit, zijnde Raad dn Parlement, had voorbehouden.
De Raad maakte het de BC bij haar voorbereidingen niet gemakkelijk door eerst nA de Europese
Top, vlak v66r de plenaire vergadering die op 12 december zou beginnen, de EFRo-besluiten in
budgettaire termen te vertalen, maar al met al aanvaardde hij 60% van de door het Parlement in
oktober toegevoegde betalingskredieten en 42% van de vastleggingskredieten. Op sociaal gebied
accepteerde de Raad nagenoeg alles.
-

Tweede lezing van het Parlement

De Parlementscommissies waren gekomen met geselecteerde voorstellen, aangepast aan de
jongste vooruitzichten, ook over de bestedingsmogelijkheden.
De minderheid van de BC wilde ofschoon de wenselijkheid/noodzaak van de voorgestelde
uitgaven onderschrijvend - een conflict met de Raad vermijden, nu deze zowel in het wetgevend
overleg als in zijn begrotingsbesluiten het Parlement niet onaanzienlijk tegemoetgekomen was.
Een meerderheid, volgens Shaw de 'wanting the whole cake only school' had wensen die ver
uitgingen boven wat voor de Raad ooit aanvaardbaar zou kunnen worden. Shaw behoorde zelf
tot de minderheid maar verdedigde, als goed rapporteur, de meerderheidsopties.
De Raadsvoorzitter was gemachtigd om te zeggen dat de Raad tegen een verhoging van de
vastleggingskredieten met 70 mln. ERE (de helft van wat de meerderheid van de BC exclusief de
kredieten voor het EFRO wenste) geen bezwaar zou maken, terwijl volgens de Raad de
wettelijke marge van het Parlement maar 43 mln. ERE WaS. Evenmin zou de Raad tegen
aanvaarding door het Parlement van 30 mln. ERE aan additionele betalingskredieten bezwaar
maken, hoewel hier volgens hem de wettelijke marge van het Parlement al verbruikt, dus
eigenlijk nul was. Hij sprak daarbij in bedragen om te voorkomen dat door het hanteren van
percentages het licht weer zou vallen op meningsverschillen ten aanzien van de indeling van
sommige begrotingsposten.
-

-

-

De Europese Raad had niet alleen verwarring gezaaid door zich concreet buiten de procedure om
met begrotingszaken te bemoeien, maar bleek ook vergeten te hebben dat er inmiddels
onderscheid gemaakt werd tussen betalingskredieten en vastleggingskredieten. Eyskens, de
voorzitter van de Begrotingsraad, zei dat de 580 mln. ERE Voor het EFRO die de Europese Raad
voor 1978 was overeengekomen de vastleggingskredieten betroffen en bezwoer het Parlement
zich daaraan te houden, omdat er anders grote politieke moeilijkheden zouden ontstaan. Over de
betalingskredieten was nog wel te praten, mits de gelden naar het oordeel van de Commissie
uitgegeven zouden kunnen worden. Ook de bedragen die de Europese Raad voor 1979 en 1980
was overeengekomen zouden volgens Eyskens later bespreekbaar zijn. De voorstanders van de
harde lijn in de BC wilden alle EFRo-amendementen die in eerste lezing waren aangenomen weer
opvoeren, terwijl degenen die een compromis zochten matiging wensten als tegemoetkoming aan
de Raad, die toch weer voor 3 jaar een tweede EFRO op stapel had gezet.
Bij allen bestond onvoldaanheid over de handelwijze van de Raad: in zijn tweede lezing die
Parlementsvoorstellen overnemen waaraan hijzelf de voorkeur geeft en vervolgens vaststellen
dat de marge van het Parlement gebruikt is. Commissaris Tugendhat verwoordde dit bezwaar
aldus: 'Ikzelf acht het zeer belangrijk dat wij een situatie vermijden waarbij de Raad de gehele
speelruimte van het Parlement bij zijn tweede lezing in november wegneemt zonder het de kans te
geven zijn invloed uit te oefenen waarop het krachtens het Verdrag van 1975 recht heeft. Dat is
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onaanvaardbaar. De speelruimte van het Parlement kan geheel op losse schroeven worden gezet
wanneer de Raad die amendementen van het Parlement kiest waaraan hij de voorkeur geeft.'82
Hij maande tot een compromis: 'Ik eindig waar ik begon en ik zou als vertegenwoordiger van de
derde van de betrokken instellingen willen zeggen dat ik de indruk heb dat aan beide zijden goede
wil is getoond, dat er veel moeite is gedaan om tot een compromis te komen. Wij allen weten
waardoor een crisis kan ontstaan en hoeveel wij daarbij te verliezen hebben. Wij allen weten dat
de beide delen van de Begrotingsautoriteit elkaar tot dusverre in de procedure als gelijke hebben
behandeld en dat op basis van gelijkheid een compromis kan worden gevonden waarbij de
Gemeenschap als geheel voordeel heeft, omdat indien er onzekerheid over de begroting blijft
bestaan, indien de maandelijkse uitgaven een twaalfde der bij de begroting van het vorig jaar
geopende kredieten niet mogen overschrijden, de Gemeenschap in haar geheel verlies boekt.'83
Bruce (Soc-VK) wilde het spreken over een crisis lachwekkend maken door de opmerking dat het
verschil tussen de Raad en de meerderheid van de BC, zijnde 222 mln. ERE, slechts een vij ftigste
deel was van de verplichte uitgaven.

In wezen was door de kritiek op de handelwijze van de Raad om in zijn tweede lezing die
voorstellen van het Parlement over te nemen waaraan hijzelf de grootste prioriteit hecht en
daarmee eigenlijk de marge van het Parlement aan te tasten, de vraag naar voren gekomen
waaraan het Parlement zijn marge van in elk geval het halve Msp mag toevoegen: aan de
bedragen van de ontwerp-begroting dan wel aan de bedragen die de Raad in zijn tweede lezing
heeft aanvaard. Hierover werd men het pas eens bij de 'Gezamenlijke Verklaring' van 30 juni
1982.

De avond v66r de dag van de eindstemming kwam de Parlementsdelegatie met Raadsvoorzitter
Eyskens bijeen, waarna de BC weer vergaderde om de rapporteur in staat te stellen namens haar
de eindrapportage v66r de stemmingen uit te brengen. Veertien leden wilden de volledige lijst van
amendementen die voorlopig waren goedgekeurd opnieuw aan het Parlement voorleggen
(vastleggingskredieten: + 140 mln. ERE; betalingskredieten: + 100 mln. ERE) en de kredieten
voor het EFRO op het niveau van de voorontwerp-begroting brengen ( + 170 mln. ERE
vastleggingskredieten). Twaalf leden wilden enkele amendementen laten vallen en de kredieten
voor het EFRO met 1 min. ERE verhogen om de Raad te tonen dat de begrotingsbedragen niet in de
Europese Raad maar in het kader van de begrotingsprocedure tot stand komen en dat het
Parlement over de niet-verplichte uitgaven het laatste woord heeft.
De procedure was afmattend geweest voor de direct betrokkenen. Na dagenlange zittingen in de
voorafgaande weken moesten de leden van de BC op de eerste dag van de zittingsweek weer
vergaderen en na het overleg met de Raadsvoorzitter opnieuw bij elkaar komen. Maar ook de
andere Parlementsleden hadden dringend behoefte aan informatie, terwijl in fractiecommissieen fractievergaderingen de standpunten moesten worden voorbereid, na afweging van de laatste
politieke alternatieven. Telkens moesten aangepaste rapporten het Parlement informeren, moest
de strategie worden geactualiseerd en moesten de concrete stemadviezen en amendementsteksten
daaraan eventueel worden aangepast. De vertalingen moesten - wilden de stemmingen
gehouden kunnen worden - op tijd in zes talen gereed en naar de leden verzonden zijn. Ook de
media moesten de laatste informatie krijgen. Shaw zei hierover: 'Ik geloof dat we aan een nieuw
werkschema moeten gaan dokteren. Er zijn bovenmenselijke inspanningen geleverd.'84 De
onvermoeibare Lange: 'Ik vind overigens dat het hoog tijd wordt om eens uit te zoeken hoe de
gehele begrotingsprocedure zo kan worden opgezet dat degenen die ermee belast worden niet
meer in zulke afmattende omstandigheden hoeven te werken, zodat wij voor alle betrokkenen
gunstiger arbeidsvoorwaarden kunnen scheppen.'84

Zie voor een overzicht van de situatie v66r de eindstemming en het resultaat van die stemming
Tabel II.4.
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Tabel II.4. Standpunten ter zake van de vastleggings- en betalingskredieten v66r de eindstemming
van het Parlement; resultaat van de stemming (in mln. ERE).

vastleggingskredieten
betalingskredieten

marge Parlement
volgens Raad

laatste bod

'harde lijn'

eindstemming

Raad

(meerderheid BC)

Parlement

43
0

70
30

140 + 170 (EFRO)

80,9
98,9

100

De meerderheid van het Parlement koos voor de gematigde lijn, een groot deel van de Socialisten
en de Communisten echter voor de harde lijn. Er werden posten tot een bedrag van 98,9 mln. ERE
betalingskredieten en 80,9 mln. ERE aan de tweede lezing van de Raad toegevoegd. Aan de
vastleggingskredieten voor het EFRO werd 1 mln. ERE toegevoegd om de Parlementsbevoegdheid
tot uitdrukking te brengen. Het Parlement was met genoemde bedragen verder gegaan dan

Eyskens voor zijn rekening kon nemen, zodat fungerend Raadsvoorzitter Humblet, die na de
stemming aanwezig was, moest zeggen: 'Ik zal de Raad aanstonds het resultaat van uw
beraadslagingen van vanmorgen meedelen en de Raad zal het dadelijk onderzoeken en het
Parlement van het resultaat van zijn beraadslagingen in kennis stellen.'85
Het Parlement ging vrijdag 16 december uiteen zonder dat er een begroting was. Op 19 december
aanvaardde de Algemene Raad met gekwalificeerde meerderheid de bedragen van het Parlement
en ook het daarmee overeenstemmende nieuwe stijgingspercentage, zowel voor de
betalingskredieten als voor de vastleggingskredieten, waarom het Parlement expliciet had
gevraagd. Hiermee was art. 203, lid 9 EEG formeel juist toegepast.
Tijdens de januari-zitting van 1978 deelde Parlementsvoorzitter Colombo mee dat de
voorgeschreven procedure was voltooid en dat hij op 21 december bijgevolg had verklaard dat de
begroting 1978 definitief was vastgesteld.86
Het Parlement had na de stemming over de amendementen een resolutie aangenomen87 waarvan
de meest relevante passages hier worden vermeld. Met betrekking tot de nieuwe elementen in de
begroting stemde het in 'met de toepassing van de BTW als een bron van eigen middelen voor de
Gemeenschap met ingang van 1 januari 1978' en was het 'verheugd over het gebruik van de ERE
als eenheid waarin de begroting wordt uitgedrukt'. Het was 'van oordeel dat het gebruik van de
overlegprocedure voor het regelen van meningsverschillen tussen het Parlement en de Raad over
het Financieel Reglement, overtuigend heeft aangetoond dat deze nieuwe procedure een
waardevolle methode is voor het bijleggen van dergelijke meningsverschillen'. Het constateerde
'met voldoening dat voortaan over de nomenclatuur en over vastleggingskredieten kan worden
beslist in de loop van de begrotingsprocedure'. Het wees er op 'dat de vraagstukken betreffende
de volledige budgettering van de opgenomen en verstrekte leningen, de opzet van het onderzoekgedeelte van de begroting en de uitvoering van de begroting door de Raad en het Parlement
gezamenlijk moeten worden bestudeerd in het kader van een overleg dat zo vroeg mogelijk in
1978 dient plaats te vinden'. Het Parlement drukte als zijn mening uit 'dat het feit dat de
Europese Raad de bedragen voor het Regionaal Fonds heeft vastgesteld, een ernstige aantasting
vormt van de rechten van het Parlement ten aanzien van een uitgavensector die eindelij k door
alle instellingen als niet-verplicht is erkend en waarover het Parlement het laatste woord heeft'.
De suppletoire begrotingen voor 1978

De SB 1/78
Helaas bleken slechts Belgie en het Verenigd Koninkrijk op tijd gereed te zijn gekomen met het
aanpassen van hun nationale wetgeving aan de Zesde BTW-richtlijn, zodat uiteindelijk toch niet
voldaan bleek te zijn aan de voorwaarden om het beoogde stelsel van eigen middelen op 1 januari
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Sommige lidstaten meenden - niet ten onrechte - dat zonder
vlotte
toevloeiing van de nu weer noodzakelijke vervangende bijdragen
begrotingswijziging een
op basis van het BNP in gevaar zou kunnen komen. De Commissie stelde mede daarom op
30 januari een voorontwerp-SB 1/78 op, inhoudende:
a. een omzetting van afdracht van BTw in vervangende bijdragen;
b. een wijziging van de nomenclatuur voor de zuivelsector in verband met invoering van een
medeverantwoordelijkheidsheffing van producenten, waardoor de begroting een beter inzicht
zou verschaffen in de bestemming van deze heffing;
c. toevoeging van personeel aan de Commissie om nieuwe maatregelen in de staal- en
textielindustrie uit te voeren;
d. opneming van bepaalde financiele verplichtingen met betrekking tot de visserij in de
1978

te

doen

ingaan.

Adriatische Zee;
e. uitbreiding van de algemene garantie van door de EIB aan Libanon verstrekte leningen.
De Raad splitste deze voorstellen, gaf voorrang aan het onder a. genoemde voorstel en stelde
uitsluitend daartoe de ontwerp-SB 1/78 op, die door het Parlement in 66n lezing op 15 februari
werd goedgekeurd. Het deed dit w61 onder protest omdat zoveel lidstaten in gebreke waren
gebleven om hun verplichtingen ingevolge de Zesde richtlijn na te komen en nadat het de
toezegging had verkregen dat alles zou worden gedaan om een en ander per 1 januari 1979 wel in
orde te brengen.

De SB 2/78
Kort daarop stelde de Raad het ontwerp voor de SB 2/78 op, dat betrekking had op de resterende
onderdelen van het voorontwerp, per saldo strekkende tot een verhoging van de begroting met
650 000 ERE. Op 15 maart keurde het Parlement dit ontwerp goed - ook in Un lezing -, na het
verkrijgen van de toezegging dat de personeelsuitbreiding grotendeels van tijdelijke aard zou

zijn.
De SB 3/78
Een derde suppletoire begroting verhoogde het begrotingstotaal niet. Het betrof nagenoeg
uitsluitend overboekingen van reeds in reserve op de begroting 1978 voorkomende middelen om
de nieuwe Rekenkamer operationeel te maken. Hierover bestond overeenstemming tussen
Rekenkamer, Commissie, Raad en Parlement. Op 12 mei kon de Parlementsvoorzitter deze

suppletoire begroting voor vastgesteld verklaren, nadat de Commissie op 28 april het
voorontwerp had vastgesteld en de Raad op basis hiervan op 8 mei het ontwerp had gemaakt. Er
kon dus snel gehandeld worden.
Conclusies

Tijdens de behandeling van de begroting 1978 bereikte het Parlement dat de Verdragsbepalingen
over de toepassing van het Msp voortaan afzonderlijk voor de vastlegi·ingskredieten en voor de
betalingskredieten zouden worden gehanteerd. Daardoor kreeg het Parlement ook voor de
vastleggingskredieten het laatste woord. Uiteraard zou het binnen zijn marge moeten blijven, die
dus voor vastleggingskredieten en betalingskredieten afzonderlijk zou worden bepaald aan de
hand van hetzelfde MSP. Door toevoeging van 1 mln. ERE aan vastleggingskredieten voor het
EFRO bevestigde het Parlement symbolisch het principe dat het het laatste woord heeft over de
niet-verplichte uitgaven, ook al heeft de Europese Raad politieke beslissingen over bedragen
genomen. De EFRo-vastleggingen en -betalingen waren vanaf de begroting 1978 niet-verplichte
uitgaven, maar de Raad bleefwel aan de door de Europese Raad bepaalde bedragen vasthouden.

In het kader van het wetgevend overleg kwam het Parlement met de Raad overeen dat de
meerjarige projecten waarbij onderscheid moet worden gemaakt tussen vastleggingskredieten en
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betalingskredieten, in het kader van de begrotingsprocedure worden vastgesteld. Ofschoon op
15 december - de dag van de stemming van het Parlement in tweede lezing - de Raad het
Financieel Reglement nog niet had vastgesteld, nam het Parlement een 'amendement op het
wetgevend gedeelte van de begroting' aan, waarbij 23 uitgavencategorieen (14 meer dan de vorig
jaar overeengekomen categorieen) werden aangewezen voor gesplitste kredieten. 88 Strasser
schrijftsg dat hiermee de begroting werd erkend als instrument van rechtsvorming. In het licht
van het feit dat de besluitvorming in de Raad over het Financieel Reglement praktisch voltooid
was - op 21 december werd het Financieel Reglement vastgesteld behoort deze stelling te
worden afgezwakt.
Opnieuw had het Parlement de Raad ertoe gebracht akkoord te gaan met hogere bedragen voor
vastleggingskredieten en betalingskredieten dan de marge van het Parlement (volgens de Raad)
bedroeg en ook met hogere bedragen dan de Raad in het laatste overleg bereid was als compromis
te aanvaarden. Op sociaal gebied kreeg het Parlement volledig zijn zin, op andere gebieden meer
dan in het verleden. Een 'tweede EFRO' was Op stapel gezet.
Het Parlement toonde bij de suppletoire begrotingen dat het bereid en in staat is snel te handelen.
-

E. De invioed van het Europees Parlement op de
comptabiliteitswetgeving
Het lijkt nuttig de reeks begrotingsbehandelingen nu te onderbreken om de invloed te
onderzoeken die het Europees Parlement wist uit te oefenen op de secundaire wetgeving op
begrotingsgebied, die in 1977 werd aangepast. Bovendien is het voor een beter begrip van de
begrotingsprocedure in de volgende jaren verhelderend op deze plaats aandacht te schenken aan
de wijzigingen van het comptabiliteitsrecht, die op 1 januari 1978 in werking traden.

Het Financieel Reglement
Het geldende Financieel Reglement dateerde van 25 april 1973 en hield blijkens de overwegingen
al rekening met het Verdrag van 21 april 1970 (het Eerste Budgettaire Bevoegdheden Verdrag)
waarbij een aantal budgettaire bepalingen werd gewijzigd. Maar de ervaringen met de tweede
fase van die Verdragswijziging van 1970, alsmede de Verdragswijziging van 1975 (het Tweede
Budgettaire Bevoegdheden Verdrag) noopten tot aanpassing van het Financieel Reglement. Het
Parlement had daar sterk op aangedrongen in verband met de aanzienlijke uitbreiding van zijn
bevoegdheden, waarvan de uitwerking echter nog niet of onvoldoende in dit Reglement haar
weerslag had gevonden. In mei 1976 kwam de Commissie met een 'voorstel tot wijziging van het
Financieel Reglement van 25 april 1973',90 waarover de Raad het Parlement om advies vroeg. De
Bc benoemde Shaw tot rapporteur, vergaderde vele malen over het voorstel, mede in het licht van
de inmiddels opgedane ervaring met de nieuwe begrotingsprocedure, en kwam op 13 december
1976 met een verslag gereed.91 Dit bevatte een groot aantal voorstellen tot tekstwijziging, die op
14 december door het Parlement werden aanvaard. De Commissie reageerde hierop op 14 maart
1977 met een gewijzigd voorstel, waarin 36 van de 42 door het Parlement voorgestelde
wijzigingen werden overgenomen.
Op 17 mei bracht de Raad zijn 'gemeenschappelijke beleidslijn' over het gewijzigde
commissievoorstel ter kennis van het Parlement, omdat dit in zijn resolutie om inleiding van de
procedure van overleg had verzocht voor het geval de Raad voornemens zou zijn van de door het
Parlement gewijzigde tekst af te wijken. Het Parlement was teleurgesteld dat dit laatste in
aanzienlijke mate het geval was.
De 'commissie van overleg', bestaande uit de leden van de Begrotingsraad en een delegatie van
het Parlement, kwam drie keer bijeen, terwijl in verband met de tijdsdruk rapporteur Shaw
gemachtigd werd een aantal minder belangrijke punten samen met vertegenwoordigers van de
Raad op te lossen.92 Die tijdsdruk vloeide voort uit het verlangen van de Bc het nieuwe Financieel
80

Reglement nog v66r het begin van het begrotingsjaar 1978 in werking te doen treden. Strasser
noemt dit overleg het eerste werkelijke wetgevend overleg.93 De Raad toonde zich bereid tot
wijzigingen. De Bc en vooral de rapporteur deden veel moeite om de Raad te overtuigen, maar
waren anderzijds ook bereid ten aanzien van enkele onderwerpen te aanvaarden dat het 'ideaal'
slechts fasegewijs bereikt zou kunnen worden. Al kreeg het Parlement dus niet in alle onderdelen
zijn zin, toch stemde het op 14 december 1977 in met een compromis dat in de 'commissie van
overleg' was gesloten. Op 21 december besliste de Raad over het nieuwe Financieel Reglement
eveneens conform het gesloten compromis.94 Dit stuk comptabiliteitswetgeving zou voor de
jaren die in het vervolg van deze studie aan de orde komen naast de Verdragsbepalingen de
belangrijkste juridische grondslag van het begrotingsgebeuren blijven.
Het is altijd moeilijk de invloed van een parlement op wetgeving precies aan te geven. Immers, in
de eerste voorstellen van de instelling die doorgaans tot het indienen van wetsvoorstellen bevoegd
is (in dit geval de Commissie), bevinden zich veelal voorzieningen waarom het parlement al
eerder heeft verzocht. Dat was ook het geval met het voorstel voor een nieuw Financieel
Reglement en bovendien had de Commissie in haar latere wijzigingen het grootste deel van de
wensen van het Parlement overgenomen, die echter aanvankelijk nauwelijks door de Raad
waren aanvaard. Ten slotte werd in de fase van het wetgevend overleg een compromis bereikt
waarmee Parlement en Raad instemden.
Hierna passeren enkele onderwerpen de revue waarover met name in de laatste fase in de door het
Parlement gewenste zin werd beslist.
1. Waar het begrip

'vastleggingskredieten' reeds op aandrang van het Parlement in het

Commissievoorstel was opgenomen - voorzieningen op dit gebied kwamen al aan de orde bij de
spoedprocedure in 1976, toen het Financieel Reglement werd aangepast uitsluitend om voor een
beperkt aantal gebieden het onderscheid vastleggingskredieten/betalingskredieten mogelijk te
maken - werden Raad en Parlementsdelegatie het erover eens dat over de vraag of voor
meerjarige projecten al of niet tot gesplitste kredieten wordt overgegaan, in het kader van de
begrotingsprocedure wordt beslist. De besluitvorming over het splitsen van kredieten is voortaan
dus een zaak van de Begrotingsautoriteit, in tegenstelling tot de wetgevingsprocedure waarin de
Raad het laatste woord heeft. Zoals vermeld liep het Parlement hierop bij de procedure voor de
begroting 1978 reeds vooruit. Ook wordt in een verklaring van Parlement, Raad en Commissie neergelegd in de 'Statements entered in the minutes of the Conciliation Committee held on 7 and
22 November and 7 December 1977' - vermeld dat de bepalingen van art. 203 afzonderlijk op
vastleggingskredieten en betalingskredieten zullen worden toegepast. Hiermee is een belangrijk
geschilpunt opgelost. De grote invloed die het Parlement hierdoor op de totstandkoming van de
begroting verkrijgt, zal uit het vervolg blijken.

2. De belangrijkste verbetering van de positie van het Parlement is volgens Shaw95 dat het
voortaan het laatste woord krijgt over kredietoverschrijvingen van het ene hoofdstuk naar het
andere met betrekking tot de niet-verplichte uitgaven. Derhalve krijgt het Parlement bij
kredietoverschrijvingen dezelfde rechten als bij de vaststelling van de begroting.96
Bij kredietoverschrijvingen van niet-verplichte uitgaven ontvangt het Parlement een advies van
de Raad. Over kredietoverschrijvingen van verplichte uitgaven wordt beslist door de Raad, na
ontvangen advies van het Parlement. Indien Raad dan weI Parlement over onder hun
bevoegdheid vallende kredietoverschrijvingen niet binnen zes weken na ontvangst van de
Commissievoorstellen hebben beslist, worden de voorstellen geacht te zijn goedgekeurd.
Gemengde kredietoverschrijvingen, d.w.z. overschrijvingen welke zowel verplichte als nietverplichte uitgaven betreffen, komen onder gezamenlijke eindverantwoordelijkheid. Dat houdt
in dat wanneer Raad en Parlement deze overschrijvingen op verschillende wijzen verminderen,
het laagste bedrag dat door een der beide instellingen is aanvaard geacht wordt te zijn
goedgekeurd. Indien een van de beide instellingen de overschrijving principieel afwijst, kan geen
overschrijving plaatsvinden.
81

Kredietoverschrijvingen kunnen - afhankelijk van hun omvang - het aanzien van een begroting
veranderen.
3. Bereikt wordt dat voortaan de begrotingsnomenclatuur in het kader van de
begrotingsprocedure wordt vastgesteld.97 Dit betreft de indeling der ontvangsten en uitgaven in
titels, hoofdstukken, artikelen en posten.

4. Het Parlement krijgt voortaan formeel ook de voorontwerp-begroting door de Commissie

toegezonden.98 Met inachtneming van de geldende bepalingen en de respectieve bevoegdheden
van de instellingen kunnen in de toelichtingen bij begrotingsartikelen en posten beperkende
bepalingen worden opgenomen ten aanzien van het verrichten van de uitgaven uit hoofde van het
betrokken artikel of de desbetreffende post.99

5. Met betrekking tot het Gemeenschappelijk Landbouwbeleid is van belang dat de Commissie,
als executieve van de begroting, het advies van het Parlement kan vragen wanneer het gevaar
bestaat dat beoogde maatregelen tot een belangrijke overschrijding van de in een bepaald
hoofdstuk opgenomen kredieten (EOGFL/Garantie) leiden.99

6. Met betrekking tot de volledige budgettisering van de verrichtingen betreffende het aangaan
en verstrekken van leningen erkent het Parlement dat de tijd voor volledige overeenstemming
nog niet rijp is en spreekt het de verwachting uit100 dat bij een volgend overleg hierop verder zal
worden ingegaan.
De hierover in het Financieel Reglement opgenomen bepalingen gaan niet verder dan wat tot
december 1977 gebruikelijk was, te weten
- dat in de voorontwerp-begroting een gedetailleerde beschouwing over het leningenbeleid
wordt opgenomen;
- dat in de begroting rekening wordt gehouden met de garantiefunctie die de EG-begroting voor
door de Gemeenschap opgenomen leningen vervult, en wel door het opnemen van p.m.-posten
met verwijzing naar de rechtsgrond;
- dat in een bijlage een document wordt opgenomen dat de lopende kapitaalverrichtingen en het
lopend beheer van de schulden bevat, alsmede de kapitaalverrichtingen en het beheer van de
schulden voor het betrokken begrotingsjaar.101
7. Op het gebied van de controle zal het Financieel Reglement nader worden bezien nadat ter zake
het advies van de Rekenkamer is verkregen, maar op verzoek van het Parlement wordt reeds
overeengekomen: 'Without prejudice to the powers of the Court of Auditors, the Institutions of
the European Communities will provide the European Parliament and the Council with the
information required for the exercise of the power to audit the general budget of the European
Communities as laid down in Articles 206a and 206b of the EEC Treaty.'

8. Ten aanzien van de decharge komt ter voldoening aan de nieuwe Verdragsbepalingen het
Parlement als de beslissende instelling in de plaats van Raad en Parlement, die v66r 1 juni 1977
die bevoegdheid gezamenlijk hadden uitgeoefend. De voorschriften die voordien al bestonden en
die de instellingen opdragen alle nodige maatregelen te treffen om gevolg te geven aan de
opmerkingen in de dechargebesluiten, worden gehandhaafd, maar geven nu de bevoegdheid tot
het maken van bindende opmerkingen aan het Parlement. Toegevoegd wordt de bepaling dat de
financieel controleur rekening houdt met de opmerkingen in de dechargebesluiten.102

In zijn resolutie103 toonde het Parlement zich tevreden over de gesloten compromissen en
accepteerde het dat een aantal zaken later aan de orde zou moeten komen. Het constateerde dat
het overleg was geslaagd en dat de zeer uiteenlopende standpunten van de Raad en het Parlement
dicht genoeg bij elkaar waren gebracht om definitieve stappen inzake het Financieel Reglement
82

mogelijk te maken. Het Parlement was 'van mening dat de ervaring die met dit eerste overleg is
opgedaan de beste verwachtingen wekt voor de toekomst van dit forum als instrument voor het
oplossen van politieke geschillen tussen de Raad en het Parlement'.
Het Financieel Reglement van 21 december 1977 geldt nog steeds. De Raad heeft nog niet kunnen
beslissen over latere - aan adviezen van de Rekenkamer en het Parlement aangepaste voorstellen van de Commissie.104
De Eigen-middelenverordeningen
Behalve het Financieel Reglement behoefden ook de toepassingsvoorschriften van het Eigenmiddelenbesluit aanpassing, nu met veel vertraging de BTW-middelen eindelijk de financiering
met nationale bijdragen zouden gaan vervangen. Ook deze voorschriften - die ten slotte de
verordeningen 2891/77 en 2892/77 zouden worden behoren tot de comptabiliteitswetgeving
van de Gemeenschap. De Commissie heeft trouwens het voornemen uitgesproken deze te
gelegener tijd in het Financieel Reglement te integreren.
De Eigen-middelenverordeningen zijn slechts gedeeltelijk relevant voor deze studie.
-

De grote betekenis van het 'Besluit van de Raad van 21 april 1970 betreffende vervanging van de
financiele bijdragen van de lidstaten door eigen middelen van de Gemeenschap' voor de
financiele autonomie van de Gemeenschap en voor de bevoegdheid van het Parlement kwam al

aan de orde op blz. 20 e.v. Art. 6, lid 2 van dit besluit luidt:
'Onverminderd de in art. 206 van het Verdrag tot oprichting van de EEG bedoelde controle op de
rekeningen en onverminderd de krachtens art. 209, sub c, van dit Verdrag georganiseerde
controles, stelt de Raad met eenparigheid van stemmen, op voorstel van de Commissie en na
raadpleging van het Europees Parlement, de bepalingen vast betreffende de controle op de
inning van de in de artikelen 2,3 en 4 bedoelde ontvangsten, betreffende de wijze waarop deze
ontvangsten ter beschikking van de Commissie worden gesteld enbetreffende de storting ervan,
alsmede de voorschriften voor de toepassing van artikel 3, lid 3 en artikel 4.'

In het Parlement heeft altijd de gedachte geleefd van een Europese belastingwet, die een
rechtstreekse 'band' zou scheppen tussen enerzijds de verbruiker, tevens kiezer van het
Parlement, die de druk van de Europese BTW persoonlijk ervaart, en anderzijds de Europese
begroting, waarvan de inhoud mede wordt bepaald door het gekozen Parlement. Het BTW-stelsel
is echter niet volledig met die gedachte in overeenstemming omdat de BTW minder sterk het
karakter van eigen middel heeft dan de douanerechten en de landbouwheffingen, die immers
rechtstreeks en volledig voortvloeien uit Europees beleid en Gemeenschapsbesluiten.
Douanerechten worden geheven door toepassing van het Gemeenschappelijk Douane Tarief op
de douanewaarden van in de EEG ingevoerde goederen en diensten. Het Gemeenschappelijk
Landbouwbeleid bepaalt de aard en het niveau van de landbouwheffingen aan de buitengrens
op dezelfde wijze als die van de landbouwrestituties. Zowel de douanerechten als de
landbouwheffingen komen voor 100070 ten goede aan de Gemeenschap, waarbij de lidstaten 100/0
van deze middelen uit de Gemeenschapsbegroting ontvangen als vergoeding voor de gemaakte
kosten.
Het EG-percentage van de BTW komt niet bovenop de nationale tarieven, maar wordt als het ware
door de lidstaten in mindering gebracht op hun nationale BTw-ontvangsten. Reister105 drukt het
als volgtuit: 'Wahrend die Gemeinschaften im Falle der Agrarabschapfungen und der Zdlle die
Finanzhoheit und insbesondere die alleinige Ertragshoheit haben, teilen sie sich im Falle von
Mehrwertsteuereinnahmen mit den Mitgliedstaaten'.
Het Parlement hechtte er veel waarde aan dat de zuiverheid van de andere eigen middelen
van de EG, met name de douanerechten, niet zou worden vertroebeld door afwijkingen in
begripsbepalingen en praktijk in de lidstaten op het punt van 'het vaststellen' van het recht; de
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vaststelling is namelijk bepalend voor de hoogte van de middelen en het tijdstip waarop de
Gemeenschap er haar rechten op kan doen gelden. Veel aandacht besteedde het Parlement ook
aan het bereiken van eenzelfde controle in alle lidstaten.

Het leek alsof er in 1977 bij de meeste lidstaten niet veel meer over was van de gedachte van een zij het beperkte financiele autonomie voor de Gemeenschap die in 1970 tot het Eigenmiddelenbesluit had geleid. De grote lidstaten wensten met betrekking tot de afdracht van de
eigen middelen aan de Gemeenschap een systeem, waarbij de Commissie slechts naarmate de
werkelijk door haar verrichte betalingen daartoe aanleiding gaven een beroep zou kunnen doen
op de rekeningen van de EG bij de (nationale) schatkisten. Dan zou er althans op dit punt - niet
zo'n groot verschil zijn met het declaratiestelsel dat gold voor de financiele bijdragen, die nu juist
verleden tijd moesten worden.
Voor wat betreft de 'oude eigen middelen' bleef het systeem bestaan waarbij het ter beschikking
stellen van deze middelen automatisch en voor 100% geschiedt naarmate zij worden vastgesteld.
Voor de BTw wenste de Commissie gesteund door het Parlement - een stelsel waarbij
maandelijks een twaalfde van de in de begroting geraamde BTW door de lidstaten zou worden
overgemaakt op rekeningen welke daartoe op naam van de Commissie bij hun schatkist waren
-

-

-

geopend.

Dit hield in de mogelijkheid van een kastekort, in welk geval de Gemeenschap kasgeldleningen
zou moeten kunnen opnemen, alsook de mogelijkheid van een kasoverschot, in welk geval de
Gemeenschap de tijdelijk beschikbare middelen zou moeten kunnen beleggen en daarbij rente
ontvangen. Aangezien het Parlement er al jarenlang bij vele gelegenheden op had aangedrongen
dat het volledige stelsel van eigen-middelenfinanciering zo snel mogelijk zou ingaan (de datum
1 januari 1975 die was genoemd in het besluit van april 1970 was al lang verstreken), stond het
eind november voor de keuze: ofwel wetgevend overleg voeren over deze materie - de datum
1 januari 1978 zou dan zeker ook niet worden gehaald - ofwel afzien van dit overleg. Colombo,
de voorzitter van het Parlement, ontving namelijk eerst eind november een brief van
Raadsvoorzitter Simonnet (B) met de mededeling dat de Raad op 21 november 1977 een
gemeenschappelijke beleidslijn over deze kwestie en ermee samenhangende onderwerpen had
samengesteld. Het betrof politiek gevoelige, maar tevens technisch zeer ingewikkelde
vraagstukken. Op voorstel van Bc-rapporteur Notenboomi06 besloot het Parlement voorlopig af
te zien van wetgevend overleg met de Raad. Het nam kennis van het feit dat de Commissie de
gemeenschappelijke beleidslijn van de Raad voorlopig een aanvaardbaar uitgangspunt voor
toepassing van de eigen middelen vond en achtte het nodig dat de Commissie na een jaar verslag
zou uitbrengen over de ervaring met de toepassing en eventueel nieuwe voorstellen zou indienen,
die dan w61 onderwerp van wetgevend overleg zouden kunnen zijn.
Het voornaamste bezwaar van het Parlement tegen de beleidslijn van de Raad was dat de
Commissie niet automatisch de op haar rekeningen bij de lidstaten gestorte middelen zou kunnen
opnemen (kasbeheer), waardoor de financiele autonomie van de Gemeenschap verder werd
verzwakt. De eigen EG-middelen zouden op de rekeningen van de EG bij de nationale schatkisten
bovendien geen rente opbrengen.
De Raad besliste snel op 19 december 1977. De grote lidstaten kregen weliswaar niet volledig hun
zin, maar het Raadscompromis bevatte toch niet de mogelijkheid van 'kasbeheer' door de
Commissie en evenmin rentedragende rekeningen bij de lidstaten. Het voorzag slechts in de
mogelijkheid voor de Commissie een beroep te doen op de middelen voor zover de behoefte aan
kasmiddelen ter uitvoering van de begroting daartoe noopt.
Het regime dat in december 1977 door de Raad werd vastgesteld voor de overmaking van de eigen
middelen en voor wat men het 'pre-budgettaire beheer van de eigen middelen' zou kunnen
noemen, is nog steeds niet ten principale veranderd.
Het beheersregime van 'Verordening 2891/77 van de Raad van 19 december 1977 houdende
toepassing van het besluit van 21 april 1970 betreffende de vervanging van de financiele
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bijdragen van de lidstaten door eigen middelen van de Gemeenschappen'107 komt in grote lijnen
op het volgende neer.
- Het bedrag van de vastgestelde eigen middelen wordt door iedere lidstaat geboekt op het credit
van de rekening welke daartoe op naam van de Commissie bij zijn schatkist of bij het orgaan dat
die lidstaat aanwijst is geopend.
- De BTw-middelen en, in voorkomend geval, de op het BNP gebaseerde financiele bijdragen
worden iedere maand voor een twaalfde deel van de uit dien hoofde uit de begroting
voortvloeiende bedragen geboekt.
- Door de definitieve vaststelling van een gewijzigde of aanvullende begroting kan het BTWpercentage worden gewijzigd en kunnen de sedert het begin van het begrotingsjaar geboekte
twaalfden dienovereenkomstig worden aangepast (art. 10, lid 3).
- Elke vertraging bij het boeken op de hierv66r bedoelde rekening verplicht de betrokken
lidstaat tot het betalen van rente ten belope van de hoogste discontovoet die op de vervaldatum in
de lidstaten wordt toegepast (art. 11).
- De Commissie beschikt over de op het credit van de bedoelde rekeningen geboekte bedragen,
voor zover dat nodig is ter dekking van haar behoeften aan kasmiddelen ingevolge de uitvoering
van de begroting. Indien de behoeften aan kasmiddelen groter zijn dan de activa van genoemde
rekeningen, kan de Commissie de lidstaten verzoeken de douanerechten en de
landbouwheffingen een maand vervroegd te boeken (art. 10, lid 2) dan wel kan zij 'rood gaan
staan' op de genoemde rekeningen door bedragen op te nemen die hoger zijn dan de activa
(art. 12, lid 2).
- Het verschil tussen de totale activa en de behoeften aan kasmiddelen wordt over de lidstaten

omgeslagen, zoveel mogelijk naar verhouding van de op grond van de begroting geraamde
ontvangsten van elk hunner (art. 12, lid 3).

In vergelijking met de samenwerking bij de totstandkoming van het nieuwe Financieel
Reglement was het Parlement voor wat betreft de samenwerking met de Raad ten aanzien van de
Eigen-middelenverordeningen minder succesvol. Het resultaat was navenant. Het Parlement
koos voor vermijding van nog meer vertraging van de start van de eigen-middelenfinanciering en
offerde daarvoor de kans op meer communautaire regels op. De kans op totstandkoming van
zulke regels is gedurende de sindsdien verstreken jaren sterk gereduceerd.
Het lijkt dat het akkoord over de BTW als eigen middel slechts mogelijk is geworden door het
invoeren van uitvoeringsvoorschriften die dit eigen middel van zijn karakter beroven.

F. Conflict tussen Raad en Parlement - rechtmatigheid van de
begroting betwist
De totstandkoming van de begroting 1979
De richtsnoeren van het Parlement
In 1978 ervoer het Parlement weer eens hoe 'Europa' de neiging vertoont vaak bijna te laat te
komen. De verkiezingen voor het Parlement werden niet in 1978 gehouden en de echte eigenmiddelenfinanciering ging in dat jaar niet van start.
Vroeger dan voorheen ving het Parlement aan met de voorbereiding van de
begrotingsbehandeling voor 1979. Het 'richtsnoerendebat' werd dit jaar in tweebn gedeeld. De
rapporteur voor de begroting 1979 was Bangemann (Lib-D).
In maart 1978 debatteerde het Parlement over zijn richtsnoeren voor het begrotingsjaar 1979,
en wel over algemene en institutionele kwesties en over aan de ontvangsten verbonden
bestuursrechtelijke vraagstukken.
Al sinds een jaar of drie functioneerde binnen de Bc een 'werkgroep begrotingsvraagstukken',
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voornamelijk bestaande uit oud-begrotingsrapporteurs, die de problematiek verbonden aan de
interpretatie van de bevoegdheden het beste kenden. Mede door hun werk gesteund stelde de BC
het Parlement voor om vroeg in het jaar over een aantal vraagstukken die niet met de prioriteiten
voor 1979 te maken hadden standpunten in te nemen; deze zouden dan moeten dienen als
ruggesteun voor de voorzitter en de Bc in hun contacten met Commissie en Raad. Aan veel van
deze 'horizontale vraagstukken' zijn juridische aspecten verbonden die veel studie en overleg
vereisen en die wezenlijk zijn voor het gestalte geven aan de door het Verdrag aan het Parlement
verleende bevoegdheden.
Bij deze gelegenheid werd een resolutie aanvaard waarin de volgende onderwerpen aan de orde

komen:
- de ontwikkeling van de ERE tot valuta, te gebruiken bij betalingen in de Gemeenschap, om
geleidelijk als parallelle valuta (naast de nationale valuta's) te kunnen dienen;
- het onderbrengen van het Europees Ontwikkelingsfonds in de algemene begroting;
- het strikt hanteren van de vastleggingskredieten, mede om te voorkomen dat het jaarlijkse
karakter van de begroting wordt aangetast, alsmede het leggen van een verband met de
driejaarlijkse financiele ramingen;
- de wens een samenhangend leningenbeleid te voeren, goedgekeurd door de Begrotingsautoriteit; dit maakt ondubbelzinnige budgettisering van leningen noodzakelijk;
- de begrotingsindeling en de nomenclatuur;
- de stagnatie van de Zesde BTw-richtlijn;
- de vraag of een besluit van wetgevende aard nodig is voor het gebruik van bepaalde
begrotingskredieten, hetgeen tevens de vraag van de juridische status van de toelichting
opwerpt.108

Het samenhangende leningenbeleid, waarom het Parlement vroeg, had meer urgentie gekregen
omdat er een nieuwe leningensoort bijgekomen was: de zogenaamde Ortoli-faciliteit, 109 zodat er
zes soorten leningen werden onderscheiden, te weten:

1. de gewone leningen van de Europese Investeringsbank (EIB);
2. de EGKs-leningen;
3. de EGA-leningen;
4. de leningen als instrument voor Europese Monetaire Samenwerking;
5. de communautaire leningen ter ondersteuning van betalingsbalansen;
6. de leningen ingevolge de nieuwe 'Ortoli-faciliteit'.
Het Parlement was het er mee eens de EIB bij de nieuwe leningsvorm in te schakelen als bancaire
instelling, maar wenste ook dat de politieke verantwoordelijkheid voor de richting waarin de
leningen worden aangewend bij de Begrotingsautoriteit zou komen te liggen, met de Commissie
als politieke uitvoerende instelling. Mede daartoe wenste het de geleidelijke invoering van een
kapitaalbegroting als onderdeel van de algemene begroting.

In april 1978 vond het tweede debat over de richtsnoeren plaats, thans met de nadruk op de
prioriteiten. Daarbij sprak het Parlement weer in sterke mate dezelfde voorkeuren uit als de
Commissie had gedaan in haar 'mededeling' van februari.110 Nadruk werd gelegd op de
noodzaak slechts die functies aan de begroting toe te vertrouwen, die door de Gemeenschap beter
ter hand kunnen worden genomen dan in nationaal kader of die voor de voortgang van de
integratie voorwaarde zijn. Vier prioriteiten, die ook instemming hadden gevonden in de
Europese Raad, kregen extra aandacht:
1. sociaal beleid; maatregelen in verband met werkloosheid van jeugd en vrouwen;
2. voortgang boeken met het regionaal beleid, onder meer door een bedrag aan het EFRO toe te
kennen voor niet aan quota gebonden steun; 111
3. industriebeleid ter ondersteuning van zwakke sectoren;
4. bevordering van alternatieve energie en energiebesparing.
Het Parlement was bezorgd over de kosten van het landbouwbeleid, voor zover deze werden
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gemaakt ter financiering van structurele overschotten.112 In de discussie over dit probleem werd
de spanning tussen begrotings- en landbouwexperts explicieter.

De voorontwerp-begroting

De voorontwerp-begroting voor 1979 werd in juli aan het Parlement aangeboden. Tugendhat
stelde in het debat dat rekening was gehouden met de prioriteiten van het Parlement, maar dat
niet voorbijgegaan kon worden aan de situatie in de meeste lidstaten met betrekking tot hun
eigen begrotingen. 'Het is dus een sobere begroting.' De vastleggingskredieten stegen ten
opzichte van 1978 nominaal met ca. 15%, de betalingskredieten met ca. 12070. Voorde landbouw
werd 72% van het totaal ingeruimd; 65% betrof garantie-uitgaven.
De Commissie kreeg de volle laag van alle fracties en van de rapporteur. 'Deze stijging is niet
alleen de allerlaagste van alle jaren, maar biedt geen oplossing voor de economische en sociale
problemen ... De Commissie als geheel heeft als motor van de Gemeenschap afgedaan . . . U
beheerst de uitgaven voor het Gemeenschappelijk Landbouwbeleid niet beter', maar ook: 'Zelfs
op dit bezuinigingsbudget zal door de Raad nog worden besnoeid', kon men horen uit de mond
van de rapporteur. 113
Het EFRO

De algemene kritiek op het voorontwerp spitste zich toe op de handelwijze van de Commissie ten
aanzien van het EFRo. Voor de vastleggingskredieten had ze een verhoging voorgesteld van
40 mln. ERE, 'zoals door de Europese Raad afgelopen december was vastgesteld' 114 en voor de
betalingskredieten een verlaging. Door het amendement van het Parlement op de
betalingskredieten bij de begroting 1978 was de verhouding tussen vastleggingskredieten en
betalingskredieten misvormd. Tugendhat zei over het vorige jaar: ' Wij hebben toen gezegd dat,
indien men de betalingskredieten zou verhogen zonder de vastleggingskredieten naar
evenredigheid te verhogen, het onmogelijk zou zijn het geld op korte termijn uit te geven. Het
geld is natuurlijk overgedragen; het is niet verloren, ... doch het betekent een ogenschijnlijke
verlaging van de dit jaar beschikbare betalingskredieten. Ik wil er op wijzen dat het dit jaar
beschikbaar gestelde bedrag niet los kan worden gezien van het vorig jaar beschikbaar gestelde
bedrag'. De Commissaris doelde daarbij op de kredietoverdracht van het ene jaar naar het
andere.
Het Parlement erkende dat de betalingen in een bepaalde - niet voor elke uitgavensoort
dezelfde verhouding moeten staan tot de vastleggingen, maar meende ook dat men dan in dit
geval de vastleggingskredieten moest verhogen. De Commissie evenwel had zich gebonden aan
de Europese Raad, die geen deel van de Begrotingsautoriteit is en het onderscheid tussen
vastleggingskredieten en betalingskredieten niet had gemaakt.
-

Het Parlement nam zich voor de vastleggingskredieten te wijzigen. Dit onderwerp zou de gehele
begrotingsprocedure blijven beheersen, tot ver in het jaar 1979. De interessante institutionele
achtergrond van deze kwestie is natuurlijk de vraag of datgene wat de regeringsleiders in de
Europese Raad afspreken over zaken die de begroting raken het laatste woord moet zijn, dan wel
of dit gesproken wordt in het kader van art. 203, en wel door de beide delen van de
Begrotingsautoriteit: Raad en Parlement.

Andere gebieden
Op andere gebieden uitte het Parlement erkentelijkheid. Grote meningsverschillen kwamen
binnen het Parlement niet aan het licht, al was er steeds de spanning tussen degenen die de
voortgang van de integratie van kleine stappen verwachten en hen die uitsluitend grote stappen
wensen te maken. Lord Bruce: 'Het is een miserabele, flauwe, fantasieloze stagnatiebegroting...
Ik heb drie keer de behandeling van de voorontwerp-begroting bijgewoond en dit is nu de vierde
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maal. Telkens heb ik de Commissaris horen jammeren over het feit dat de landbouw een zo grote
portie van de begroting opslokt... Er is geen sprake van echte samenhang of een grootscheepse
opzet... Ofwel tracht de Commissie te verwezenlijken wat ze wenst en brengt ze daar ook de
moed voor op, of zij kan begrotingen als deze beter verscheuren dan ze aan het Parlement voor te
leggen.'115

Aigner antwoordde daarop: 'Hij (Lord Bruce) heeft zich erover beklaagd, dat hij thans voor de
vierde maal werd teleurgesteld, omdat hij het begrotingsdebat vier keer heeft bijgewoond. Wel,
voor mij is dit het zeventiende begrotingsdebat in het Parlement en als ik zijn temperament had,
zou ik reeds lang mijn geduld hebben verloren. Daarom... zou ik ook namens mijn fractie willen
zeggen dat, wanneer men het huidige begrotingsdebat als criterium neemt, men inderdaad wordt
teleurgesteld. Men vraagt zich af waarom alles zich zo stroef en zo langzaam ontwikkelt.
Begrijpen de regeringen niet dat zij slechts hun soevereiniteit kunnen terugwinnen indien zij
eindelijk op Europees niveau kunnen bewerkstelligen dat Europa zijn standpunten in de wereld
weer met 66n stem kan verwoorden? Dat is immers ons doel! Maar na zeventien jaar ervaring kan
ik ook het volgende zeggen: wanneer men terugblikt naar de eerste begrotingsdebatten en ze met
de huidige situatie vergelijkt, moet men toch constateren - het klinkt haast als een wonder - dat
de zaken niet stil hebben gestaan. Steentje bij steentje wordt dit gebouw opgericht, dat staat
buiten kijf. En dan moet men ook de moeilijkheden durven onderkennen, die er nu eenmaal
zijn.'116
Tugendhat repliceerde: 'Wanneer ik naar de Raad ga, verwacht ik van tijd tot tijd in enkele van
de talen die deze avond de boventoon hebben gevoerd, redevoeringen die precies het
tegengestelde zijn van wat ik vanavond heb horen beweren. Ik doe een beroep op de
Parlementsleden uit een land waar de argumenten van de overheid en die van henzelf ver uiteen
liggen, opdat zij in hun eigen nationale instellingen de discussie met evenveel kracht voeren als
waarmee zij het tegenover de Commissie hebben gedaan:117 Hij kon dit met recht zeggen, want
nog waren alle leden van het Europees Parlement tevens lid van hun nationale parlement. Men
kan zich overigens in het algemeen ook afvragen hoe Europees-gezind de nationale parlementen
in de lidstaten zijn en waren. In 1979 zouden de rechtstreekse verkiezingen werkelijkheid
worden. Daarmee ging helaas een geleidelijke vermindering van de dubbele mandaten gepaard.
De Bc-voorzitter spoorde de andere parlementaire comrnissies aan intensief mee te werken aan de
begrotingsprocedure, ook wat betreft het formuleren van juridische teksten bij de toelichting
van begrotingsposten. 'Wil men de begroting gebruiken als een beleidsinstrument, dan behoort
men haar te ontwerpen als een wetgeving sui generis, zodat zij op basis van de aanvankelijke bij
het Verdrag vastgestelde grondslagen de juridische middelen verschaft voor de tenuitvoerlegging
van de politieke doelstellingen . . . De Raad is immers nog steeds het wetgevend orgaan en
pretendeert nog steeds dat in de begroting alleen wordt opgenomen wat hij door een bijzondere
wet heeft goedgekeurd. Dat is de strijd tussen ons en de Raad . . . Wij moeten zien hoever wij dit
jaar kunnen komen, waarbij 66n ding moet worden uitgemaakt en wel in hoeverre de besluiten
met financiele gevolgen die de Raad krachtens zijn wetgevende bevoegdheid neemt, uitsluitend
door hem kunnen worden genomen. Want voor zover deze besluiten de begroting raken en de
gehele Begrotingsautoriteit... aangaan en beide instellingen moeten samenwerken, en bijgevolg
natuurlijk ook het Parlement in deze fase van de wetgeving moet worden ingeschakeld, dient de
begrotingsbevoegdheid van het Parlement haar karakter en betekenis te behouden, omdat deze
anders zou worden uitgehold en van alle betekenis ontdaan.'118
De Raad had zich tot dusverre nog niet in de debatten gemengd. Strasser schrijft dat de Raad de
mededeling van de Commissie van februari met belangstelling had ontvangen, zonder er enige
conclusie uit te trekken.119

De ontwerp-begroting

Tijdens de september-zitting van het Parlement kwam Raadsvoorzitter Lahnstein (D) de
ontwerp-begroting indienen, die de Raad op 18 juli had opgesteld 'na discussie met de
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Parlementsdelegatie onder leiding van vice-voorzitter Spdnale, die steeds openhartiger en
vruchtbaarder wordt'. Hij betrok in zijn presentatie de in de Europese Raad van Bremen, eerder
in juli, uitgestippelde lijn van meer tussen de lidstaten onderling afgestemd economisch beleid,
gezamenlijke inflatiebestrijding en monetair beleid, maatregelen voor de werkgelegenheid,
de energie-afhankelijkheid, structuurbeleid, betrekkingen met de
ontwikkelingslanden.120 De Raad had het groene licht gegeven voor een experimentele start van
de Ortoli-faciliteit met 1 mld. ERE, voor een beter landbouwstructuurbeleid, voor uitbreiding
van het Sociaal Fonds en voor forse verhoging van het kapitaal van de EIB. 'Gezien tegen deze
achtergrond,' zei Lahnstein, 'is onze ontwerp-begroting relatief laag. Maar Bremen werkt
slechts op termijn'.
De Raadsvoorzitter benadrukte de verplichting tegenover de belastingbetaler de krappe
middelen daar te gebruiken waar ze dadelijk een bepaalde uitwerking kunnen hebben,
bijvoorbeeld in het Sociaal Fonds. Daarvoor waren de vastleggingskredieten met 24070 verhoogd,
maar de betalingskredieten vertoonden een daling wegens het trage feitelijke verbruik. Voor het
geval dat de mogelijkheid zich zou voordoen de gelden ook werkelijk uit te geven, verklaarde de
Raad zich bereid tussentijds middelen toe te voegen.

vermindering van

Tabel II.5. Mutaties in vastleggings- en betalingskredieten in voorontwerp- en ontwerp-begroting
1979 ten opzichte van de begroting 1978.

totale begroting

vastleggingskredieten
betalingskredieten

niet-verplichte uitgaven

voorontwerp

ontwerp

voorontwerp

ontwerp

+ 15,46%
+ 12,10%

+ 8,62%
+ 5,32%

+ 33,19%
+ 18,33%

+ 7,76%
-9,42%

Het El'RO
Op de middelen voor het EFRO was eveneens besnoeid, omdat de betalingskredieten voor 1977 en
1978 volgens de Raad boven de werkelijke behoefte lagen. Ook hier verklaarde de Raad zich
bereid de kredieten zo nodig later aan te vullen. 'Wat de vastleggingskredieten betreft - waarvan
het peil representatief is voor het gevolgde beleid - heeft de Raad de door de Commissie
voorgestelde 620 mln. ERE overgenomen. Deze komen volledig overeen met het op 5 en 6
december door de Europese Raad voor 1979 voorgestelde bedrag. De Raad heeft bovendien voor
de specifieke acties van de Gemeenschap in de begroting een nieuw artikel opgenomen.
Overigens is de overlegprocedure met het Parlement inzake het EFRo nog niet afgesloten.'121

Andere gebieden
Voor de ontwikkelingssamenwerking waren de vastleggingskredieten gehandhaafd en de
betalingskredieten verhoogd. Uit de deelname van de Gemeenschap aan het internationale
voedselhulpverdrag voor 1979 zouden te zijner tijd de nodige consequenties voor de begroting
getrokken worden, zei de Raadsvoorzitter. Voor onderzoek, energie, industriepolitiek en
vervoer had de Raad een flink deel van de kredieten uit de voorontwerp-begroting aanzienlijk
verlaagd, 'vooral omdat in vele gevallen de fundamentele besluiten voor de door de Commissie
voorgestelde kredieten nog op zich laten wachten. In enige gevallen zijn zelfs nog geen
voorstellen ingediend'. De Raadsvoorzitter erkende dat het verschil tussen wat uit het oogpunt
van integratie gewenst was en hetgeen financieel mogelijk was, te groot was.122
Voor landbouw werd wederom een Nota van Wijzigingen met verhogingen verwacht. Wat
betreft de budgettisering van leningen wenste de Raad niet vooruit te lopen op de beslissing
inzake de voorgestelde wijziging van het Financieel Reglement. De geldende tekst daarvan
schreef voor dat de leningen in een begrotingsbijlage staan (zie blz. 80 e.v.).
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Tugendhat voelde zich tussen twee vuren geplaatst. De Raad vond dat de Commissie te veel wilde
uitgeven, terwijl het Parlement meende dat zij niet ver genoeg ging met het opzetten en
uitbouwen van Europese politiek. 'Wel verhoogt de Raad de uitgaven voor het
Gemeenschappelijk Landbouwbeleid', klaagde de Commissaris. Hij maande het Parlement tot
realisme door te zeggen, dat 'het niet realistisch is te veronderstellen dat, zolang het monetaire
raamwerk onbeslist blijft, de Gemeenschap een serie belangrijke acties tot stand zou kunnen
brengen'.123

Reactie van het Parlement
Bangemann, de rapporteur van de BC, was niet verrast, maar legde zich niet bij de ontwerpbegroting neer. 'Wanneer men de globale cijfers van dit ontwerp bekijkt, krijgt men een
schokkend beeld van de onmacht of de onwil van de Commissie en de Raad om op deze
economische en sociale noodtoestand van de Gemeenschap te reageren.'124 Hij zocht steun bij de
conclusies van de Europese Raad van Bremen. 'Ofwel wij nemen Topconferenties in de toekomst
niet langer au strieux ... ofwel wij moeten er als Parlement toe bijdragen dat hetgeen in Bremen
en Bonn is gezegd ook kan worden omgezet in de budgettaire werkelijkheid voor het komende
begrotingsjaar.' De Bc vond dat er geen voorstellen voor uitgaven gedaan moeten worden,
waarvan men weet dat ze niet kunnen worden gerealiseerd. Ze vond echter dat men niet te zeer
moest vasthouden aan de idee dat eerst alle besluiten die men zich kan voorstellen genomen
moeten zijn, alvorens een actie in de begroting kan worden opgenomen. De rapporteur citeerde
uit de conclusies van de Europese Raad van Bremen en suggereerde verband tussen algemene
economische doelstellingen en het EG-budget: ' . . . Daarom heeft de Europese Raad in april 1978
in Kopenhagen opdracht gegeven om de onbevredigende tendens in de sociaal-economische
ontwikkeling in de Gemeenschap om te buigen. "De Europese Raad heeft besloten tot een
gemeenschappelijk optreden, om door bestrijding van de inflatie, het teweegbrengen van een
grotere monetaire stabiliteit, uitbreiding van de internationale handel, vorderingen op
energiegebied, vermlndering van de regionale onevenwichtigheden en stimuleren van de vraag in
Europa een aanwijsbaar grotere groei tot stand te brengen en aldus de werkloosheid terug te
dringen in Europa... Een gemeenschappelijk optreden door aanvullende maatregelen draagt
ertoe bij dat de interne en externe beperkingen waarmede de lidstaten afzonderlijk hebben
rekening te houden op economisch-politiek gebied, van minder belang worden en de

doelmatigheid van de maatregelen groter wordt".'
'Welke waarde', aldus Bangemann, 'kan men aan dergelijke verklaringen hechten, wanneer zij
niet in praktische politiek worden omgezet?'125
De rapporteur deelde mee dat de landbouwcommissie en de begrotingscommissie inzake het
Gemeenschappelijk Landbouwbeleid een gemeenschappelijke werkgroep ad hoc hadden
gevormd ter collrdinatie van de standpunten.
Uit de betogen van de fractiesprekers bleken geen wezenlijke, wel optische meningsverschillen,
nu het houden van de verkiezingen in 1979 zeer waarschijnlijk was geworden. Dankert (Soc-N)
vergeleek de geringe ruimte voor nieuwe politiek met de miljarden die door de lidstaten
uitgegeven werden aan nationale subsidies tot instandhouding van verouderde industriele
capaciteit, met alle reacties daarop in andere lidstaten. Aigner etaleerde per sector de
schrappingen van de Raad en de verhoging op het terrein van het Gemeenschappelijk
Landbouwbeleid, waarop zijns inziens meer evenwicht tussen produktie en afzet tot stand moest
komen. Het was naar zijn mening geen zaak meer van gespecialiseerde commissies alleen, maar
het was aan de politieke fracties hierop het politieke antwoord van het Parlement te geven.
Desnoods moest men de begroting verwerpen. Het drong wel tot het Parlement door dat
sommige middelen op de begroting niet uitgegeven konden worden door laksheid in de lidstaten
om hetgeen hen toekwam ook te claimen, zoals ten aanzien van het Sociaal Fonds. Shaw: 'Het
Parlement dient steeds terdege te beseffen dat de toekomstige voorspoed in de Gemeenschap in
ruime mate ervan afhangt of we erin zullen slagen op steeds meer gebieden en voor steeds meer
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projecten onze communautaire samenwerking te ontwikkelen.' 126 Dat vond hij de achtergrond
van wat men op begrotingsgebied zou moeten doen. Spinelli (Com-I): 'Regionaal beleid en
ontwikkelingshulp moeten niet langer beschouwd worden als een aalmoes, die de rijken aan de
armen geven, maar als een plan voor de redding van zowel armen als rijken.' 127 Anderen spraken
in soortgelijke bewoordingen. Cynisch zei Bruce over de verhoging door de Raad van
landbouwposten: 'De Raad weet alleen wat soberheid is, wanneer het om posten gaat die enige
hoop wekken dat het Europese ideaal zal worden verwezenlijkt.'128
Anders dan gebruikelijk in deze fase van de begrotingsbehandeling, waarin het debat slechts een
eerste reactie wil zijn en een aanzet voor de eerste lezing van het Parlement als richtingwijzer voor
de Bc, nam het Parlement nu een resolutie aan :over de consequenties van de bijeenkomst van de
Europese Raad in Bremen en de Topconferentie te Bonn voor de Algemene Begroting van de EG
voor 1979'.129 De strekking was dat het Parlement reeds eerder als zijn mening had gegeven dat
de omvang van de begroting in een evenwichtiger verhouding moet staan tot de omvang van de
door de crisis vergrote problemen. Het Parlement achtte de besluiten van de Europese Raad in
Bremen en de economische Topconferentie in Bonn (van de voornaamste geindustrialiseerde
landen) een bevestiging van de richtsnoeren van het Parlement, omdat uitdrukkelijk was
vastgesteld dat het communautaire beleid de opleving van de economie ten doel moet hebben om
de werkloosheid te kunnen bestrijden. Het was van oordeel dat de communautaire begroting als
antwoord op de economische toestand moest bijdragen tot de gezamenlijke inspanning die van
de nationale begrotingen wordt verlangd door de toepassing van de politieke besluiten ten
behoeve van de economische opleving.

Geen conjuncturele rol voor de EG-begroting
Evenals door de uitspraken van Bangemann (zie blz. 90) die de conclusies van de Europese Raad
op conjunctureel gebied rechtstreeks betrok bij de gemeenschapsbegroting, werd ook door de
hierv66r genoemde resolutie het probleem van de conjuncturele betekenis van de EG-begroting
aan de orde gesteld. Deze betekenis is nihil:
1. Het Verdrag schrijft (in art. 199) voor dat de ontvangsten en uitgaven van de begroting in
evenwicht moeten zijn. Daardoor ontbreekt de mogelijkheid van 'tekort-financiering' en ook
van het bewust kweken van een overschot.
2. Zoals Lord Bruce al eerder duidelijk had gemaakt, is de omvang van de
Gemeenschapsbegroting veel te gering om een conjuncturele impuls in wat voor richting dan ook
te kunnen geven.
3. Wanneer het Parlement in de conjunctuur argumenten meent te zien de uitgaven in de
Gemeenschapsbegroting te verhogen, moet het in andere omstandigheden ook bereid zijn deze
om conjuncturele redenen te verlagen. Dit laatste is zeer zeker niet het geval.
De Europese Raad zou er daarom goed aan doen bij het doen van uitspraken beter onderscheid
te maken tussen enerzijds beleidsconclusies op het terrein van art. 103 EEG inzake een
gemeenschappelijke conjunctuurpolitiek, waarbij de nationale begrotingen 66n der
instrumenten zijn, en anderzijds conclusies die meer rechtstreeks het Europese budget raken.
Raadsvoorzitter Lahnstein merkte later op dat men de moeite moet nemen de hierover in de
Europese Raad gemaakte afspraken zeer nauwkeurig te lezen, 'en dan zal een en ander toch wat
meer gedifferentieerd blijken te zijn dan men wellicht aanvankelijk dacht'. 130 Hij zei dit terecht,
waarbij de opmerking past dat de Europese Raad door preciezer te formuleren al of niet bewust
opgeroepen misverstanden over het onderscheid tussen nationale en Europese begroting had
kunnen voorkomen.
Eerste lezing van het Parlement

Gedurende de extra begrotingszitting van 23 t/m 25 oktober 1978 hield het Parlement zijn eerste
lezing. Tot laat in de avond duurden de debatten; tientallen sprekers voerden het woord en meer
dan 300 amendementen en wijzigingsvoorstellen werden ingediend.
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Bangemann: 'We zijn er niet op uit geweest, nadat de Commissie 100% heeft voorgesteld en de
Raad 90% heeft goedgekeurd, eenvoudigweg 110 of 120% voor te stellen, maar hebben elk
bedrag nauwkeurig nagegaan: 131 Op sommige punten ging de Bc verder dan de Commissie,
op andere aanvaardde ze de Raadsbeslissing, na een nadere toelichting van de
Raadsvertegenwoordiger. Het totaal van de door de BC voorgestelde of van een positief advies
voorziene amendementen betrof 2,5 mld. ERE aan vastleggingskredieten en 993 mln. ERE aan
betalingskredieten.132 De rapporteur hoopte dat de BC met het intensieve werk dat ze had

verricht goed voorbereidend werk had gedaan voor het nieuw te kiezen Parlement, waarop
Tugendhat reageerde met de opmerking dat het voor het gekozen Parlement moeilijk zou zijn dit
niveau te handhaven.133 Hij stelde, in tegenstelling tot sommige parlementariers, dat de
kredieten voor het Gemeenschappelijk Landbouwbeleid helaas geen budgettaire maxima zijn en
hoopte op steun van het Parlement voor de adviezen inzake de prijsvoorstellen voor de
landbouw, zoals het Parlement die het vorige jaar ook had uitgebracht. De thans voorliggende
voorstellen zullen - indien aanvaard - tot een conflict met de Raad leiden, aldus de
Commissaris. Hij steunde het plan van de BC om in de officiele toelichtende teksten bij diverse
begrotingsposten aan te geven waar additionele rechtsbesluiten niet meer nodig zijn voor de
uitvoering van die post, maar legde wel de nadruk op de noodzaak van overleg met de Raad ter
zake.

Wat het EFRO betreft hield hij er aan vast dat de Commissie rekening moest houden met de
jaarlijkse toewijzing waartoe de Europese Raad in december 1977 had besloten. Het
desbetreffende bedrag was lager dan hetgeen werkelijk nodig was en daarom zou Tugendhat het
toejuichen als het Parlement, met gebruikmaking van zijn bevoegdheid, de kredieten voor het
EFRO ZOU verhogen.134

Raadsvoorzitter Lahnstein sprak zijn 'ehrliche Anerkennung' uit 'fur die Gr(indlichkeit, die
Ernsthaftigkeit und die grosse Arbeitsleistung' van de commissies. Hij stelde vast dat de BCvoorstellen neerkwamen op een verhoging van de vastleggingskredieten met 12% ten opzichte
van de voorontwerp-begroting en 18% ten opzichte van de ontwerp-begroting. Hij vreesde dat
die bedragen niet feitelijk zouden kunnen worden toegewezen c.q. uitgegeven en dat het tot
overdrachten naar een volgend jaar zou komen, te meer omdat Bangemann ook al de verre van
volledige besteding van bepaalde posten uit de begroting 1978 had geconstateerd.

Tientallen sprekers kwamen aan het woord met doorgaans zeer interessante bijdragen, die
meestal dezelfde geest ademden, ondanks verschillen in politieke en nationale afkomst.
Tegenover de constatering dat, in verhouding tot het BNP van de Gemeenschap, de bedragen
waar het om gaat kleinigheden zijn, stond de opvatting dat 'we willen bereiken dat via onze
meerderheidsbeslissingen een blokkade in de Raad opgeheven wordt, namelijk ingeval door het
veto van 66n lidstaat nieuwe activiteiten verhinderd worden.'135
Het IiI'RO

De Bc had het voorstel van de commissie voor regionaal beleid overgenomen om voor
het quotumgebonden dee1136 van het EFRo 1 mld. ERE aan vastleggingskredieten in te vullen
( + 380 mln. ERE ten opzichte van de ontwerp-begroting) en voor het niet-quotumgebonden
deel 100 mln. ERE (in plaats van vermelding pro memorie, dus + 100 mln. ERE).
Oud-rapporteur Cointat stelde namens zijn fractie dat die voorstellen te ver gingen, dat de BC
geen keuze had kunnen maken en dat het geheel uit de lucht gegrepen was, maar hij zou zelf niet
meestemmen omdat hij het wal eens was met de BC. 'Het Parlement heeft alleen maar
begrotingsbevoegdheden, en die moet het gebruiken.'

Geen compromis
De Raadsvoorzitter wilde werken aan een compromis. Het Parlement volgde echter nagenoeg
de - niet gewijzigde voorstellen van de Bc en bracht de vastleggingskredieten op 16,2 mld. ERE
-
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en de betalingskredieten op 14 mld. ERE. Het stelde het overeenkomstige BTw-percentage op
0,736 en nam veel voorstellen aan over de nomenclatuur en de budgettisering van leningen. Bij
een aantal posten werd de toelichting zodanig aangepast dat de Commissie, volgens het
Parlement, de bedragen kan tn moet uitgeven zonder additionele rechtsgrondslag. Later werd
dit de ' formule magique' genoemd. Bij de stemming over de aldus gewijzigde ontwerp-begroting
1979 onthielden de Italiaanse Communisten zich van stemming, omdat niet al hun
amendementen aanvaard waren.
Tweede lezing van de Raad
De Raad vergaderde in eerste instantie op 20 november en deelde per brief het
resultaat van zijn
stemmingen mee. 'Het totaal van de amendementen die niet door de Raad zijn gewijzigd,
overschrijdt de speelruimte van het Parlement, met name vanwege de bedragen waarvan sprake
is in de amendementen met betrekking tot het Regionaal Fonds. De Raad memoreert dat
volgens
het bepaalde in art. 203, lid 9 een nieuw percentage slechts kan worden vastgesteld in onderlinge
overeenstemming tussen de Raad . . . en de Vergadering . . . De Raad kon op 20 november 1978
geen standpunt innemen dat een verhoging van het maximumpercentage mogelijk maakt... De
Raad heeft zich evenwel voorbehouden zijn besprekingen inzake het maximumpercentage te
hervatten tijdens een zitting op 5 december, zulks eventueel in het licht van de conclusies van de
Europese Raad van 4 en 5 december.' 137

Deze kern van de brief van de Raad en de verschillende conclusies die Raad en Parlement uit de

uitkomst van de Raadsvergadering wilden trekken, zouden de verdere procedure gaan
beheersen. Een groep lidstaten in de Raad wenste herroeping van het
besluit van zijn
'aanvaardende minderheid' om het Parlementsbesluit over het EFRO niet te wijzigen en dus te
aanvaarden, zulks omdat de Raad niet tot een voorstel voor een nieuw stijgingspercentage kon
komen. Het Parlement daarentegen zag het besluit van de Raad zijn EFRO-amendementen te
aanvaarden als een afzonderlijke beslissing, waaraan niets afgedaan kon worden door de
Verdragsbepaling over het stijgingspercentage. De kwestie van een eventueel nieuw
stijgingspercentage kon volgens het eenstemmige Parlement pas aan het eind van de procedure
aan de orde komen, wanneer er op dat moment verschillen van inzicht zouden zijn tussen de twee
instellingen over de vraag wat de situatie van de Gemeenschap aan begrotingsuitgaven behoeft.
Tweede lezing van het Parlement

Het laatste en zesde begrotingsdebat, in december, zat vol spanning. De Raad had van de 2,2
mld. ERE vastleggingskredieten die het Parlement in eerste lezing aan de ontwerp-begroting had
toegevoegd, ingestemd met 625 mln. ERE en van de 842 mln. ERE betalingskredieten 315 mln. ERE
overgenomen. Bangemann stelde dat de problemen niet gelegen waren bij de betalingskredieten,
maar bij de vastleggingskredieten en met name bij de specifieke posten van het EFRO, omdat de
Raad de 480 min. ERE van het Parlement niet had kunnen verwerpen of verlagen. Met de
algemeen-juridische zgn. horizontale begrotingsvraagstukken was de Raad niet verder gekomen.
De rapporteur concludeerde dat het Parlement eventueel wel bedragen kan
verlagen - ten
opzichte van de voorstellen van de BC VOOr de tweede lezing - maar nooit zijn rechtspositie kan
opgeven, zeker niet nu de eerste verkiezingen naderden en er dan geen onduidelijkheid mocht
bestaan over de grondslag van de EG en de positie van het Parlement daarin.
Lahnstein zette uiteen hoezeer de Raad naar het Parlement had willen luisteren, bijvoorbeeld ten
aanzien van het Sociaal Fonds en de ontwikkelingssamenwerking.
De Europese Raad van 4 en 5 december had tot rentesubsidies besloten op leningen, te
verstrekken aan minder welvarende lidstaten die aan het EMS zouden gaan deelnemen. Men dacht
aan 200 mln. ERE per jaar, maar de concrete voorstellen behoefden nog technische voorbereiding
door de Commissie. Over het EFRO had de Europese Raad geen nieuw standpunt ingenomen,
93

hetgeen een bevestiging inhield van het besluit van die Raad van 1977. De voorontwerp- en de
ontwerp-begroting 1979 hadden de EFRo-bedragen van die Europese Raad stipt aangehouden,
maar het Parlement had ze in zijn eerste lezing verhoogd.
De Raadsvoorzitter waarschuwde tegen het 'proberen van nieuwigheden', doelend op BCvoorstellen om bedragen voor het EoGFL/Orientatie, die het Parlement - in tegenstelling tot
Raad en Commissie - als niet-verplichte uitgaven beschouwde, te verhogen. Wegens de grote
steeds
problemen zou de Begrotingsraad naar Luxemburg komen, want er kon nog
onderhandeld worden. De Raad wilde een compromis bereiken, waarbij het Parlement een deel
van zijn besluiten in eerste lezing, welke door de Raad niet gewijzigd waren, alsnog zou moeten
laten vallen.
Tugendhat probeerde een interpretatie van art. 203 te geven die zijns inziens tot een compromis
zou kunnen leiden, stellend dat de vaststelling van een nieuw stijgingspercentage voorrang heeft
boven het totaal van de artikelsgewijze stemming in de Raad, omdat bij die vaststelling twee
in het Parlement
instellingen betrokken zijn. Zijn Commissiestandpunt werd door niemand
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moest - aldus verschillende, daarin niet betwiste sprekers aanvaarden dat in zijn midden niet
de benodigde 41 van de 58 stemmen gevonden konden worden om het Parlement, dat met
gekwalificeerde meerderheid beslist had, te overstemmen. Evenzo aanvaardde het Parlement
immers dat sommige amendementen in oktober niet de 100 stemmen hadden gehaald en dus niet
waren aanvaard ondanks het feit dat een gewone meerderheid v66r aanvaarding was.
Lahnstein werd gewaarschuwd en Colombo werd alvast aangespoord met de woorden van
Aigner: 'Onze voorzitter zal een door 90070 gesteund standpunt van het Parlement eerbiedigen. U
zult geen wig tussen voorzitter en Parlement kunnen drijven.' 138 De druk van Raadsleden, die
zich in de wandelgangen van Luxemburg hadden begeven, op land- en partijgenoten was groot,
omgekeerd was de druk niet minder.

Bc-voorzitter Lange benadrukte nog eens dat de bepaling van art. 203, lid 9, al. 5 over een
eventueel nieuw stijgingspercentage, in onderlinge overeenstemming tussen Raad en Parlement
vast te stellen, betrekking heeft op de laatste fase van de begrotingsprocedure en niet op die van
en
de tweede lezing van de Raad. 'De Commissie heeft ons voor de begrotingen van 1976, 1977
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MSP. Wij hebben vervolgens in gemeenschappelijk overleg vastgesteld dat wij aan het einde van
die hele periode weer bij het Verdrag moesten belanden, en overeenkomstig art. 203, lid 9, al. 5
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gehouden.'139

Lahnstein legde de volgende dag een verklaring af naar aanleiding van de extra Raadszitting:
'Het Msp dient door Raad en Parlement te worden aangehouden, zolang niet een nieuw is
overeengekomen. Het MSP is vastgesteld op 11,4%. De Raad benutte voor de ontwerp-begroting
7,76% en voor het Parlement bleef over de helft, namelijk 5,7%, zijnde 133 mln. ERE. Het
Parlement ging daar in eerste lezing overheen. Met de niet door de Raad verworpen wijzigingen is
er in ieder
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begroting zou zijn en er dus teruggevallen zou moeten worden op het systeem van de voorlopige
twaalfden. 140 De Raad was ten principale niet van standpunt veranderd, maar had wei toegezegd
dat, wanneer het Parlement het standpunt van de Raad over het EFRO ZOU aanvaarden, hij geen
bezwaren zou maken tegen aanvaarding van verhogingen ten bedrage van 50 A 100 mln. ERE.
Overwegingen van de Bc
De Bc had met 18 stemmen tegen 1, bij 1 onthouding aan haar opvatting over art. 203
vastgehouden, aldus de rapporteur in zijn aanvullend verslag v66r de stemmingen. De vraag of
nog amendementen in tweede lezing zouden moeten worden aangenomen viel uiteen in twee
onderdelen. De amendementen die geen financiele gevolgen zouden hebben, de 'horizontale
problemen' betreffend, zouden volgens de BC kunnen worden aanvaard. Inzake de
amendementen die wel geld zouden kosten meende een minderheid (van 5 leden) niet tot verdere
uitgaven te moeten besluiten. Volgens hen zou men gewoon datgene moeten accepteren waartoe
de Raad al had beslist en dan art. 203 moeten toepassen zonder nog rekening te houden met het
MSP. De meerderheid van de BC kon zich niet met deze opvatting verenigen en wel, volgens het
nadere rapport-Bangemann, op grond van overwegingen van zowel juridische, politieke als
tactische aard.

De juridische redenering was ongeveer als volgt. Zonder enige twijfel vormt het besluit van het
Parlement om 480 mln. ERE aan het EFRO toe te voegen, welk besluit de Raad niet heeft
afgewezen, een overschrijding van het MSP met meer dan de helft. Daaruit vloeit naar de mening
van de meerderheid het recht van het Parlement voort om thans die helft van het N'ISP geheel
te gebruiken. Dat komt neer op 133 mln. ERE vastleggingskredieten en 124 mln. ERE
betalingskredieten. (Feitelijk adviseerde de BC echter lagere bedragen te aanvaarden, namelijk
95 mln. ERE vastleggingskredieten en 105 mln. ERE betalingskredieten.)
Ook politieke argumenten pleitten er volgens de meerderheid van de Bc voor om nu de helft van
het Msp te gebruiken, want de publieke opinie zou niet begrijpen dat het Parlement geen
aandacht zou besteden aan bijvoorbeeld bestrijding van jeugd- en vrouwenwerkloosheid en aan
het milieu. Wat zou het ten slotte betekenen als het Parlement akkoord zou gaan met de
opvatting van de Raad dat het maximale percentage waarover het Parlement kan beschikken
reeds na de opstelling van de ontwerp-begroting wordt berekend? Dat zou inhouden dat het
Parlement in de toekomst iedere bewegingsvrijheid verliest: de Raad zou dan immers van de
wijzigingsvoorstellen en amendementen die uitzoeken welke hem bevallen. Hij zou aldus de
marge van het Parlement tenietdoen; het Parlement zou na de tweede lezing van de Raad
helemaal geen mogelijkheden meer hebben zijn eigen accenten te bepalen. Deze laatste
overweging was er een van mctische aard.

Stemming
Bij de stemmingen kwamen eerst aan de orde de amendementen om een aantal leningen - pro
memorie, dus zonder vermelding van een bedrag - in de begroting op te nemen. De eerste
amendementen haalden wel een meerderheid, maar niet de vereiste gekwalificeerde meerderheid.
Na een daarna ingestelde schorsing deelde Bangemann namens de fracties, de voorzitter van de
Bc en de indieners van amendementen waarover nog niet was gestemd mee dat deze laatsten hun
amendementen introkken. 'Het Parlement houdt zich aan het recht en aan de wet, ook wanneer
ons dat politiek slecht uitkomt . . .I k wil hier uitdrukkelijk in aanwezigheid van de Raad . . .
verklaren, dat wij door geen beslissing te nemen over onze eigen amendementen een bepaling van
art. 203 in werking hebben doen treden, volgens welke de begroting aldus wordt geacht definitief

te zijn vastgesteld.'141
Het Parlement gaf daarmee een aantal opties prijs: een poging de leningen volledig in de
begroting op te nemen, een experiment om voor een aantal posten een voldoende juridische
grondslag voor de uitvoering ervan te scheppen, en het versterken of introduceren van bepaalde
vormen van beleid door opneming in de begroting van een aantal verhogingen van bedragen c.q.
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introductie van een aantal begrotingslijnen met een vermelding pro memorie. Het Parlement
zette alle kaarten op het El*0 en daarmee op handhaving van zijn bevoegdheid, waaruit
voortvloeit dat met gekwalificeerde meerderheid door het Parlement aanvaarde amendementen
uitsluitend door een gekwalificeerde meerderheid in de Raad terzijde geschoven kunnen worden.
Begroting 1979 vastgesteld
'De Verdragen bepalen dat het Parlement in tweede lezing de door de Raad in zijn
amendementen aangebrachte wijzigingen slechts kan amenderen of afwijzen; het kan dus op
kredieten. Dit
generlei wijze terugkomen op de door de Raad aanvaarde dan wel niet verworpen
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betreffende andere hoofdstukken. Het Parlement heeft tijdens zijn vergaderperiode van
december geen besluit genomen inzake de door de Raad in tweede lezing opgestelde ontwerpbegroting. Krachtens lid 6, laatste alinea van art. 203 werd de begroting aldus geacht definitief te
zijn vastgesteld. Onder deze omstandigheden was de voorzitter van het Parlement verplicht dit
formeel te constateren.' 142
Dit argument gebruikte Colombo in een brief van 22 december 1978 aan Raadsvoorzitter
Lahnstein, die hem per schrijven van 20 december had doen weten dat volgens de Raad de
vaststelling van de begroting niet had plaatsgevonden overeenkomstig art. 203, daar niet in
gemeenschappelijk overleg tussen Raad en Parlement een nieuw stijgingspercentage voor de
niet-verplichte uitgaven was vastgesteld. 143 De Raad voegde hieraan toe dat hij zich het recht
voorbehield zijn standpunt over de consequenties die uit deze situatie voortvloeiden nader te
bepalen en dat hij te gelegener tijd, in het kader van de Verdragen, een besluit ter zake zou
nemen. Uit de brief van de Raad bleek dat de Raad bereid was de dialoog met het Parlement
voort te zetten als het Parlement dat wenste.
Tugendhat had doen weten het Parlement zeer goed te begrijpen en te zullen trachten om
en
suppletoir de geschrapte amendementen - naar hij hoopte met medewerking van Parlement
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Het vervolg: een politieke oplossing
Twee lidstaten stortten de eigen middelen voor 1979 op normale wijze: Italic en Nederland.
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betwiste deel van de begroting, stellend dat er geen begroting was en dat de Gemeenschap zich
bevond onder het regime van de voorlopige twaalfden.
Er werd veel overleg gevoerd, binnen de Raad, in het Parlement en ook informeel tussen leden
van de instellingen. De Raad wilde herhaling van wat in eigen kring gebeurd was voorkomen
door het opstellen van een interne richtlijn. Na tien vergaderingen van het Coreper, twee van de
Algemene Raad en 6tn van de Begrotingsraad kwamen acht lidstaten overeen in de toekomst een
gedragslijn te volgen bij stemmingen in de Raad. Omdat men in de Raad geen eenstemmigheid
wist te verkrijgen over een resolutie, werd in de Raadsnotulen een verklaring opgenomen met de
opvatting van acht delegaties over de interne procedure toe te passen bij het onderzoek van de
amendementen op de ontwerp-begroting en de vaststelling van het MSP. De Nederlandse
delegatie aanvaardde deze verklaring niet.144 De andere acht lidstaten kwamen overeen om in het
vervolg eerst dan over de amendementen op de ontwerp-begroting te stemmen, als zou vaststaan
dat er binnen de Raad een gekwalificeerde meerderheid bestaat, om zich indien nodig - uit te
spreken over een nieuw stijgingspercentage. Is dat het geval dan wordt een besluit over het
stijgingspercentage van de niet-verplichte uitgaven naar voren gehaald en centraal gesteld en
moeten de door de Raad eventueel te aanvaarden amendementen binnen het eerder aanvaarde
stijgingspercentage worden geperst.145
-

96

Het Parlement had eerder, op 16 maart, een resolutie aanvaard waarin het enerzijds stelde geen
bezwaar te hebben wanneer 66n der partners in de Begrotingsautoriteit interne regels betreffende
de toepassing van art. 203 opstelt, maar anderzijds te kennen gaf een eenzijdige vaststelling van
de procedures van het Verdrag onaanvaardbaar te vinden wanneer zulks extern resulteert in een
aantasting van de bevoegdheden die de andere partner in de Begrotingsautoriteit ontleent aan het
Verdrag, aan de hieruit voortvloeiende besluiten en aan de overeenkomst van 4 maart 1975
betreffende een procedure van overleg.146
Van Nederlandse zijde werd met betrekking tot de 'werkafspraak' in de Raad benadrukt dat
daarin het gevaar school dat de bevoegdheden van het andere deel der Begrotingsautoriteit
zouden kunnen worden aangetast. Een zodanige aantasting zou in strijd zijn met de visie die de
Nederlandse delegatie had op de plaats van het Parlement in het integratieproces. De
Nederlandse delegatie wenste een zeker evenwicht tussen te aanvaarden amendementen en het
Msp c.q. het vinden van een aanvaardbaar stijgingspercentage. Van de passage in 'het stuk van de
acht', luidende: 'zo nodig en in laatste instantie verlaagt hij elk der nog ter discussie staande
amendementen op evenredige wijze', vreesde de Nederlandse delegatie een ontkrachting van de
politieke discussie in de Raad, het ontbreken van een prioriteitenkeuze en het komen tot
a-politieke oplossingen.

Noch 66n der lidstaten, noch de Raad is in beroep gegaan bij het Hof van Justitie over de
rechtsgeldigheid van de begroting 1979. Men gaf de voorkeur aan een politieke oplossing. Die is
er gekomen bij de vaststelling van de SB 1 /79.
De suppletoire begrotingen voor 1979

De SB 1/79

In februari 1979 stelde de Commissie een voorontwerp-SB 1/79 op waarin 200 mln. ERE werden
opgevoerd voor rentebonificaties aan minder welvarende lidstaten die aan het EMS deelnemen
(Italic en Ierland) en 45,5 mln. ERE compensatie voor het Verenigd Koninkrijk, omdat dit land
als niet-deelnemer aan het EMS niet van de bonificaties kon profiteren maar wel bijdroeg aan de
financiering van de begroting. Omdat deze nieuwe uitgaven gezien konden worden als bijdrage
aan een meer evenwichtige regionale ontwikkeling binnen de Gemeenschap, werd voorgesteld
enige vermindering aan te brengen in de kredieten van het EFRO (vastleggingskredieten: - 100
mln. ERE; betalingskredieten: - 35 mln. ERE) zodat per saldo de regionale sector in de begroting
toch aanzienlijk zou worden versterkt. Voorts stonden in het voorontwerp toevoegingen van
middelen voor onder meer bestrijding van de jeugdwerkloosheid, energiebeleid en transport, en
verder een algemene operationele reserve ter 'reparatie' van wat in december door het intrekken
van alle amendementen in het Parlement was geschied. De totale bedragen die suppletoir werden
voorgesteld beliepen 238 mln. ERE vastleggingskredieten en 233 mln. ERE betalingskredieten.

De Raad transformeerde dit voorontwerp tot een ontwerp-SB I /79 voor wat betreft de
rentebonificaties, de compensatie voor het Verenigd Koninkrijk en de aanpassing van de
kredieten voor het EFRO. Daarbij aanvaardde de Raad dat de vroegere, door hem herhaaldelijk
zo krampachtig vastgehouden, immers door de Europese Raad vastgestelde EFRO-bedragen
aanzienlijk werden verhoogd.
Alle andere voorstellen werden niet in de ontwerp-begroting opgenomen. Door de
Raadsbeslissing naar het Parlement te zenden als een 'document' en niet als een 'ontwerp van
gewijzigde en aanvullende begroting', waakte de Franse Raadsvoorzitter ervoor dat impliciet
erkend zou worden dat er al een begroting 1979 bestond.
Edn Parlementslezing
Tijdens de april-zitting behandelde het Parlement het ontwerp voor de SB 1/79, na zeer veel
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overleg, zowel intern als met Commissie en Raad. In de plenaire zitting was de Raad echter niet
op politiek niveau vertegenwoordigd !
Het Parlement bereid tot een politieke oplossing zonder zijn positie ten principale prijs
te geven - had voorwaarden gesteld voor de aanvaarding van het Raadsontwerp. Deze
voorwaarden betreffende de betaling van eigen middelen en de voor de suppletoire begroting te
volgen procedure werden vervuld. Ten eerste waren de drie lidstaten die niet overeenkomstig de
begroting 1979 de eigen middelen hadden gestort, daartoe inmiddels wel overgegaan; ook
hetgeen eerder te weinig was gestort werd betaald. Ten tweede had de Raad, nog steeds de
uitdrukking 'ontwerp van een gewijzigde en aanvullende begroting' vermijdend, wel schriftelijk
doen weten dat de aan het Parlement toegezonden documenten op basis van het door de
Commissie ingediende voorontwerp van gewijzigde en aanvullende begroting waren opgesteld,
dat ze in het kader van de begrotingsprocedure moesten worden behandeld, zoals in het Verdrag
en het Financieel Reglement is voorgeschreven, en dat de Raad zijnerzijds evenals het Parlement
strikt aan de voorschriften van het Financieel Reglement was gebonden.147
De halsstarrige houding van met name de Franse Raadsvoorzitter ontlokte de deelnemers aan het
debat menige ontboezeming, zoals: 'Waarin een groot land klein kan zijn' en de vergelijking
door Spinelli met 'die Bisschop in de Middeleeuwen die, toen hij op een vrijdag een gans moest
eten, heeft gezegd: Ego te baptizo piscem, en het dier maar heeft opgegeten onder de naam van
een vis'.
De Bc adviseerde aanvaarding in 66n lezing en ontraadde ingediende amendementen die
voorstellen uit het voorontwerp wilden overnemen. Weer was het voornaamste argument dat de
principiele positie van het Parlement centraal moest staan. Daartoe werd een zekere reductie van
eerder aanvaarde EFRO-kredieten geaccepteerd. De Vergadering volgde het advies van
rapporteur Bangemann, waarna de voorzitter constateerde dat de procedure voltooid was en
verklaarde dat de gewijzigde en aanvullende begroting nr. 1 definitief was aangenomen.148
-

Rond de behandeling van de gebruikelijke resolutie viel nog te beluisteren dat enkele Denen en de
Franse Communisten de resolutie verwierpen en aan de stemming over de begroting niet
deelnamen omdat zij van mening waren dat het Parlement ten onrechte zijn bevoegdheden aan
het uitbreiden was. De kern van de resolutie is van belang en luidt:
'Het Europees Parlement...
1. acht een aanvullende en gewijzigde begroting nodig ter financiering van rentesubsidies op
leningen in verband met het EMs en van de financiele compensatie voor het Verenigd Koninkrijk;
2. beschouwt de kredieten ter financiering van deze twee categorieen van maatregelen als niet-

verplichte uitgaven;
3. is van oordeel dat enige specifieke vermelding van de omvang van kredieten of van een
percentage in verordeningen en soortgelij ke besluiten niet vooruitloopt op de door de
Begrotingsautoriteit ten aanzien van deze kredieten te nemen beslissing, noch op de indeling van
deze uitgave. 149

De SB 2/79
Tijdens de mei-zitting aanvaardde het Parlement de SB 2/79 die voorzag in 29,9 mln. ERE
aanvullende kredieten voor het Parlement - waarom het zelf had gevraagd - om het in staat te
stellen te functioneren na de rechtstreekse verkiezingen. Bij die verkiezingen, die nu voor de deur
stonden, zou het aantal leden worden uitgebreid van 198 naar 410.
De SB 3/79

De besluiten van de Raad in juni over de landbouwprijzen, alsmede de ontwikkeling van de
landbouwmarkten noopten de Commissie tot het indienen van een derde voorontwerp voor een
suppletoire begroting, nagenoeg uitsluitend betrekking hebbend op het EOGFL. Het bevatte een
verhoging van de kredieten met 713 mln. ERE, die ten dele werd opgevangen door hoger begrote
douane-ontvangsten en door opneming van het overschot van de begroting 1978 in de begroting
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1979. De Raad stelde een gelijkluidende ontwerp-begroting op en het gekozen Parlement stelde
de SB 3/79 na de tweede lezing vast op 13 december 1979, nadat daags tevoren de eerste lezing
had plaatsgevonden. De politieke betekenis van deze suppletoire begroting zal nog blijken bij de
behandeling van de begroting 1980.
Conclusies

Door toedoen van een aanvaardende minderheid in de Raad wist het Parlement de bedragen voor
het EFRo aanzienlijk op te voeren ten opzichte van die welke door de Europese Raad waren
overeengekomen. Hiermee wist het zijn standpunt door te zetten dat het uitsluitend de
Begrotingsautoriteit is die de begrotingsbedragen vaststelt en niet de Europese Raad, noch
eenzijdig de Raad van Ministers. Voor het bereiken van dit belangrijke resultaat moest het
Parlement wel al zijn vele andere opties bij zijn tweede lezing in december 1978 prijsgeven.
De tegemoetkoming bij de SB 1 /79, om de betwisting door enkele lidstaten van de
rechtsgeldigheid van de begroting te beeindigen en een politieke oplossing van het gerezen
conflict te verkrijgen, was naar verhouding gering. Zij deed geen afbreuk aan het hierv66r
genoemde standpunt.
Zowel de Europese Raad als het Parlement doet er goed aan misverstanden te vermijden over een
mogelijke conjuncturele rol van de gemeenschapsbegroting.

Tabel II.6. Verschillende posities met betrekking tot de totale vastleggings- en betalingskredieten
voor regionaal beleid en EFRO in een aantal fasen van de begrotingsprocedure (in mln. ERE).

Europese Raad =

vastleggingskredieten
betalingskredieten

compromis

ontwerpbegroting 1979

Europees
Parlement =
begroting 1979

totaal ( = EFRO)

totaal ( = EFRO)

totaal

waarvan EFRO

620
320

1100
552

1145
699

945
499

na SB 1/79
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Hoofdstuk III
Het gekozen Parlement - de begrotingen voor 1980,
1981 en 1982
A. Het rechtstreeks gekozen Parlement
De verkiezingen van juni 1979 brachten grote veranderingen in het Parlement. Van de 198 leden
van het 'oude Parlement' kwamen er 68 terug. Van de in totaal 410 gekozenen hadden direct na
de verkiezingen 125 een dubbel mandaat (d.w.z. dat zij ook lid waren van een nationaal
parlement). Dit aantal liep geleidelijk terug. In mei 1982, toen het Parlement inmiddels
door de toetreding van Griekenland tot 434 leden was uitgebreid, waren er nog 51

'dubbelmandatarissen'.
Een groot deel van de nieuwe afgevaardigden was nog nooit lid van enig parlement geweest. Er
was niet veel bereidheid om naar de 'ouden' te luisteren.1
De start was moeilijk, vol procedureproblemen, langdurige en felle debatten over spreektijden
voor niet tot fracties behorende leden en over het minimum aantal leden dat een fractie kan
vormen, waarbij faciliteiten worden verkregen onder meer op het gebied van fractie-assistentie,
'recht' op (vice-)voorzitterschappen van commissies en rapporteurschappen.
De leden hadden zich in zeven fracties gegroepeerd. Zij kwamen uit rond 50 nationale partijen,
verdeeld over lidstaten met negen verschillende politieke culturen. Tien leden lieten zich niet bij
een fractie inschrijven.2
De rechtstreekse verkiezingen hadden bewerkstelligd dat de harde weerstand waarop de
Europese integratie in bepaalde lidstaten stuitte, zich duidelijker weerspiegelde in het Parlement.
De meeste Britse leden van de Socialistische Fractie waren 'anti-marketeers'. In de Fractie voor
Technische CoOrdinatie zaten zowel voor- als tegenstanders van Europese integratie. De enige
'nationale' fractie, die - op Hn Deens lid na - geheel uit afgevaardigden uit 6tn lidstaat bestond,
was de Europese Democratische Fractie, gevormd door de Britse conservatieven.

Het grote aantal leden belette aanvankelijk vlotte procedures en slagvaardige stellingnamen.
Soms konden de agenda's die voor een vergaderweek waren vastgesteld, op geen stukken na
worden afgewerkt. Veel vaker dan voorheen werden hoofdelijke stemmingen gevraagd, die
echter anderhalf A twee uur kostten. Eerst na maanden kon er elektronisch gestemd worden.
Proceduredebatten met hoofdelijke stemmingen dreigden op sommige dagen te gaan
overheersen. Pas toen het Huis eerst in november 1981 - zijn Reglement aan het meer dan
verdubbelde aantalleden had aangepast, kreeg het Presidium voldoende greep op de procedure.3
Het aantal terreinen waarop het Parlement, dan wel fracties of leden taken voor zich zagen
weggelegd, steeg tot grote hoogte. Het aantal dagen waarop het Parlement vergaderde nam toe,
het aantal resoluties verdubbelde en de hoeveelheid amendementen verzesvoudigde in
vergelijking met het laatste volle jaar van het niet rechtstreeks gekozen Parlement.
Claus Schandube schrijft over de moeizame start in 1979: 'Heftig ist uber den schwierigen Start
innerhalb und ausserhalb der Mauern des Parlaments polemisiert worden, und doch will es auch
im Abstand einiger Jahre erscheinen, dass dieser Streit so wirklichkeitsfremd nicht war. Was
dort im Plenum, in den Ausschussen und in den Wandelgangen zum Ausdruck kam, das war die
europaische Wirklichkeit in ihrer Widerspruchlichkeit. Ein Europaisches Parlament ohne
Minderheitskonflikte, ohne antieuropaische und anti derale Tendenzen hb:tte dem Bilde
Europas - so wie es sich uns zeigt - nur wenig entsprochen.'4
-
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Ook bij de begrotingsprocedure nam het aantal amendementen en wijzigingsvoorstellen sterk
toe. Afgezien van 66n enkele keer dat er met obstructief doel duizenden voorstellen waren
ingediend, die uiteindelijk door de voorzitter als niet constructief terzijde konden worden
gelegd, was een totaal van 600 voorstellen geen uitzondering. Het belang van die voorstellen liep
uiteen: er waren weinig belangrijke, soms hobbyistische voorstellen, voorstellen die van belang
waren voor een onderdeel van het beleid, voorstellen die beoogden prioriteiten te bepalen en
voorstellen van wezenlijk belang voor de begrotingsstrategie van het Parlement. De uitoefening
van de bevoegdheden, die immers voornamelijk op begrotingsgebied liggen, was met deze laatste
categorie ten nauwste verbonden. Al deze voorstellen werden echter door elkaar in stemming
gebracht, niet in volgorde van belang, maar van het begrotingsartikel waarop zij betrekking
hadden. De stemmingen duurden soms vele uren, soms zelfs een volle dag, bij een niet altijd even
stabiele presentie.
Het vereiste aantal stemmen bij amendementen op de begroting is altijd ten minste gelijk aan de
meerderheid van het aantal leden - aanwezig of niet - waardoor het risico dat onattentheid of
(korte) afwezigheid van enkelen de ontwikkelde strategie doet mislukken niet denkbeeldig is. De
fracties hebben weliswaar meestal stemadvieslijsten, maar de precieze strategie - voor te
bereiden in de BC en te bespreken in de fracties - kan soms pas op het laatste ogenblik worden
ontworpen, waardoor het voor het gros der leden (de niet-insiders) grote inspanning kost om een
volledig inzicht in de betekenis van sommige voorstellen te hebben. Toevalsfactoren kunnen dan
een rol gaan spelen.
Bij het beoordelen van beslissingen van het Parlement als instelling (aanvankelijk 410, later 434
en thans 5161eden) moet het vorenstaande zeker in het oog worden gehouden bij vergelijking met
de beslissingen van de Raad als instelling, die uit 9 (later 10 en tegenwoordig 12)leden bestaat, die
bovendien allen van het begin af aan bij de voorbereidingen zijn betrokken. Hetzelfde geldt voor
de Commissie, die uit 13 (later 14, nu 17) leden bestaat.
Op 'micro-niveau', in de Parlementscommissies, waren de geschetste moeilijkheden in veel
mindere mate aanwezig, ofschoon ook daar de gevolgen van de andere samenstelling van het
Parlement zeer merkbaar waren.
De beraadslagingen in de BC - die is belast, maar tevens bevoorrecht door het feit dat zij bevoegd
is op een terrein waar het om uitoefening van reele bevoegdheden gaat, met alle eisen die in
verband daarmee worden gesteld aan nauwkeurigheid (detaillering, formulering), tactiek en
strategie - werden nog langduriger. Deels werd dit veroorzaakt door de scherper naar voren
tredende politieke verschillen, deels ook door het feit dat de meeste leden de ingewikkelde
begrotingsprocedure nog niet kenden. Een voordeel was dat de leden van het presidium van de BC
allen tevoren ook al tot die commissie hadden behoord en dat het secretariaat eveneens een
stabiliserend element was.
Onmiddellijk bij de start van het gekozen Parlement werd de bestaande subcommissie controle
van de Bc verheven tot een zelfstandige begrotingscontrolecommissie (BCC). Deze bestond uit
28 leden. De vroegere voorzitter van de subcommissie, Aigner, werd nu voorzitter van de BCC.

Welke begrotingsproblemen trof het gekozen Parlement aan?
Beide commissies werd geen tijd tot rustig inwerken gegund. De BCC werd geconfronteerd met
een uitgestelde dechargeprocedure over het dienstjaar 1977, die volgens de bepalingen van het
Financieel Reglement al vddr 1 mei 1979 had moeten zijn voltooid. De BC moest al in de eerste
vergaderweek 'in het diepe', want toen al bood de Commissie de voorontwerp-begroting voor
1980 aan, waarbij commissaris Tugendhat van de gelegenheid gebruik maakte om de meest
wezenlijke budgetproblemen van de naaste toekomst op tafel te leggen.
In maart 1979, derhalve v66r de verkiezingen, had nog een richtsnoerendebat plaatsgevonden
om Commissie en Raad geen moment zonder druk uit het Parlement te laten, ook niet in
perioden waarin de politici met de verkiezingen bezig waren.5
In de plechtige, maar ook chaotische constituerende vergaderweek in juli 1979 schonk mevrouw
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Simone Veil (Lib-F) in de rede na haar verkiezing tot Parlementsvoorzitter ruim aandacht aan de
budgettaire taak van het Parlement. Zij wees op de belangrijke bevoegdheden die het Parlement
door de twee Budgettaire Bevoegdheden Verdragen van 1970 en 1975 en door nadere concrete
bepalingen had verkregen: het Parlement keurt namens de burgers van Europa de begroting
goed, kan haar wijzigen maar ook verwerpen. Zij wees op de ingewikkelde en omslachtige
procedure, die echter het Parlement de gelegenheid geeft zijn stem telkens te laten horen. 'Aan de
presentie der leden zullen hoge eisen worden gesteld en onze stem zal des te krachtiger zijn
naarmate zij meer eensgezind is en geen demagogie of gebrek aan realiteitszin blijkt.' Zij vroeg
aandacht voor de ontvangsten en verwees daarbij naar de geschiedenis waaruit blijkt dat de
toestemming om ontvangsten te innen het uitgangspunt is geweest voor het ontstaan van de
eerste parlementen in de wereld. 'Het maximum van 1 % aan BTw-ontvangsten zal in deze
periode zeker worden bereikt en het Parlement zal als vertegenwoordiger van alle
belastingbetalers van de Gemeenschap uiteraard een rol moeten spelen bij de oplossing van het
probleem dat dan ontstaat.'

Drie grote vraagstukken, die eind 1987 nog steeds niet zijn opgelost, zouden het Parlement gaan
bezighouden:
1. de dreigende uitputting van de beschikbare eigen middelen;
2. de zeer sterk toenemende stijging van de uitgaven van het EOGFL, sector garantie, die vallen
onder de verplichte uitgaven en het sterkst verantwoordelijk waren voor de hierv66r genoemde
dreiging;
3. het vraagstuk van de 'onaanvaardbare lasten van lidstaten' bij de financiering van de
Gemeenschapsuitgaven, anders gezegd: het vraagstuk van de 'Britse bijdrage'. De begroting
1980 zou de eerste begroting zijn waarbij geen uit de Toetredingsverdragen volgende aflopende
reductie voor de uit de toegetreden lidstaten toevloeiende middelen meer zou gelden.

B. Het Europees Parlement verwerpt de ontwerp-begroting 1980
De eerste begrotingsprocedure 1980

De voorontwerp-begroting

Al in de eerste vergaderweek, op 20 juli 1979, bood Tugendhat
voor 1980 aan. De drie voornaamste vraagstukken die in

de voorontwerp-begroting
de komende periode de

begrotingsproblematiek zouden gaan vormen kwamen al onmiddellijk aan de orde.
1. Dreigende uitputting van de eigen middelen
Over de dreigende uitputting van de eigen middelen zei Tugendhat: 'Het vooruitzicht dat de
ontvangsten van de Gemeenschap uitgeput zullen raken is dus zeer reeel...De Commissie zelf is
zich natuurlijk terdege bewust van dit probleem dat ons als een zwaard van Damocles boven het
hoofd hangt. Volgens de Commissie is het ontoelaatbaar dat een begrenzing van de eigen
middelen, die tien jaar geleden in heel andere omstandigheden dan nu werd vastgesteld, de
ontwikkeling van de Gemeenschap tegenhoudt, laat staan de tot dusver gemaakte vorderingen
tenietdoet. Dat zou kunnen gebeuren indien men in wanhoop naar maatregelen grijpt om binnen
het huidige maximum te blijven. De Commissie heeft meegedeeld dat zij een formeel voorstel wil
indienen om de middelen van de Gemeenschap te verhogen. Zij wil dit voorstel v66r het eind van
het jaar doen, omdat voor een wijziging van het besluit van 1970 ingewikkelde procedures zijn
vereist.'6 De Commissie had al in november 1978 een rapport doen uitgaan naar Raad en
Parlement met een analyse van de maatregelen die moesten worden getroffen wanneer de
financieringsbehoeften van de begroting zo groot zouden zijn dat de eigen middelen
onvoldoende zouden blijken. Voorlopig had zij zich daarbij beperkt tot het weergeven van haar
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gedachtengang, maar nu zouden er, aldus Tugendhat, concrete maatregelen worden
voorgesteld. In de studie van 1978 werden verschillende mogelijkheden tot invoering van nieuwe
eigen middelen behandeld, zoals:
- verhoging van het communautaire BTW-percentage;
- invoering van een nieuwe heffing op het verbruik van energie of benzine;
- toewijzing aan de Gemeenschap van een deel van de opbrengst van de bestaande nationale
belastingen (bijv. op alcohol en sigaretten).
Er van uitgaande dat de opbrengst van de douanerechten en de landbouwheffingen
onbetwistbaar toevallen aan de Gemeenschap, achtte de Commissie de BTW een goede basis voor
eigen middelen. Zij biedt het voordeel gelijkelijk te drukken op elke ingezetene van de
Gemeenschap. Ook zou verhoging van het bestaande maximale percentage (1%) de verdienste
van de eenvoud hebben. Wel was de Commissie van mening dat het aanbeveling zou verdienen de
mogelijkheid na te gaan om de communautaire middelen, andere dan douanerechten en
landbouwheffingen, een progressief effect te verlenen en te onderzoeken volgens welk criterium
dit het best zou kunnen worden bereikt.7
Het Parlement had - anders dan in de meeste gevallen gebruikelijk was - geen eigen stellingname
aan dit Commissierapport verbonden, ondanks het feit dat het rapport mede op aandringen van
het Parlement tot stand was gekomen. Bij zijn eerste lezing van de begroting 1978 had het
Parlement de Commissie namelijk in een resolutie verzocht 'verslag uit te brengen over de
ontwikkeling van de communautaire ontvangsten op middellange termijn; een analyse van de
belastingdruk in de Gemeenschap voor te leggen'.8
Ongetwij feld hangt het feit dat de steeds actieve Bc op dit punt niet met voorstellen kwam, samen
met de vrees van velen, met name van Bc-voorzitter Lange, dat de uitbreiding van het maximum
aan eigen middelen op dit moment tot een nog grotere stijging van de landbouwuitgaven zou
leiden. Met andere woorden: het 1%-plafond moest nog een poos als rem op de
landbouwuitgaven fungeren. Lord Bruce had de zorg van ten minste de meerderheid van zijn
fractiegenoten en de overgrote meerderheid van zijn landgenoten verwoord gedurende het debat
over de richtsnoeren voor de begroting 1980 op 16 maart 1979: 'Als de Gemeenschap doorgaat de
middelen die ze al heeft te misbruiken, wat heeft de toewijzing van nieuwe middelen... dan voor
zin?'. Niettemin was het Parlement toen blijkens zijn resolutie van oordeel dat de financiele
autonomie van de Gemeenschap groter moest worden door onder meer 'de invoering van nieuwe
eigen middelen'. Die terughoudendheid was toen nog geen meerderheidsstandpunt van het
Parlement, maar wel leefde de zorg van Bruce ook bij een aantal leden van de EVP-Fractie en de
Liberale Fractie.
De traditionele gecombineerde Raad van Ministers van Buitenlandse Zaken en van Financien
had in april wal aandacht besteed aan het eigen-middelenrapport van de Commissie. Daarbij
bleek de voorkeur uit te gaan naar verhoging van de BTW,9 maar verschillende lidstaten waren er
niet van overtuigd dat de eigen middelen spoedig op zouden raken en toonden geen bereidheid
aan uitbreiding ervan mee te werken.
Bangemann vroeg de voorzitter van het Parlement in het juli-debat ervoor te zorgen dat er met de
nationale parlementen voldoende afspraken zouden worden gemaakt over informatie en
samenwerking ter zake van de eigen middelen. Gebeurde dat niet dan zou men elkaar voor de
voeten gaan lopen. Hij was namelijk geschrokken van een debat in de Duitse Bondsdag, waarvan
hij ook lid was, dat geleid had tot een resolutie van 27 juni 1979 tegen uitbreiding van de eigen
middelen voor de Gemeenschap, waarin werd gesteld dat financiering van nieuwe acties zou
moeten plaatsvinden door vermindering van uitgaven op andere gebieden, bijvoorbeeld het
Gemeenschappelijk Landbouwbeleid.10

2. De sterk stijgende landbouwuitgaven
Commissaris Tugendhat liet bij zijn presentatie van de voorontwerp-begroting geen twijfel
bestaan over zijn zorgen inzake de uitgaven voor de sector Garantie van het EOGFL. Hij stelde dat
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men bij de vaststelling van de prijzen voor het lopende jaar een krachtige poging had moeten
doen om de produktie in bepaalde overschotsectoren te beperken. De hoeveelheid geld die de
Gemeenschap aan de landbouw besteedt, bepaalt in sterke mate het tijdstip waarop de eigen
middelen op zullen raken. Na de opstelling door de Commissie van het voorontwerp had de
Landbouwraad de prijzen voor het nieuwe seizoen vastgesteld, waardoor de Commissie een
Nota van Wijzigingen op het voorontwerp had moeten indienen van ca. 1,3 mld. ERE, d.w.z. een
verhoging met ca. 8% van de totale begroting. 'Ik hoop', aldus Tugendhat, 'dat de regeringen,
die de snelheid waarmee de communautaire begroting stijgt ter discussie stellen en die zeggen
dat bezuinigingen en beperkingen noodzakelijk zijn op regionaal, sociaal, industrieel en
energiegebied alsmede in alle andere sectoren, eerst eens nauwkeurig nagaan wat hun collega's
van landbouw hebben gedaan, voordat zij onze voorstellen op genoemde gebieden aan de kaak
stellen. De maatregelen van de Ministers van Landbouw hebben immers een stijging van 0,75%
tot 0,88% van de BTW tot gevolg . . . Wat natuurlijk nog belangrijker is, is dat deze laatste
wijziging ons duidelijk met een uitputting van onze middelen in 1981 - dus reeds over
18 maanden confronteert, zelfs al stellen de Ministers van Landbouw zich volgend jaar
gematigder op dan dit jaar.'11
Het gekozen Parlement werd er al in de eerste vergaderweek op gewezen dat zijn partner in
begrotingszaken inconsistent werkt. Tugendhat zei dit het scherpst: 'Ik was getroffen door het
begrip dat het Parlement toont voor de moeilijkheden die uit de werkwijze van de Raad
voortvloeien, d.w.z. uit het feit dat iedere Raad zichzelf, afzonderlijk, als een soort
onafhankelijke macht beschouwt en in zeer geringe mate contacten met de andere Raden
onderhoudt die bij nationale regeringen als vanzelfsprekend worden aangenomen... maar het is
ondenkbaar dat een nationale regering beslissingen kan nemen die zo uiteenlopen en zo
onverenigbaar zijn als helaas bij vele maatregelen van de Gemeenschap het geval is.' 12
Het Parlement was allerminst eensgezind. Velen zagen in het vaste voornemen om de stijging van
de landbouwuitgaven aan te pakken een aanval op het Gemeenschappelijk Landbouwbeleid zelf.
Rossi (Lib-F) was het niet eens met de analyse van Tugendhat en diens pessimistische
verwachtingen over het Gemeenschappelijk Landbouwbeleid. Hij stelde dat zijn fractie zich
altijd tegen plafonnering van de landbouwuitgaven had verzet, maar wel van mening was dat het
aanbeveling verdient, zonder de grondbeginselen van dit beleid aan te tasten, een correctie in het
verloop ervan aan te brengen.13
Zijn landgenoot Poncelet (EDV-F) ging veel verder en reageerde op voorstellen van de
Commissie om - overeenkomstig de wens van het Parlement! - delen van het
visserijstructuurbeleid voortaan als niet-verplichte uitgaven te beschouwen, als volgt: 'Er zijn
voor 200 mln. ERE vastleggingskredieten overgebracht van de verplichte uitgaven naar de nietverplichte uitgaven, dat wil zeggen toevertrouwd aan het Parlement, dat daarvoor in deze
omstandigheden het laatste woord zal hebben. Dat maakt voor ons wel duidelijk dat de
Commissie het Gemeenschappelijk Landbouwbeleid via sluipwegen wil aanvallen, aangezien zij
op dit punt de Raad niet kon omzeilen.'14
Duidelijk blijkt hieruit dat niet alleen tegenstanders van de integratie uitbreiding van de
bevoegdheden van het Parlement als een gevaar beschouwen. Een kleine Parlementsminderheid
meende blijkbaar: als grotere macht van het Parlement ertoe zou bijdragen de ontwikkeling van
de landbouwuitgaven binnen de perken te houden, dan liever geen grotere macht voor dat
Parlement.
-

3. De 'onaanvaardbare lasten' voor lidstaten; 'netto betalers'
Minder expliciet, maar goed waarneembaar waren in het eerste debat de voorboden van de
problematiek van 'de Britse bijdrage', welke de Raad bijna zou gaan verlammen en in het
Parlement voor het eerst in de geschiedenis (op begrotingsgebied) tot een splitsing op grond van
nationaliteit zou leiden.
Nagenoeg alle Britse deelnemers aan het debat duidden op de 'onrechtvaardigheid in de
verdeling van de lasten', zowel leden van de Socialistische Fractie als van de Conservatieve
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Fractie, voortaan Europese Democratische Fractie (ED) genoemd. R. Jackson (ED-VK) wees
erop dat er veel zou moeten veranderen. De huidige begrotingsafspraken raken uit de tijd, vond
hij, ook al omdat de begroting van de Gemeenschap op bepaalde lidstaten onevenredig zwaar
blijkt te drukken. Dat was een van de belangrijkste punten van de verkiezingscampagne voor het
Parlement in zijn land geweest. 'Ongetwijfeld', aldus Jackson, 'zullen er voor de oplossing van
dit ernstige probleem radicale maatregelen nodig zijn, die de structuur van de inkomsten dn van
de uitgaven van de Gemeenschap aantasten. En dat zal het Parlement dan weer vaak de
gelegenheid geven om zowel ter wille van de billijkheid als van zijn eigen toekomstige groei en
ontwikkeling zijn nieuw verworven macht te laten voelen.' 15 Balfe (Soc-VK), sprekend namens
zijn Britse fractiegenoten, meende dat:
a. de begroting reeel moest worden gereduceerd en dus geen uitbreiding van eigen middelen
moest plaatsvinden;
b. de bevoegdheid van het Parlement niet groter moest worden;
c. de begroting anders moest worden ingericht om de nadruk te verleggen van uitgaven voor de
landbouw naar die voor het sociaal en regionaal fonds, en concludeerde: ' Ik geloof dat iedereen
nu weI inziet dat het aandeel van Groot Brittannie te groot is.'16 Dankert (Soc-N) gaf aan dat men
in de komende begrotingsprocedure weleens met heel andere feiten geconfronteerd zou kunnen
worden dan tot dan toe het geval was, juist in verband met de onzekerheid als gevolg van de
toenemende discussies tussen de regeringen over het probleem van de netto betalers. 17 Dat waren
geen onverwachte geluiden, maar eerder echo's van wat zich op regeringsniveau begon af te
spelen. Minister-president Thatcher van het Verenigd Koninkrijk had haar 'We want our money
back' uitgesproken. Onder het hoofd 'convergentie' waarmee tot dan toe steeds was bedoeld
een beleid gericht op het meer op elkaar afstemmen van de nationale sociaal-economischfinancille politiek van de lidstaten - was in de conclusies van de Europese Raad van Straatsburg
op 21 en 22 juni 1979 op Brits aandringen opgenomen:
-

'Naar aanleiding van opmerkingen van verscheidene delegaties heeft hij (de Europese Raad) de
Commissie verzocht om hem een referentiedocument voor te leggen met een beschrijving van de
financiale consequenties die de toepassing van het budgettair systeem voor de toestand in elke
lidstaat met name in 1979-1980 zal hebben. Bij deze studie dient rekening te worden gehouden
met de economische, financiele en sociale gevolgen van de deelneming van elke lidstaat aan de
Gemeenschap en van het communautaire karakter der elementen die tot de vorming van de eigen
middelen bijdragen. In die studie zal voor 1980 rekening worden gehouden met de
landbouwprijzen van het verkoopseizoen 1979-1980. De Commissie zal bij deze gelegenheid
nagaan onder welke voorwaarden het correctiemechanisme in 1980 een rol zal kunnen spelen en
in welke mate bedoeld mechanisme zijn functie vervult. De Commissie dient haar studie aan de
Raad voor te leggen, zodat de lidstaten hun mening kunnen geven en hun verzoeken kunnen
indienen in een concrete vorm. In het licht van het debat en op basis van de door de Raad
uitgezette koers zal de Commissie tijdig met voorstellen komen zodat op de volgende vergadering
van de Europese Raad besluiten kunnen worden genomen.' 18
De term 'het correctiemechanisme' in de Raadsverklaring doelt op een eerdere concessie aan het
Verenigd Koninkrijk. Al voorzag het Toetredingsverdrag van 1972 in een geleidelijke inpassing
van de drie toetredende landen in het financiele regime van de Gemeenschap, dit had niet kunnen
voorkomen dat de (nieuwe) Britse regering in 1974 de wens uitsprak de toetredingsvoorwaarden
opnieuw te bespreken. Het resultaat van deze heronderhandelingen is het zogenaamde financiele
correctiemechanisme waarover in 1975 op de Top van Dublin een akkoord werd bereikt.19
Toen het Parlement - nadat het politieke akkoord op de Topconferentie al gesloten was uiteindelijk formeel over een juridische tekst om advies werd gevraagd, volstond het ermee het
voorstel voor kennisgeving aan te nemen, omdat het feitelijk was gepasseerd.20 Het mechanisme
heeft geen toepassing gevonden omdat aan de erin gestelde voorwaarden nooit werd voldaan.
Ook in de conclusies van de Europese Raad van Straatsburg werd het Parlement niet genoemd.
109

Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling
Interessant is nog het bedrag dat de Commissie voor het EFRO voorstelde en dat door Tugendhat
aldus werd toegelicht: 'Volgens de Commissie is, doordat zowel de Raad als het Parlement dit
jaar voor het EFRO een cijfer van 945 mln. ERE VOOr 1979 goedkeurden, een nieuwe situatie
ontstaan in vergelijking met eind 1977 toen de Europese Raad voor de drie jaar tot 1980 de cij fers
vaststelde. In plaats van 650 mln. ERE die toen voor 1980 werden vastgesteld, heeft de Commissie
nu voorgesteld om de vergroting van het Regionale Fonds, die reeds door het Parlement en
uiteraard ook door de Raad was goedgekeurd, voort te zetten. Wij hebben voor 1980 een cijfer
van omstreeks 1200 mln. ERE voorgesteld.'21

Eerst nadat het Parlement bij de vorige begrotingsbehandeling de Raad tot aanvaarding van een
hoger bedrag had weten te dwingen en de geldigheid daarvan sinds kort in Raadskringen niet

meer werd betwist, voelde de Commissie zich niet meer gebonden aan de bedragen die de
Europese Raad voor drie jaar ten behoeve van het EFRO had bepaald.

Budgettisering van het Lomt-verdrag
Het feit dat in 1980 een nieuwe Lombovereenkomst in werking zou treden, was voor de
Commissie aanleiding nu zeker de daarbij voor 1980 behorende bedragen in de algemene
begroting op te nemen. De Commissie vond dat dit des te meer voor de hand lag omdat de Raad
vijf jaar tevoren rond de inwerkingtreding van het eerste Lomt-verdrag welwillend had
gereageerd op de opneming van de desbetreffende bedragen in de algemene begroting. Evenals
de budgettisering van leningen werd dit dan ook weer in de voorontwerp-begroting voorgesteld.

De ontwerp-begroting
De Raad slaagde er wegens een ambtenarenstaking niet in het overeengekomen tijdschema te
halen en moest de behandeling van de ontwerp-begroting uitstellen tot 11 september. In de
september-zitting van het Parlement presenteerde de Ierse voorzitter van de Begrotingsraad
MacSharry de ontwerp-begroting voor 1980. Hij gaf drie verklaringen voor het grote aantal door
de Raad aangebrachte schrappingen van posten en verminderingen van bedragen uit het

voorontwerp:
- de noodzaak dat de begroting een getrouwe afspiegeling is van een eensgezind
gemeenschapsbeleid. 'De Raad werd verzocht de begroting te verhogen op gebieden waar het de
9 lidstaten nog niet eens gelukt is tot eensgezindheid te komen', aldus MacSharry;
- de noodzaak van strenge begrotingsdiscipline in de lidstaten;
- de aanzienlijke mate van onderbesteding van in vorige jaren gevoteerde kredieten.22
Voor landbouwstructuuruitgaven waren (in hoofdstuk 100) wel middelen voorzien, 'met het oog
op een aantal activiteiten waarover binnen de komende maanden overeenstemming mag worden
verwacht'.23 Hier gold dus niet de noodzaak dat de begroting een getrouwe afspiegeling van
eensgezind gemeenschapsbeleid moest zijn en was de verwachting dat er overeenstemming zou
worden bereikt voldoende.
De reducties die de Raad had aangebracht op het voorontwerp leidden ertoe dat bijvoorbeeld de
betalingskredieten voor het Sociaal Fonds uitkwamen op een lager bedrag dan in de begroting
1979. Er waren kredietoverdrachten van de begroting 1979 naar de begroting 1980 te verwachten
doordat de bestedingen waren achtergebleven. Uiteraard had het EFRO tOt uitgebreide discussies
in de Raad geleid, die besloten had hiervoor 850 mln. ERE aan vastleggingskredieten op te nemen.
MacSharry wees erop dat men dit bedrag moest zien in het licht van het cijfer dat de Raad had
kunnen kiezen als hij zich aan zijn oorspronkelijke schema had gehouden (dat was 650 mln. ERE;
zie de tweede lezing van de Raad van de begroting 1978).

Ook de Raad was dus losgekomen van de oude 'beslissingen' van de Europese Raad. Het beleid
van het Parlement in de laatste fase van de begrotingsprocedure voor 1979. waardoor het met
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enkele lidstaten in conflict was gekomen, bleek dus ook voor latere jaren bij Commissie en Raad

effect te hebben.
De verlangde budgettiseringen vonden niet plaats: die van het EOF niet 'omdat daarvoor een
andere berekeningssleutel geldt', die van de leningen niet omdat dat nog aan de orde was bij de in
behandeling zijnde herziening van het Financieel Reglement.

Dankert (Soc-N) inmiddels tot rapporteur benoemd toonde zich duidelijk een voorstander
van het verwerpen van de ontwerp-begroting, tenzij er v66r het eind van de procedure met de
Raad overeenstemming zou kunnen worden bereikt. De ontwerp-begroting zou gewijzigd
moeten worden om het gevaar te voorkomen dat al in het volgend jaar de ontwikkeling van de
landbouwuitgaven de ontwikkeling van 'nieuw beleid' (niet-verplichte uitgaven) een halt zou
toeroepen. Hij vermoedde dat lidstaten door bewust traag een beroep te doen op beschikbare
middelen, bijvoorbeeld van het EFRO, hun gelijk van vorig jaar hadden willen aantonen. Er was
voor hem maar 66n weg: verschuiving van uitgaven voor het markt- en prijsbeleid in de landbouw
naar uitgaven voor het structuurbeleid, het energiebeleid en het industriebeleid, dus naar de nietverplichte uitgaven. Wel vond hij dat eerst nagegaan moest worden of de gevoteerde middelen
zinvol worden besteed. In het debat lieten zich ook vele nieuwe leden horen, die vaak in dezelfde
geest spraken als de rapporteur. Anderen zagen in diens benadering een rechtstreekse aanval op
het Gemeenschappelijk Landbouwbeleid zelf en stelden zich fel tegen die benadering op.
-

-

Tugendhat reageerde teleurgesteld op de ontwerp-begroting. Na de reeds vermelde Nota van
Wijzigingen op de voorontwerp-begroting 1980 moest hij ook al weer een voorontwerp-SB 3/79
aankondigen, met waarschijnlijk een stijging van de landbouwuitgaven van ca. 800 mln. ERE.
'Op alle gebieden waarop het Parlement iets te zeggen heeft en het Parlement enige bevoegdheid
heeft, is alles tegengehouden, terwijl op het gebied van de verplichte uitgaven alles omhoog
gaat.'24 Hij hekelde met instemming van het Parlement het feit dat de Raad zich niets aantrok
van de verklaringen en communiquts van de Europese Raad, die voor de Commissie mede
aanleiding waren geweest voorstellen in de voorontwerp-begroting op te nemen.
Tegenstelling in beoordeling van rol Europese Raad?
Inderdaad waren in de conclusies van de Europese Raad te Straatsburg in juni 1979 duidelijke
passages opgenomen over de wenselijkheid van nieuw beleid, zoals:
'De Gemeenschap heeft zich reeds grote inspanningen getroost op het gebied van
energiebesparing. Zij moet de programma's op nationaal en communautair niveau intensiveren
teneinde een energiebesparende groei aan te moedigen...
De Europese Raad heeft kennis genomen van de werkzaamheden die door de Raad en de
Commissie . . . zijn verricht om door middel van coinmunautaire acties bij te dragen tot
verbetering van de werkgelegenheidssituatie...'.
Juist op die gebieden had de Raad fors geschrapt in de bedragen van het voorontwerp. Er lijkt
sprake te zijn van tegenstrijdigheid wanneer het Parlement de Raad nu eens laakt omdat hij zich
te veel gebonden acht aan besluiten van de Europese Raad en dan weer omdat hij zich van de
uitspraken van de Europese Raad te weinig aantrekt. Dit is slechts een schijnbare tegenstelling.
Het Parlement laakt de Raad wanneer hij zich gebonden acht aan'beslissingen' van de Europese
Raad, die genomen zijn zonder dat de in het Verdrag omschreven vereisten voor wetgevende of
begrotingshandelingen in acht zijn genomen. Het Verdrag schrijft ten aanzien van de meeste
handelingen van wetgevende aard voor dat de Raad handelt op voorstel van de Commissie na
advies van het Parlement. Wanneer de Europese Raad politieke beslissingen neemt, die nadien
bij de formalisering van de wetgeving door de Raad niet meer kunnen worden veranderd, is tegen
de bedoeling van het Verdrag gehandeld en zijn de bevoegdheden van het Parlement aangetast.
Dit geldt ook wanneer de Europese Raad exacte bedragen bepaalt, waarvan de vaststelling dient
te geschieden in het kader van de begrotingsprocedure, waarin Raad en Parlement bevoegd zijn.
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Geheel anders ligt de situatie wanneer de Raad in strijd handelt met politieke stellingnamen van
de Europese Raad die zijn gericht op nieuw Europees beleid of versterking van de integratie. De
communiquts van de Europese Raad trekken aandacht, committeren de lidstaten via de
regeringsleiders, terwijl de Raad als formeel beslissende instelling, waarvan leden van diezelfde
regeringen lid zijn, in afwijkende zin handelt. Hier is ook duidelijk de tweeslachtige positie van
de Europese Raad in het geding.
Eerste lezing van het Parlement

Tijdens een speciale zitting van 5 t/m 7 november 1979 hield het Parlement zijn eerste lezing.
Zowel door de aanpak van de BC, waarvan de leden zich thans rechtstreeks gekozen wisten, als
door de persoon van de rapporteur toonde het Parlement, dat voortbouwde op de werkwijze,
bevoegdheidsopvatting en sterke pro integratiehouding van v66r de verkiezingen, een
zelfbewuste en energieke aanpak. De rapporteur trad - zacht uitgedrukt - onconventioneel op,
roerde zaken aan die tevoren plenair niet aan de orde plachten te komen en beschikte bovendien
over eigen bronnen waardoor hij de verhoudingen binnen de Raad goed kende. Een rapporteur is
gebonden aan de beslissingen van de BC namens welke hij spreekt, maar in de presentatie is hem
een zekere vrijheid gelaten. Enkele hierna opgenomen citaten geven aan op welke toon de eerste
begrotingsbehandeling door het gekozen Parlement verliep.
De Raad werkt geheim, het Parlement openbaar
'Het is toch eigenlijk te mal dat vertegenwoordigers van de Raad zich met elke stap van het
Parlement in de begrotingsprocedure bemoeien, en met name in de nog besloten vergaderende BC
op de lip van de leden van die commissie zitten, de hand van de rapporteur bijna vasthouden als
die probeert een strategie te formuleren en de krachtsverhoudingen in die commissie met
betrekking tot elk amendement in een notitieboekje schrijven, terwijl het Parlement officieel
uiteraard geen toegang heeft tot diezelfde gegevens. Die situatie moet veranderen!
Vooruitlopend op die verandering heb ik mij intussen, langs niet-officiele wegen, weten te
voorzien van alle voor de begrotingsprocedure relevante Raadsstukken.'
Terecht duidde de rapporteur hiermee op een ongelijke positie van de twee instellingen die samen
de Begrotingsautoriteit vormen. Feit was wel dat de voorzitter van de BC daartoe gemachtigd
door art. 104 van het Reglement van Orde - de Raadsvertegenwoordigers steeds uitnodigde en
hartelijk verwelkomde en nog meer hartelijkheid betoonde wanneer de voorzitter van de
Begrotingsraad zelf naar de BC toekwam. Er was destijds veel moeite voor gedaan dat de Raad
meer contacten met zijn partner in de Begrotingsautoriteit zou onderhouden.
Dankert gebruikte zijn Raadsgegevens om een strategie te ontwikkelen: 'In een aantal door de BC
aan u voorgelegde, in politiek opzicht niet onbelangrijke amendementen is rekening gehouden
met minderheden in de Raad. Met andere woorden, als art. 203 correct wordt toegepast, het
Parlement de amendementen aanvaardt en de minderheid in de Raad tussen de eerste en de
tweede lezing dezelfde blijft, lijkt het mij voor de Raad moeilijk de benodigde meerderheid voor
de verwerping van die amendementen te vinden. Het lijkt mij ook in het licht van de
verantwoordelijkheid die de leden van de Raad jegens hun nationale parlementen hebben wel
eens goed dat de Raad voortaan de ongeretoucheerde notulen van het Coreper en de
Raadszittingen met betrekking tot de begroting officieel aan het Parlement doet toekomen. De
gelijkheid van de volgens het Verdrag gelijkgerechtigde delen van de Begrotingsautoriteit zou
daarmee echt gestalte krijgen.'25
Dankert raakt hier een institutioneel moeilijk punt. Enerzijds kan men - evenals van notulen van
een nationale ministerraad - geen openbaarmaking verlangen van naar hun aard en bedoeling
geheime stukken en zou men kunnen stellen dat het Gemeenschapsbelang gediend is met het naar
buiten treden van de Raad als een eenheid. Anderzijds heeft het ingewikkelde art. 203 EEG het
uiteindelijke succes van een aantal soorten beslissingen van het Parlement over de begroting
afhankelijk gemaakt van het verkrijgen van bepaalde stemverhoudingen in de Raad. Wanneer
-
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het Parlement moet gissen naar die krachtsverhoudingen in de Raad wordt het niet in staat
gesteld ten volle gebruik te maken van de bepalingen van art. 203, die juist bedoeld zijn om de
positie van het Parlement te versterken.
Wellicht is voor het hiervddr genoemde punt een oplossing te vinden door de BC officieel kennis
te laten nemen van de standpunten die elk land in de Raad over begrotingsposten inneemt.
Informeel worden de rapporteurs reeds een aantal jaren in kennis gesteld van deze standpunten.
Pas in 1986 werd voor het eerst bij het overleg v66r de eerste Raadslezing de Parlementsdelegatie
op haar verzoek in het bezit gesteld van die standpunten in de Raad en werd er tijdens het overleg
over gesproken.

Eerst de 'pijplijn' schoonmaken
De Bc had met betrekking tot de betalingskredieten gebroken met de praktijk van het verleden: in
eerste lezing voor hoge bedragen stemmen en in tweede lezing gedwongen worden binnen o f in de
buurt van de speelruimte te blijven die art. 203 oplegt. Dankert had terecht en met succes in zijn
commissie bepleit rekening te houden met in vorige jaren niet bestede bedragen (waarop de Raad
ook had gewezen), met andere woorden eerst de'pijplijn' van nog beschikbare kredieten 'schoon
te maken' alvorens nieuwe betalingskredieten ter beschikking te stellen. Ook had hij bepleit om
voor beleidsonderdelen waarvoor kredieten naar verwachting niet besteed zouden worden (door
gebrek aan een juridische basis of Commissievoorstellen daartoe), in het algemeen te volstaan
met een symbolisch bedrag of een vermelding pro memorie. Dankert: 'Deze nogal restrictieve
houding werd ingegeven door de beroerde financible en economische situatie in de
Gemeenschap, door de dreigende uitputting van de eigen middelen en door overwegingen van
gezond financieel beheer. Zij heeft ertoe geleid dat als het Parlement de voorstellen van de BC
volgt, zich al tijdens de eerste lezing geen problemen zullen voordoen met de Raad voor wat
betreft de marge voor de betalingskredieten.'26
Het totale bedrag van alle voorstellen van de BC inzake betalingskredieten bleef beneden de
Parlementsmarge zoals de Raad die had berekend en die geringer was dan de door de BC
berekende marge. De voorstellen inzake de vastleggingskredieten echter gingen ver uit boven
zowel de door de BC als de door de Raad berekende marge. De verschillende berekeningen
vloeien, zoals bekend, voort uit nog steeds bestaande afwijkende opvattingen over de
classificatie van een aantal kredietsoorten.

Het Parlement stemde voor verhoging van de begroting met ca. 1588 mln. ERE aan
vastleggingskredieten en 311 min. ERE aan betalingskredieten. Dit laatste was een veel geringer
bedrag dan de Raad uit het voorontwerp had geschrapt. Naast de overwegingen die hierv66r al
zijn aangegeven, leidden ook bezuinigingen op een aantal huishoudelijke kredieten tot dit
relatief geringe bedrag. Bij de verhogingen waren enkele nieuwe, controversiele posten zoals:
middelen voor sociale begeleiding door de Gemeenschap van de op capaciteitsvermindering
gerichte communautaire staalpolitiek (100 mln. ERE vastleggingskredieten en 30 mln. ERE
betalingskredieten) en rentebonificaties voor communautaire leningen aan de minder
welvarende lidstaten die aan het Europees Monetair Stelsel (EMS) deelnemen (800 mln. ERE
vastleggingskredieten).
De Bc wilde de bindende kracht, het wetgevende karakter van de 'begrotingswet' gebruiken om
de Commissie tot indiening van voorstellen en de Raad tot een inspanning te verbinden, wel
beseffend dat het niet veel meer dan een symbolische daad zou zijn. Dankert moest in opdracht
van zijn Bc voorstellen de officiele toelichting op het artikel dat BTW-ontvangsten aangeeft te
amenderen door daar o.a. aan toe te voegen 'De Commissie verbindt zich ertoe ten spoedigste en
in elk geval te zamen met eventuele aanvullende begrotingen voor 1980 voorstellen in te dienen
tot wijziging van art. 4, lid 1,2e alinea van het Besluit van 21 april 1970 betreffende de
vervanging van de financiele bijdragen van de lidstaten door eigen middelen van de
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Gemeenschappen, en wel in dier voege dat het maximumpercentage van de BTW-grondslag van 1

tot 1,5% wordt verhoogd. De Raad zal er naar streven deze voorstellen goed te keuren en deze ter
bekrachtiging aan de lidstaten voor te leggen'. Bij de stemming in het Parlement kreeg dit
voorstel niet de vereiste gekwalificeerde meerderheid. De Socialistische Fractie stemde - met 66n
uitzondering: rapporteur Dankert - tegen.
Het was niet zozeer de merkwaardige vorm die werd voorgesteld om de wells tot verhoging van
het plafond van de eigen middelen tot uitdrukking te brengen, als wel de bezorgdheid van een
aantal leden dat verhoging thans van de eigen middelen zou leiden tot verslapping van de druk
om de sterk stijgende landbouwuitgaven te beteugelen, die tot verwerping leidde. Ook de
Europese Raad van Dublin op 29 en 30 november 1979 wenste het bestaande plafond niet te
verhogen.27

Het Parlement stemde voor het eerst niet over de gewijzigde begroting als geheel. Het was daarin niet betwist door andere instellingen - van mening dat het Verdrag dit niet voorschrijft.
Landbouwuitgaven
Het meest opmerkelijk waren dit jaar de wijzigingen die het Parlement beoogde in de
landbouwgarantie-uitgaven. De meerderheid van de BC wenste de begrotingsbevoegdheden te
gebruiken om de Raad te dwingen tot wijziging van de marktordeningen voor zover daaruit
structurele overschotten konden voortvloeien. Zij beoogde niet een beleid te voeren dat als een
aanslag op het Gemeenschappelijk Landbouwbeleid als zodanig zou kunnen worden verstaan.
Hoezeer bepaalde garantie-uitgaven door het niet kunnen beslissen van de Raad onbeheersbaar
leken, is hiervddr al aangeduid. Dankert had in de BC voor zijn aanvankelijke plannen slechts ten
dele steun gevonden, waarover hij in de plenaire vergadering rapporteerde: 'Met betrekking tot
deze twee naar mijn mening nauw samenhangende amendementen28 heeft de BC mij slechts voor
de helft willen volgen. Het amendement over de medeverantwoordelijkheidsheffing werd met 17
stemmen v66r, 17 stemmen tegen, bij 66n onthouding verworpen. Als rapporteur kan ik hier dus
slechts het amendement over de opslagkosten verdedigen. Als individueel lid van het Parlement
voeg ik daaraan toe dat ik ten persoonlijke titel met een aantal collega's ook het amendement
over de medeverantwoordelijkheidsheffing aan de Vergadering heb voorgelegd, omdat voor mij
de samenhang essentieel is.'29
een dubbelrol spelen. Dit voornemen zette hij niet door, omdat op het laatste
moment nog overeenstemming tot stand kwam met de woordvoerder van de EVP-Fractie,
Aigner, waardoor toch nog een compromisvoorstel namens de BC kon worden ingediend.
Aigner: 'Ik wil de rapporteur, de heer Dankert, mijn dank betuigen omdat hij zijn
oorspronkelijke voornemen om in de kredieten voor landbouw tweemaal 380 mln. ERE te
schrappen heeft opgegeven en bereid was samen met ons voor te stellen wel de begrotingslijn
voor de melksector te besnoeien, maar het bespaarde bedrag in de begroting te laten staan
teneinde daarvan voor het herstellen van het evenwicht tussen produktie en afzet in de
melksector te kunnen gebruik maken. Daarop is ons beleid gericht.'30 De EVP-Fractie wilde dus
meehelpen de structurele overschotten ook via de begroting te bestrijden, maar niet door
begrotingsuitgaven van landbouw naar andere beleidsonderdelen over te hevelen.

Hij wilde dus

Nu volgde het Parlement bij de stemming de rapporteur; het hevelde niet de bedragen van
landbouw over naar andere sectoren, maar liet de meeste bedragen in de landbouwsector, echter
met het doel structurele overschotten tegen te gaan en zo deze stijgende uitgaven in de toekomst
om te buigen.
Het Parlement aanvaardde drie wijzigingsvoorstellen:
a. Het eerste voorstel strekte ertoe de inkomsten uit de medeverantwoordelijkheidsheffing - die
als negatieve uitgaven bij de landbouwuitgaven te boek stonden - te verhogen. Dit was conform
een beginselovereenstemming in de Landbouwraad van 22 juni 1979 om de medeverantwoordelijkheidsheffing te verhogen van 0,5 naar 2%. De geschatte opbrengst van
280 mln. ERE werd overgeschreven naar het reservehoofdstuk en gebonden aan de doelstelling:
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verbetering van de structuren met name in de zuivelsector om de produktie tegen te gaan en de
consumptie te bevorderen.
b. Een tweede voorstel behelsde vermindering van de steun aan de zuivelproduktie met 280 mln.
ERE, waarvan 250 mln. ERE eveneens zouden worden geboekt in het reservehoofdstuk, om als
inderdaad een bezuiniging zou worden bereikt te kunnen worden gebruikt voor dezelfde
structuurmaatregelen. De resterende 30 mln. ERE waren bedoeld als reele bezuiniging.
c. Een derde wijzigingsvoorstel beoogde de steun voor tot voedsel voor dieren bestemd
melkpoeder met 100 mln. ERE te verminderen, eveneens met overbrenging van dit bedrag naar
het reservehoofdstuk.
Landbouwcommissaris Gundelach had zich v66r aanvaarding van deze voorstellen uitgelaten.
Bij 'deblokkering' uit het reservehoofdstuk in de loop van het dienstjaar zou het Parlement om
advies moeten worden gevraagd, zodat het daardoor misschien nog enige invloed zou kunnen
hebben op de aanpassing van landbouwwetgeving en -beheer.
Geen der wijzigingsvoorstellen betrof verhoging van het begrotingstotaal; zij bevatten
integendeel zelfs een verlaging ervan. Derhalve zou een minderheid in de Raad in staat zijn een
verwerping in tweede lezing te verhinderen, terwijl het Parlement de voorstellen in eerste lezing
met gewone meerderheid kon aanvaarden. Aldus wenste het Parlement gebruik te maken van de
door het Tweede Budgettaire Bevoegdheden Verdrag van 1975 toegekende bevoegdheid om
invloed op de verplichte uitgaven te krijgen.31

Voorwaarden voor aanvaarding van de begroting
De resolutie die op 7 november werd aanvaard, bevatte de verklaring dat het Parlement 'zich
terdege bewust (is) van de huidige economische en financiele problemen in alle lidstaten en zich
om deze redenen tot het uiterste beperkt (heeft) bij de indiening van amendementen; (het) hoopt
derhalve de begrotingsprocedure voor 1980 in dier voege te kunnen afsluiten dat de ontwerpbegroting bij de tweede lezing wordt goedgekeurd; (het) wijst er echter nadrukkelijk op dat het
deze begroting alleen kan goedkeuren
- indien de besnoeiingen die de Raad ten onrechte in de niet-verplichte uitgaven heeft
aangebracht ongedaan worden gemaakt,
- indien de eerste stappen zijn gezet om de landbouwuitgaven onder controle te brengen en
- indien het Europees Ontwikkelingsfonds en alle werkzaamheden van de Gemeenschap
betreffende het opnemen en verstrekken van leningen in de begroting worden opgenomen.'32
Tweede lezing van de Raad

Met betrekking tot de niet-verplichte uitgaven aanvaardde de Raad verhogingen van 255 mln.
ERE aan vastleggingskredieten (EFRO 165 mln. ERE, SOCiaal Fonds 50 mln. ERE en
Ontwikkelingshulp ruim 21 min . ERE), een bedrag dat gelijk was aan de volgens de Raad aan het
Parlement toekomende marge. Aan betalingskredieten aanvaardde de Raad voor 86 mln. ERE
kredieten (met analoge prioriteiten). Ter zake van de verplichte uitgaven verwierp hij alle
wijzigingsvoorstellen, met inbegrip dus van de drie voor het Parlement zo belangrijke
voorstellen over de zuivelsector. Er was dus geen aanvaardende minderheid. Daartoe zouden
18 stemmen nodig zijn geweest, maar er waren er slechts 15. Algemeen bekend werd dat deze
afkomstig waren van Italic (10) en Nederland (5). Het Verenigd Koninkrijk behoorde - in
verband met de naderende Europese Raad te Dublin? - niet meer tot de voorstanders. Wdl
bracht voorzitter MacSharry in de december-zitting een verklaring mee van de gelijktijdig
vergaderende Landbouwraad, die luidde:

'De Raad heeft met sympathie en begrip kennis genomen van de redenen die het Parlement er in
het kader van de begrotingsprocedure toe hebben gebracht wijzigingen in de afdeling Garantie
voor te stellen. De Raad interpreteert de aanvaarding door het Parlement van deze
wijzigingsvoorstellen als de wil van het Parlement om uiting te geven aan zijn bezorgdheid ten
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aanzien van de financiEle consequenties van de aanhoudende landbouwoverschotten. De Raad
deelt deze bezorgdheid en erkent dat er, mits de grondbeginselen van het Gemeenschappelijk
Landbouwbeleid niet in het geding worden gebracht, wijzigingen vereist zijn. De Raad is het met
het Parlement eens dat snel handelen door de Raad een essentiele stap is om een beter evenwicht
tot stand te brengen in de landbouwafdeling van de begroting en in de begroting in haar geheel.
De Raad vestigt er de aandacht van het Parlement op dat de Commissie onlangs tot dit doel een
aantal voorstellen heeft gedaan. De Raad zal, rekening houdend met de wijzigingsvoorstellen
van het Parlement, de Commissievoorstellen met spoed bespreken, met alle aandacht die het
belang ervan vereist zodat tijdig passende besluiten worden genomen vOOr de aanvang van de
onderscheiden verkoopseizoenen.'

MacSharry zei dat het door het Parlement uitgezonden signaal hiermee een zeer duidelijke
respons had gekregen, die de publieke opinie naar zijn mening meer imponeerde dan de
'technische' begrotingsbeslissingen van het Parlement. De budgettiseringen werden weer
afgewezen. De Raad stelde een mogelijk compromis over het budgettiseren van leningen nog
v6or het einde van het jaar in het vooruitzicht. De Raadsvoorzitter haastte zich toe te zeggen dat
de Raad bereid was de dialoog in dezelfde week nog voort te zetten.
Tweede lezing van het Parlement

MacSharry zou zelf niet meer bij de dialoog aanwezig zijn, want daags na zijn verklaring zou hij
wegens regeringswisseling in Ierland aftreden. De nieuwe Minister van Buitenlandse Zaken,
Lenihan, zou voor de resterende dagen van het jaar het voorzitterschap van de Begrotingsraad
overnemen. Lenihan was tot vlak v66r de verkiezingen lid geweest van het Parlement voor de
EDV.
In de week van de tweede Parlementslezing voor de begroting 1980 was ook de SB 3/79 aan de
orde, waarvoor Dankert ook rapporteur was. Bangemann, rapporteur voor de begroting 1979,
was na de verkiezingen fractievoorzitter geworden en maakte geen deel meer uit van de BC. In
tegenstelling tot voorafgaande suppletoire begrotingen had de BC op het ontwerp van de SB 3/79
amendementen en wijzigingsvoorstellen ingediend, waardoor bij aanvaarding door de
Vergadering een tweede lezing nodig zou worden. De Raad had er alle belang bij dat ook deze
procedure in december zou worden afgesloten en het Parlement wenste dat ook, ondanks de
ernstige kritiek op het beleid die tot indiening van deze suppletoire begroting had geleid. Maar
het Parlement kon zijn kritiek met meer effect uitoefenen door zijn aandacht te richten op
de begroting 1980. De eerste lezing van de suppletoire begroting zou daarom al op maandag
10 december plaatsvinden en de tweede lezing op donderdag 13 december. Dit was alleen
mogelijk als de Raad tussentijds zou vergaderen en begrotingsoverleg met de
Parlementsdelegatie zou voeren. De Raad schreef inderdaad - om die reden en dus zonder
gezichtsverlies - een vergadering uit en wel op woensdag 12 december in het gebouw van het
Parlement in Straatsburg.33
De debatten
Bij de beoordeling door de fracties van de tweede lezing van de Raad van de ontwerp-begroting
voor 1980 overheerste het politieke oordeel dat over de meer inhoudelijke kant van de begroting.
'De Raad heeft eenvoudigweg, wegens de weigering van de Bondsrepubliek Duitsland, Frankrijk
en Denemarken - ik verwijs wat dat betreft naar de notulen van de Raadszitting van
11 september - de marge van het Parlement gebruikt om de eigen interne problemen op te
lessen', oordeelde de rapporteur.34 De verklaring van de drie delegaties (opgenomen in
genoemde Raadsnotulen) vond hij 'een aanfluiting van de in het Verdrag vastgestelde
procedures'.35 Hij hekelde het meestal ontbreken van motiveringen voor de verwerping van de
amendementen van het Parlement. Met betrekking tot de zuivelsector vroeg hij zich af of de
Raad nog wel serieus genomen moest worden. Want de voorstellen van het Parlement waren
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verworpen, maar vervolgens hadden zeven delegaties een verklaring aangenomen waarin staat
dat de Raad het met het Parlement eens is dat snel handelen door de Raad een essentiele stap is
om een beter evenwicht tot stand te brengen binnen de landbouwafdeling van de begroting en in
de begroting in haar geheel. Men zouproberen ill april - bij de behandeling van de prijsbesluiten
cum annexis - op het signaal van het Parlement te reageren.
Toch achtte de rapporteur verwerping van de begroting niet onvermijdelijk, maar aanvaarding
zou afhangen van datgene waartoe de Raad zich op het laatste moment nog in staat zou tonen.
Erg optimistisch was hij niet, gezien wat hij noemde het tweederangs karakter van de
Begrotingsraad en het wegkruipen van leden van die Raad voor verantwoordelijkheid, zoals
vlak v66r 'Dublin' geschied was. Een wonder daargelaten, aldus de rapporteur, dwingt de
Begrotingsraad het Parlement ertoe de begroting 1980 te verwerpen, omdat geen der
voorwaarden voor aanvaarding, neergelegd in de resolutie van november, gehonoreerd is. De
rapporteur gaf hiermee aan wat er leefde in de BC, die intensief had overlegd over de resultaten
van 's Raads tweede lezing.
De fracties, met uitzondering van de meeste van hun Franse leden, stonden op verwerpen. Wel
vonden de meeste sprekers in het debat dat eerst in de overlegprocedure nog een ernstige poging
zou moeten worden gedaan om tot overeenstemming te komen. Men meende dat de Raad met
een rechtstreeks gekozen Parlement zo niet kon omgaan. Het van de kiezers verkregen mandaat
was immers nog vers. Colla (Soc-B) zei namens zijn fractie dat men bereid was de situatie
opnieuw te onderzoeken, maar dan moest de Raad met iets anders komen dan met de daags
tevoren in de BC namens hem voorgelezen verklaring. Namens zijn fractie deed voorzitter
Klepsch (EVP-D) een beroep op de Raad om te begrijpen dat dit Parlement in de eerste plaats de
taak heeft de Gemeenschapsbelangen zichtbaar te maken en de standpunten van de burgers van
de Gemeenschap te verdedigen. Hij zei niet te kunnen verdragen dat de vitale belangen van de
Gemeenschap moeten wijken voor pietluttige probleemstellingen.36
Taylor (ED-VK) benadrukte dat er ondanks alle goede bedoelingen en veel overleg nu toch een
slechte begroting aan het Parlement was voorgelegd. Het Parlement heeft de bevoegdheid en de
verantwoordelijkheid onder deze omstandigheden tot daden over te gaan en Taylor vond dat het
Parlement dat ook moest doen. Spinelli (Com-I), steeds uitsluitend sprekend namens zijn
Italiaanse fractiegenoten, vroeg zich af waarover het overleg nog zou kunnen gaan. De Raad kon
immers zijn ontwerp-begroting niet meer wijzigen, omdat alle termijnen waren verlopen, maar
alleen bepaalde concessies doen inzake het MSP van de vastleggingskredieten en 'met dit zakgeld
als lokmiddel' proberen het Parlement overstag te krijgen. Rossi (Lib-F) verwachtte echter nog
wel iets van de komende dialoog. Zijn fractie diende amendementen in die het Parlement in zijn
eerste lezing had aanvaard en streefde op landbouwgebied naar een soort plechtige verklaring
van de Raad. 'Indien men ons op deze punten geen voldoening geeft, dan zullen wij unaniem
tegen de begroting stemmen.'37
De EDV-Fractie dacht er anders over. Ansquer (F) vond geen reden 'revolte of revolutie te
prediken', want de Raad had verklaard dat hij de gegrondheid van de Parlementaire actie erkent
en had zelfs blijk gegeven van zijn wil om de landbouwuitgaven te beheersen. 'Dat onze
rapporteur door het belang van deze verklaring te ontkennen koppig blijft aansturen op een...
verwerping van de begroting, bewijst duidelijk dat hij de bedoeling heeft een ernstig conflict
tussen de instellingen uit te lokken.'38
Wat de meeste leden bewoog werd daags na het begrotingsdebat goed verwoord door oudParlementsvoorzitter Colombo (EVP-I), die zelf verschillende keren lid en voorzitter van de
Raad was geweest. Hij deed dit in een debat naar aanleiding van de verklaring van de Raad over
de werkzaamheden onder het Ierse voorzitterschap en naar aanleiding van de verklaringen van
de Raad en de Commissie over de bijeenkomst van de Europese Raad van Dublin. Colombo zei
'... dat de Raad mijns inziens zeer kortzichtig is geweest toen hij de door het Parlement
voorgestelde wijzigingen niet serieus heeft bestudeerd; niet alleen kortzichtig op economisch en
financieel gebied, maar... ook kortzichtig uit politiek oogpunt. De Raad van Ministers heeft
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voor het eerst te maken met een gekozen Parlement en het was dus zaak dat hij zich in staat
toonde een intensievere en constructievere dialoog te voeren. Wij wilden eigenlijk alleen nog
maar eens wijzen op de noodzaak tot een goede dialoog tussen de instellingen te geraken en
hebben dit in alleszins redelijke voorstellen uitgedrukt. Wij wilden geen interinstitutionele crisis,
die de algemene situatie van de Gemeenschap alleen maar kan verslechteren. Wij hadden alleen
een constructieve dialoog willen hebben. Thans begint een raadpleging,39 maar ...welopeenlaat
uur, laat qua tijd en bovendien onzeker qua resultaat. Zal de Raad in staat zijn een oplossing te
vinden voor de verplichte uitgaven, die zoals ik gezegd heb van principiele betekenis zijn? Zal hij
in staat zijn een overtuigend begin te maken met gemeenschappelijke beleidslijnen die, naast het
landbouwbeleid, werkelijk aantonen dat men concreet vorderingen maakt op de weg naar
convergentie van de economieen? Dan is er het probleem van het stijgingspercentage van de
uitgaven . . .D e Raad moet weten dat wij ons besluit -i k bedoel hier het besluit van onze fractie om de begroting te verwerpen niet zozeer genomen hebben op grond van de kwantitatieve als weI
op grond van de kwalitatieve aspecten van de voorgenomen amendementen. De Raad moet ook
weten dat wij ons besluit om de begroting te verwerpen ook hebben genomen omdat wij voelden
dat er tussen de Raad van Ministers en het Parlement een soort muur ontstond en dat is het
psychologische en politieke element dat de Raad uit de weg moet ruimen. En hierdoor voelde en
voelt het Parlement zich pijnlijk getroffen. Hoe kan een dergelijke situatie op het laatste moment
door een overhaaste discussie weer recht worden gezet?'40
Niet alleen een ervaren oud-Minister - zojuist geciteerd - maar ook een fungerend Minister, de
Nederlandse Minister van Financien Andriessen, had uiting gegeven aan zijn teleurstelling over
het gedrag van de Raad. Op 10 december had hij in een lezing gezegd: 'Met deze voorstellen heeft
het Europese Parlement naar mijn mening zijn rol als 66n van de twee begrotingsautoriteiten met
gevoel voor verantwoordelijkheid vervuld. Ik betreur het daarom zeer dat de Begrotingsraad
vorige maand zo weinig begrip heeft getoond voor de opstelling van het Parlement, juist
nu een constructieve dialoog tussen Parlement en Raad mogelijk leek. Een aantal
Parlementsvoorstellen is namelijk verworpen om redenen die niet zozeer te maken hebben met de
inhoud van de voorstellen, maar meer uit vrees voor een groeiende invloed van het Parlement.'41
Het derde begrotingsoverleg
Op woensdagavond 12 december begon het derde begrotingsoverleg dat tot rond 5 uur
's morgens zou duren. Drie schorsingen vonden plaats op verzoek van de Raad onder leiding van
de kersverse voorzitter Lenihan, 6tn op verzoek van de Parlementsdelegatie onder leiding van
mevrouw Veil. Het overleg over de SB 3/79 duurde niet veel langer dan 5 minuten. Er werden
pogingen gedaan om tot elkaar te komen, maar dit gebeurde in een veel te laat stadium en op een
te beperkt aantal terreinen.
Het resultaat van het overleg werd 's morgens vroeg in de BC gepresenteerd. Het werd te licht
bevonden en de rapporteur moest nu definitief de weg van de verwerping inslaan. Daarvoor is
steun nodig van tweederde van het aantal uitgebrachte stemmen en tevens van een meerderheid
van het aantal leden.
Dankert bracht verslag uit aan de plenaire vergadering op donderdag 13 december. Met
betrekking tot de niet-verplichte uitgaven was de Raad bereid gebleken als 'laatste bod' een
verhoging van de vastleggingskredieten met 200 mln. ERE boven de marge te aanvaarden. 'De
Raad verklaarde verder - alhoewel ik meen dat hij het Parlement hiertoe niet kan verplichten dat hij wenste dat het geld zou worden uitgegeven voor structurele doeleinden. Hij vermeldde in
dit verband speciaal het Regionale en het Sociaal Fonds... Voor de landbouwuitgaven... stelde
de Raad ... uiteindelijk op basis van een voorstel van de rapporteur de volgende tekst voor:
66

De Raad en het Parlement zijn overeengekomen om door middel van een op een door de
Commissie ingediend voorontwerp gebaseerd ontwerp van gewijzigde begroting voor 1980, in de
begroting rekening te houden met de beslissingen die de Raad, met name in de zuivelsector, zo
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spoedig mogelijk zal nemen op basis van voorstellen van de Commissie, waaronder die van
29 november 1979, van de wijzigingsvoorstellen van het Parlement van 7 november 1979 en van
de richtlijnen van de Raad van 21 juni 1979 over de medeverantwoordelijkheidsheffing. De Raad
is het met het Parlement eens dat deze begrotingsmaatregelen een beteugeling van de budgettaire
uitgaven voor landbouwgaranties moeten waarborgen".'

'Hetzelfde voorstel', aldus nog steeds de rapporteur, 'deed ik uit eigen naam aan de Raad op
grond van diens verzoek om een compromis. Persoonlijk had ik die tekst kunnen aanvaarden
indien de Raad en het Parlement hem op precies dezelfde wijze hadden geinterpreteerd en een
klimaat van vertrouwen was ontstaan. Ik moet zeggen dat het standpunt van de delegatie ten
aanzien van zulk een tekst hoewel niet specifiek deze tekst - was dat zij op grond van de
wijzigingsvoorstellen van het Parlement van 7 november moest trachten met de Raad tot een
akkoord te komen, dat hoofdzakelijk bestond in een verklaring waardoor zou worden
gewaarborgd dat de beslissingen over de buitensporige uitgaven voor overschotten gescheiden
zouden worden van de beslissingen over de prijzen. Wij hebben daar lang over gedebatteerd en
voor ons was het van fundamenteel belang dat wij ervan op aan konden dat dit een duidelijke en
definitieve scheiding zou zijn. Toen echter... tijdens de vergadering met de delegatie deze vraag
op de man af aan de Raad werd gesteld, gaf hij geen duidelijk antwoord. Op grond hiervan moet
ik concluderen - en de BC iS in ieder geval tot dit besluit gekomen - dat deze tekst als basis
onvoldoende is omdat hij niet waarborgt dat de beslissingen in verband met de vorming en
financiering van overschotten en de beslissingen over de prijzen werkelijk los van elkaar zullen
worden genomen en niet in directe samenhang met elkaar in Hn pakket zullen worden
behandeld. Daarom heeft de BC vanmorgen beslist dat dit voorstel van de Raad, dat op een
voorstel van mij was gebaseerd, niet voldeed. Aangezien ik niet zeker ben van de bedoelingen van
de Raad op dit gebied, ben ik het met de uiteindelijke beslissingen van de BC Op dit punt eens,
hoewel ik moet toegeven dat de Raad zich erg heeft ingespannen om tot een compromis te
komen. Wij hebben echter geen compromis kunnen bereiken waarmee beide partijen genoegen
konden nemen.'42
-

Wat betreft het opnemen van het EOF in de begroting hield de Raad aan zijn standpunt vast. Hij
was wel bereid bij de indiening van de ontwerp-begroting in een bijlage ook informatie te
verschaffen over het Fonds. Voorts luidde het: 'De Raad is bereid om het probleem van de
opname in de begroting van toekomstige fondsen opnieuw aan een onderzoek te onderwerpen'.
Dat zou dus over vijf jaar zijn. Volgens Dankert was deze verklaring nog minder bindend dan die
welke de Raad in 1975 had afgelegd. Derhalve was ook op dit punt niet voldaan aan de eisen van
het Parlement. Wat de leningen betreft verklaarde de Raad: 'Hier verbindt de Raad zich ertoe
om het voorstel van de Commissie tot wijziging van het Financieel Reglement binnen zes
maanden te onderzoeken, teneinde tot een gemeenschappelijk standpunt te komen . . . Het
probleem is dat deze verklaring onvoldoende bindend is, al is er wat vooruitgang geboekt,
vergeleken met de situatie tijdens de laatste maanden.'43
De MC stelt voor de ontwerp-begroting te verwerpen
Rapporteur Dankert concludeerde: 'Zich baserend op de drie voorwaarden van haar resolutie
van 7 november 1979 besloot de BC . . . dat ze in deze omstandigheden niet kon aanbevelen de
begroting 1980 goed te keuren'. Zij had met 24 stemmen tegen 5 bij Wn onthouding het voorstel
tot verwerping van de gehele ontwerp-begroting goedgekeurd. De BC besliste ook het Parlement
aan te bevelen om de resolutie over de verwerping te beschouwen als prealabele kwestie,
waarover de plenaire vergadering dus in de eerste plaats zou moeten beslissen.
Lenihan verzocht vervolgens het Parlement dringend goed over zijn beslissing te willen nadenken
'omdat hier een diepgaand conflict tussen twee communautaire instellingen in de openbaarheid
komt en dat kunnen wij ons momenteel tegenover onze burgers niet permitteren. De kern van het
Verdrag van Rome is de waarborging van de collrdinatie en samenwerking tussen de drie
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instellingen van de Gemeenschap. De enige manier waarop deze Gemeenschap vooruitgang kan
boeken, is via samenwerking tussen de drie instellingen, Parlement, Raad en Commissie. Ik zou
er de nadruk op willen leggen dat de Raad bij het overleg van gisteren volledig bereid was tot
samenwerking met en hulp aan de BC. Wij hebben meer dan 15 uur vergaderd en aan ieder
afzonderlijk door de heer Dankert aan de orde gesteld punt werd tegemoetgekomen in de
verschillende teksten die hij heel eerlijk heeft voorgelezen. Het zal u zijn opgevallen dat hij die
heel eerlij k heeft behandeld en heeft toegegeven dat het, wat de belangrijke resolutie betreft,
volledig zijn tekst is (hierop klonk protest uit de zaal) en dat aan alle suggesties van hemzelf en
van andere leden van de commissie in de daaropvolgende tekst is tegemoetgekomen. Bovendien
is er nu een aanbod gedaan voor een verhoging met 200 mln. ERE, wat de grootste stijging is die de
Raad ooit heeft goedgekeurd.'43
Bc-voorzitter Lange betreurde het dat een voormalig Parlementslid in een dergelijke positie
tegenover zijn vroegere collega's was terechtgekomen. 'Had de Raad op 23 november behalve
sympathiebetuigingen tijdens het eerste overleg dat met hem over de begroting plaatsvond, voor
de voorbereidingen van de tweede lezing deze sympathiebetuigingen in daden omgezet en niet
alle beslissende voorstellen van het Parlement verworpen, dan zouden wij ons vandaag in een
heel andere situatie bevinden.'44 Hij corrigeerde de verklaring van Lenihan over de
landbouwuitgaven: 'De heer Dankert heeft er echter reeds op gewezen dat het niet mogelijk was
van de Raad een ondubbelzinnig standpunt te vernemen, in die zin dat de structuurproblemen die naar onze mening moeten worden opgelost om de overschotproduktie te kunnen
beteugelen - van de prijspolitiek en het prijsoverleg moeten worden gescheiden. Dit antwoord is
de Raad immers schuldig gebleven. U was niet bereid te verklaren dat deze zaken volledig
onafhankelijk van elkaar moeten worden besproken en tot een oplossing moeten worden
gebracht. Leden van de Raad hebben veeleer met nadruk verklaard dat men structuurproblemen
onmogelijk zonder prijsoverleg kan oplossen.'45

Het Parlement stemt voor verwerping
Na nog een fors debat, waarin de uitdrukking 'conflict' werd betwist, omdat het Verdrag de
mogelijkheid van verwerping van de begroting door het Parlement om gewichtige redenen regelt
en het Parlement dus gebruik maakt van een bevoegdheid, werd - voor het eerst elektronisch gestemd.
Van de leden spraken zich er 288 v66r verwerping uit en 64 daartegen, bij Hn onthouding. Tegen
de verwerping spraken zich uit: de EDV-Fractie en de Franse Communisten, alsmede 4 Franse
leden van de Socialistische Fractie, alle 6 aanwezige Franse leden van de EVP-Fractie en
13 Franse leden van de Liberale Fractie. Ook een aantal Denen stemde tegen, namelijk die van de
Fractie voor de Technische CoOrdinatie, alsmede een aantal Ieren. Formeel onthield Hn lid zich
van stemming: Fich (Soc-Dk), maar onduidelijk is hoeveel leden, door niet mee te stemmen dan
wel juist om die reden niet in Straatsburg aanwezig te zijn, zich feitelijk van stem hebben
onthouden. Mevrouw Veil, die de vergadering presideerde, heeft niet meegestemd.
Uit de stemverklaringen werd duidelijk dat de motieven tot verwerpingniet eenduidig waren. Bij
de fracties van de Socialisten, de EVP en de Liberalen en bij de Italiaanse Communisten speelden
de argumenten een rol dat de Raad onvoldoende tegemoet kwam aan het (als een geheel
beschouwde, in de resolutie van 7 november aangegeven) verlangen van het Parlement (zie
blz. 13/14) en dat de Raad het Parlement onvoldoende serieus had genomen, waardoor een
democratische ontwikkeling van de Gemeenschap werd tegengehouden. Bij de Britse ED-Fractie
en de van de Labour Party afkomstige Socialisten stond voorop dat de begroting niet
evenwichtig verdeeld was over de landbouwsector en de overige sectoren (ED) en het feit dat hun
'belangrijkste politieke streven de fundamentele hervorming van het Gemeenschappelijk

Landbouwbeleid is'.46

Voor de tegenstemmers speelden zowel bij de EDV als bij de Franse Communisten twee zaken
een hoofdrol. Ten eerste de weigering 'het Gemeenschappelijk Landbouwbeleid een klap toe te
brengen door de Europese landbouw op te sluiten in een begrotingskeurslijf' (EDV)47 en de
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meerderheid te steunen die de algemene strekking van het communautaire beleid wil wijzigen en
ingrijpend het EOGFL, met name de sector Garantie, wil veranderen ten voordele van een
industriebeleid, waarvan de multinationale ondernemingen de vruchten zullen plukken (Franse
Communisten).48 Ten tweede de weigering om door begrotingsmaatregelen de bevoegdheden
van het Parlement uit te breiden (EDV). Men kantte zich daarmee in feite tegen elke uitbreiding
van de bevoegdheden van het Parlement en tegen elk supranationaal streven (Franse
Communisten).
De enige die na de stemming sprak was Commissievoorzitter Jenkins: 'Het Parlement heeft zich
definitief uitgesproken en heeft daarbij van zijn rechten gebruik gemaakt. Men kan niet
verwachten dat de Commissie tevreden is met het feit dat er thans geen begroting is. Wij
betreuren het dat men, ondanks langdurige inspanningen, niet tot een vergelijk is gekomen,
zodat de begroting kon worden goedgekeurd; het was misschien te laat om het groeiende
wantrouwen te weerleggen. De Commissie zal thans haar verantwoordelijkheid tegenover de
gehele Gemeenschap nakomen. Men zou kunnen zeggen dat de trein tijdelijk ontspoord is. De
Commissie zal proberen hem weer op de rails te krijgen zodra zij de gelegenheid gunstig acht.

Daarvoor is de medewerking van de beide partijen van de Begrotingsautoriteit vereist.'49 50
De verwerpingsresolutie
Nadat in de resolutie was vastgesteld welke voorwaarden het Parlement had gesteld aan de
aanvaarding van een begroting en tevens was geconstateerd dat de Raad daaraan niet had
voldaan, luidde de tekst verder:
'Het Europees Parlement,
6. is van mening dat de Raad het Europees Parlement niet in staat heeft gesteld een positieve rol
te spelen als deel van de Begrotingsautoriteit, verantwoordelijk voor de begroting in haar geheel;
7. onderkent dat de weigering van de Raad om als zodanig zijn eigen politieke
verantwoordelijkheid in de Begrotingsautoriteit waar te nemen, een politieke uitdaging vormt
voor de toekomst van het Parlement;
8. verwerpt derhalve de door de Raad gewijzigde ontwerp-begroting voor 1980;
9. verzoekt de Commissie, met inachtneming van § 38 van zijn resolutie van 7 november 1979,
een nieuw voorontwerp van begroting in te dienen, op grond waarvan de Raad, ingevolge
art. 203, lid 8 van het EEG-Verdrag, een nieuwe ontwerp-begroting dient voor te leggen.'51

Condusies

Tijdens het derde begrotingsoverleg was het inderdaad te laat om het ontstane wantrouwen weg
te nemen. Spinelli en Colombo hadden eigenlijk al gezegd niet te zien hoe zo laat in de procedure
nog oplossingen zouden kunnen worden gevonden. Dankert had trouwens dezelfde vrees
uitgedrukt.
De verdeeldheid in de Raad over de landbouwpolitiek was zo groot dat niet de vergaande
toezegging kon worden gedaan dat prijs- en structuurmaatregelen voor de zuivel volledig
gescheiden zouden worden behandeld. Daarbij voegt zich nog de vraag in hoeverre de leden van
de Begrotingsraad op het gebied van hun collega's van de Landbouwraad konden komen.
De kwestie in hoeverre de overschotproblemen via het marktmechanisme opgelost kunnen
worden, raakt de kern van het overschotvraagstuk. Daarover dachten en denken de leden van het
Parlement zelf ook uiteenlopend. Zaken als deze lenen zich niet voor nachtelijk beraad, dat niet
uitgesteld kan worden. Maar de Raad wist tevoren dat - na zijn besluiten in tweede lezing alleen nog vergaande toezeggingen tot de aanvaarding van een begroting zouden kunnen leiden.
Het - als voorwaarde tot aanvaarding van de begroting verlangen de leningoperaties en de
kredieten voor het EOF te budgettiseren was nog niet voldoende doordacht, noch door de
Commissie, noch door het Parlement. In Hoofdstuk X wordt hierop nader ingegaan.
-

121

C. De tweede begrotingsprocedure voor 1980
De totstandkoming van de begroting 1980
een lange en moeizame reeks van
inspanningen om toch tot een begroting voor 1980 te komen. Gedurende de eerste zes maanden
van het jaar vond intensief formeel en informeel overleg plaats tussen de instellingen.
Doordat politieke beslissingen over landbouwprijzen, maatregelen tot aanpassing van
marktordeningen, visserijpolitiek en het vraagstuk van de'Britse bijdrage' alsmede de beslissing
zelf over een ontwerp-begroting binnen Raadsverband aan elkaar gekoppeld waren, verliep de
besluitvorming moeizaam. Daarbij kwam zeker nog de woede van sommige Raadsdelegaties
over het feit dat het Parlement het bestaan had een begroting te verwerpen. Er was sprake van een
crisis in de Gemeenschap, niet zozeer wegens het ontbreken van een begroting, als wel door het
feit dat de communautaire besluitvorming kwam stil te liggen doordat de Raad het niet eens
kon worden over de omvang van de compensatie voor het Verenigd Koninkrijk. Al is de
Begrotingsraad de enige waar meerderheidsstemmingen volgens het Verdrag plaatsvinden, door
de genoemde koppeling van 'dossiers' waarover in andere Raden met eenstemmigheid beslist
moest worden, kon 66n lidstaat de totstandkoming van de begroting feitelijk toch tegenhouden.
Het is niet goed mogelijk om op leesbare manier en enigszins in tijdsvolgorde alle procedures

Na de verwerping van het begrotingsontwerp begon

weer te geven die ten slotte op 9 juli 1980 tot de vaststelling van de begroting 1980 hebben geleid.
Daarom komen alleen de voornaamste en voor deze studie meest relevante ontwikkelingen aan
de orde. Verscheidene Europese Raden kwamen eraan te pas alvorens impasses konden worden

doorbroken, die lange tijd de indiening door de Raad van

een

nieuwe ontwerp-begroting

verhinderden.
De nieuwe voorontwerp-begroting
De Raad overschreed de termijn die volgens het Verdrag mag verlopen tussen de indiening van
voorontwerp- en ontwerp-begroting ruimschoots door eerst op 20 juni een ontwerp-begroting op

te stellen, nadat de Commissie op 29 februari een 'Nieuw Begrotingsvoorstei had ingediend.
Feitelijk was dit een nieuwe voorontwerp-begroting, rechtens echter niet, aldus Strasser,52
omdat de Commissie niet opnieuw met de in art. 203, lid 2, al. 1 van het Verdrag genoemde
consultaties inzake de ramingen van de andere instellingen voor hun eigen huishoudelijke
begroting was begonnen. De Commissie had de in het eerste voorontwerp opgenomen ramingen
van deze instellingen opnieuw gebruikt. Wellicht is een dieper liggende grond voor Strassers
opvatting gelegen in het feit dat de Commissie het deel van de 'oude' ontwerp-begroting
waarover Raad en Parlement het eens waren als vertrekpunt had genomen. De Commissie had
dit echter uitsluitend gedaan om snel over een begroting te kunnen beschikken, om pragmatische
redenen dus, en niet omdat welke bepaling dan ook de indiening van een nieuw voorontwerp zou
verhinderen.
'De Commissie meent echter dat voor de Gemeenschappen de goedkeuring van de algemene
begroting een hoge prioriteit heeft en dat deze goedkeuring kan worden vergemakkelijkt door die
begrotingslijnen waarover de twee leden van de Begrotingsautoriteit in december 1979 geen
overeenstemming hebben bereikt tot de kern van dit voorstel te maken.' De Commissie had deze
zinsnede opgenomen in haar inleiding bij het 'Nieuwe Begrotingsvoorstel',53 alsmede de
opmerking dat deze benadering geen beletsel vormt voor een eventueel onderzoek door de
Begrotingsautoriteit van andere begrotingslijnen. Het is mijns inziens dan ook juist te spreken
van een nieuwe voorontwerp-begroting en van een geheel nieuwe, tweede begrotingsprocedure
voor 1980.
Ofschoon het Verdrag in geval van verwerping van de begroting slechts stelt dat het Parlement
kan verzoeken dat hem een nieuw ontwerp wordt voorgelegd, had het Parlement in zijn resolutie
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1 3 december 1979 ook gevraagd om een nieuw voorontwerp 'op grond waarvan de Raad . . .
een nieuwe ontwerp-begroting dient voor te leggen'. De verregaande onenigheid tussen Raad en
Parlement had weliswaar niet de eerste voorontwerp-begroting tot voorwerp gehad, toch kon de
Commissie door een nieuw voorontwerp bijdragen aan het tot elkaar brengen van de twee delen

van

van de Begrotingsautoriteit. De Raad, tevreden over de inzet van de Commissie om de
vastgelopen dialoog met het Parlement weer op gang te brengen, had ook te kennen gegeven dat
er eerst een nieuw voorontwerp zou moeten komen.
Er zijn na verloop van maanden altijd weer nieuwe omstandigheden, die aanleiding voor
wijzigingen kunnen zijn en de nodige souplesse kunnen teweegbrengen om gezichtsverlies aan
beide zijden te vermijden. Ook zijn er soms nieuwe feiten die werkelijk tot andere bedragen
nopen, wanneer er zoals thans lange tijd verlopen is sinds de indiening van het eerste
voorontwerp. Voorts kunnen inzichten over de besteedbaarheid van bedragen of over de
haalbaarheid op korte termijn van nieuwe rechtsbesluiten zijn gewijzigd. Zo was bijvoorbeeld in
de inmiddels aan de lidstaten ter ratificatie van het vijfde EOF voorgelegde akten niet in het
opnemen van dit Fonds in de algemene begroting voorzien. De kans daarop was dus weer voor de
duur van het Fonds - 5 jaar - verkeken, zodat de Commissie er ook in het nieuwe voorontwerp
geen rekening mee hoefde te houden.
Onbetwiste zaken werden door de Commissie in elk geval uit de stukken van de eerste procedure
overgenomen.
-

-

De landbouwuitgaven
Inzake de landbouw - de belangrijkste reden voor de verwerping in december - had de
Commissie herberekeningen gemaakt en nieuwe besparende maatregelen voorgesteld, waarmee
in het nieuwe voorontwerp al rekening werd gehouden. Per saldo ging het voor deze sector om
een besparing van rond 800 mln. ERE in vergelijking met de verworpen ontwerp-begroting. De
voornaamste elementen daarvan waren:
- de kosten van de (voorgestelde) geringe prijsstijging van gemiddeld 2,4%;
- een voorgestelde verhoging van de medeverantwoordelijkheidsheffing tot 2% ;
- een 'superheffing' bij stijging van de produktie in de zuivelsector met meer dan 1,5010.
De Ecofinraad had op 11 februari 1980 een verklaring uitgegeven met dringende aanbevelingen
tot indamming van de landbouwuitgaven, in de geest van de stellingname van het Parlement bij
de verwerping. De Landbouwraad bracht die indamming echter niet tot stand zodat - na de
beslissingen in die Raad - de Commissie een Nota van Wijzigingen op het voorontwerp moest
indienen, die alleen al voor de landbouw een verhoging van 1 mld . ERE bevatte.
Het is niet gelukt de tweede begrotingsprocedure gescheiden te houden van de
landbouwbeslissingen voor het seizoen 1980/1981, welke door het Verenigd Koninkrijk weer
waren gekoppeld aan een akkoord over de 'Britse bijdrage'.
Inconsistent Parlement?
Het Parlement had in maart advies uitgebracht over de landbouwprijzen cum annexis, waarbij
het de door de Commissie voorgestelde gemiddelde prijsstijging van 2,4% als te ongunstig voor
de boeren verwierp, zonder echter een ander percentage voor te stellen. Een voorstel van de
landbouwcommissie van gemiddeld 7,9% werd evenmin aangenomen. 'Waren de zorgen van het
Parlement van december niet meer zo dringend voor het Parlement?', vraagt Strasser54 zich
terecht af. Toen het er in het debat in het Parlement over de landbouwprijzen naar begon uit te
zien dat een meerderheid het Commissievoorstel voor een stijging met 2,4% zou gaan verwerpen,
stortte Commissievoorzitter Jenkins zich zelf in het debat om het Parlement tot consistentie aan
te sporen: 'U hebt in december bepaalde principes in uw vaandel geschreven en het zou noch
moedig, noch verstandig zijn om deze in maart weer uit te vlakken.'55 Hij deed een beroep op het
Parlement zijn 'pas verworven en welverdiende geloofwaardigheid' niet te grabbel te gooien. De
Commissie had bovendien in de nieuwe voorontwerp-begroting volop rekening gehouden met de
door het Parlement voor de verwerping aangevoerde argumenten.
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Een onbekend verschijnsel is het helaas niet dat een parlement bij algemene financiele debatten
strikter en terughoudender is bij het bepalen van totale uitgavenniveaus dan wanneer
afzonderlijke begrotingshoofdstukken aan de orde zijn, waarin vaak concrete belangen van
groepen burgers centraal staan. Deze houding verzwakt het gezag en de invloed van het
parlement. Nog ernstiger is het wanneer het een parlement betreft dat zijn gezag nog voor een
groot deel moet verwerven. Het verschijnsel zal zich nog vaak herhalen.
De verwijten van inconsistentie van het Europees Parlement in zijn begrotingsbes/uiten enerzijds
en in zijn adviezen over landbouwprijzen anderzijds zijn terecht, al moet daarbij bedacht worden
dat het adviseren van hogere prijzen voor agrarische produkten niet steeds in strijd hoeft te zijn
met het terugbrengen van de uitgavenstijging. Er bestaan immers verschillende visies over het

beteugelen van deze uitgaven:
- de regulering voornamelijk via de prijzen laten verlopen door meer marktconformiteit na te
streven, waarbij groter aanbod de prijs doet dalen en daarmee het inkomen van de boer (het
omgekeerde kan ook voorkomen);
- de regulering vooral zoeken in het terugbrengen van de hoeveelheden die voor 'subsidie' in
aanmerking komen (quota-systeem), onder handhaving van prijzen die het inkomen van de

(kleinere) boeren op een gewenst peil houden.

Druk op de Raad
In de maart-zitting had het Parlement een resolutie aangenomen om druk uit te oefenen op de
Raad opdat de begroting 1980 tijdens de mei-zitting zou kunnen worden vastgesteld. Daartoe
zou de Raad - er van uitgaande dat de landbouwprijzen v66r de verplichte datum van 1 april
zouden zijn vastgesteld - in de loop van de vergaderperiode van april de ontwerp-begroting
moeten indienen, na begrotingsoverleg te hebben gevoerd. In het aannemen van de resolutie lag
de bereidheid besloten om met slechts 6dn Parlementslezing te volstaan. Dit is niet gelukt. Het
begrotingloze tijdperk, waarin op de regeling van de voorlopige twaalfden (art. 204) moest
worden teruggevallen, ging intussen op een aantal gebieden stagnerend werken, onder meer op
de voorbereiding van de begroting 1981.
Tijdens de mei-zitting werd er een debat gevoerd met de Raad over de mislukking van de
Europese Raad van april in Luxemburg. Daar had het Britse vraagstuk centraal gestaan en had
premier Thatcher het gedane aanbod als onvoldoende verworpen. Colombo, kort voordien uit
het Parlement getreden wegens zijn benoeming tot Minister van Buitenlandse Zaken in Italie,
rapporteerde met bezorgdheid over die Europese Raad en maakte gewag van de vermelde
koppeling van een aantal dossiers en het gevaar van een enorme crisis.
In hetzelfde debat vergeleek Jean Rey (Lib-B), voormalig Commissievoorzitter, de huidige crisis
en de meningsverschillen tussen het Verenigd Koninkrijk en de acht andere lidstaten met de crisis
van 1965 (politiek van de 'lege stoel') en de tegenstellingen die destijds tussen Frankrijk en zijn
vijf partners bestonden. Op grond van die episode meende Rey dat met de Britten verzoenende
taal zou moeten worden gesproken, zonder dat de Verdragsregels zouden moeten worden
veranderd alleen omdat Hn lidstaat dat verlangde. Dit is ook de houding geworden die het
Parlement ter zake is blijven innemen. Het Britse vraagstuk heeft bijgedragen tot de vertraging
van de indiening van de ontwerp-begroting.
Spinelli hekelde het zonder enige grond niet indienen door de Raad van de ontwerp-begroting,
terwijl het Verdrag de Raad verplicht binnen een bepaalde termijn (naar analogie van de
termijnen die het Verdrag voor een normale ontwerp-begroting voorschrijft - vgl. art. 203, lid 3
en lid 4) na ontvangst van de voorontwerp-begroting een ontwerp-begroting in te dienen.
Wanneer landbouwprijsbesluiten of begrotingsgevolgen van een akkoord over de 'Britse
bijdrage' het nodig zouden maken, zou eventueel kunnen worden teruggevallen op een
suppletoire begroting. De ontwerp-begroting zelf mocht niet op een dergelijk besluit of akkoord
wachten.
Er werd hardop gedacht over wat het Parlement te doen zou staan wanneer de Raad geen nieuwe
ontwerp-begroting zou indienen. Tegenover de geopperde gedachte alsdan de Raad voor het Hof
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te dagen ingevolge art. 175, werd door Notenboom namens de EVP-Fractie gefilosofeerd dat -

waar het Verdrag niets bepaalt voor het geval de Raad geen ontwerp-begroting indient eventueel het Parlement zijn verantwoordelijkheid als deel van de Begrotingsautoriteit zou
kunnen nemen en eenzijdig een begroting vaststellen. Het Parlement zou dan aan de Commissie
kunnen vragen die begroting uit te voeren en het zou dan aan de Raad zijn zich eventueel tot het
Hof te wenden.56

In een resolutie sprak het Parlement de hoop uit dat de Raad tijdens de vergaderperiode van juni
een ontwerp-begroting zou kunnen voorleggen. Zou dat niet kunnen op basis van
Raadsbesluiten over de landbouw, dan maar op basis van de Commissievoorstellen. Het
Parlement verklaarde dat het 'in ieder geval niet bereid zal zijn af te zien van de volledige
uitoefening van zijn begrotingsbevoegdheden ten aanzien van de begroting 1980 en dat het,
indien de Raad blijft weigeren de ontwerp-begroting op te stellen, de mogelijkheid van verdere
politieke en wettelijke stappen zal overwegen om te bewerken dat:
- de rechten van het Parlement als deelgenoot in de Begrotingsautoriteit worden geeerbiedigd en
verdedigd;
- de Commissie haar verplichtingen uit hoofde van de Verdragen en de communautaire
verordeningen kan blijven nakomen;
- de Gemeenschap kan blijven functioneren.'57
Tegen die resolutie stemden de Britse en Franse Socialisten, de Franse Communisten en de EDVFractie. De ED-Fractie onthield zich van stemming. Bij de tegenstemmers gaven ongeveer
dezelfde motieven de doorslag als waarom zij tegen de verwerping hadden gestemd. De Britse
Socialisten voerden het argument aan dat de landbouw er in deze resolutie nog te goed afkwam.

Doorbraak in de Raad
De Landbouwraad kwam met veel moeite op 29 mei tot de conclusie dat alle delegaties de
voorbehouden in het 'landbouwpakket' hadden opgegeven. Hij onderbrak de zitting om kennis
te nemen van de conclusies van de Algemene Raad over het dossier 'Convergentie en
Begrotingsvraagstukken'. In die Raad kwam namelijk op 30 mei na 20 uur vergaderen een
akkoord'ad referendum' inzake de'Britse bijdrage' en de visserij tot stand. Daarvan maakte het
veelbesproken 'mandaat van 30 mei 1980' deel uit.58 Het globale akkoord kon door sommige
regeringen pas na lange en moeizame discussies worden aanvaard. Het Britse kabinet gaf zijn
instemming op 2 juni, het Duitse in de avond van 4 juni. De instemming van de Franse regering
werd officieel pas op 5 juni meegedeeld.59
De Raad tast voorzichtig af
Na het bereiken van het akkoord moest er nog een ontwerp-begroting komen. In de eerste week
van juni stelde de Commissie de op blz. 123 al genoemde Nota van Wijzigingen op haar
voorontwerp-begroting vast naar aanleiding van de landbouwbesluiten. Het Parlement had v66r
de beslissing door de Begrotingsraad over de nieuwe ontwerp-begroting niet alleen verschillende
informele contacten met die Raad, maar hield ook een formele overlegvergadering op 17 juni.
Het was een langdurige vergadering waarin echt werd overlegd; zij was - gezien de
omstandigheden - in zoverre niet zonder vrucht, dat er 'zaken werden gedaan'.

Op het gebied van de budgettiseringen was geen resultaat te bereiken, evenmin als over de
indeling van enkele belangrijke uitgavensoorten, met name de juist genomen aanvullende
maatregelen voor het Verenigd Koninkrij k. Commissie en Raad vonden dat het verplichte
uitgaven waren, het Parlement stond op het standpunt dat ze geenszins verplicht voortvloeiden
uit het Verdrag of de ter uitvoering daarvan vastgestelde besluiten en derhalve als niet-verplichte
uitgaven geclassificeerd dienden te worden. Men kan zich overigens afvragen of het Verenigd
Koninkrijk met het Raadsbesluit akkoord zou zijn gegaan indien het niet tot 'verplichte
uitgaven' zou leiden.
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Bij landbouw werd wegens bezwaar van enkele Raadsdelegaties tegen het voorstel van het
Parlement tot een gezamenlijke verklaring van de drie instellingen - door de Raad instemming
betuigd met een verklaring van de Commissie over de uitgaven van het EOGFL/Garantie, die
weliswaar globaal in de lijn lag van de wensen van het Parlement maar volgens de Bc niet ver
genoeg ging. De Commissie constateerde in die verklaring dat de ontwikkeling van de landbouwuitgaven voor 1980/1981 een belangrijke ombuiging te zien gaf van het groeitempo, in
overeenstemming met het standpunt van het Parlement. Deze ontwikkeling was volgens de
verklaring mogelijk door het feit dat de Raad:
- op het gebied van de prijzen had besloten tot een verhoging die verenigbaar was met de
algemene economische situatie in de Gemeenschap;
- maatregelen had genomen in de zuivelsector om de stijging van de produktie in de hand te
houden: matige prijsverhoging, verhoging van de medeverantwoordelijkheidsheffing naar 2070,
eventuele invoering van een aanvullende heffing afhankelijk van de produktiestijging;
- met betrekking tot de suiker het beginsel had aanvaard dat uitgaven in verband met de afzet
van overschotten ten laste van de producenten zullen komen.
De Commissie verklaarde dat ze vooral in de zuivelsector verschillende beheersmethoden ter
beperking van de uitgaven had aangewend.
De verklaring zou worden opgenomen bij de aanbiedingsbrief van de ontwerp-begroting.
-

Voor de

niet-verplichte uitgaven

bleek de Raad in te stemmen met een verhoging van de

vastleggingskredieten met 240 mln. ERE in vergelijking met zijn tweede lezing in de eerste
procedure in november. In het nachtelijk overleg in december was de Raad tot maximaal
200 min. ERE gekomen.
Dit alles had in het begrotingsoverleg van juni 1980 een tentatief karakter. Als het Parlement zou
toezeggen dit aanbod in 66n lezing te accepteren, zou het worden bekrachtigd en gestalte krijgen
in een spoedig aan te bieden ontwerp-begroting. De BC kwam twee keer bijeen om het aanbod te
bespreken. Aan de fracties werd verzocht hun standpunten kenbaar te maken. De BC besloot dat
haar voorzitter de Raad zou laten weten dat het Parlement bereid was een versnelde procedure in
66n lezing te accepteren, met dien verstande dat het zich het recht voorbehield bescheiden en
redelijke wijzigingen in de ontwerp-begroting aan te brengen. De motieven voor dit voorbehoud
moeten worden gezien vanuit de zorg van de BC dat - ook in een nieuwe procedure na een
verwerping - de bevoegdheden van het Parlement niet zouden worden aangetast. De BC ZOU
bovendien toch niet kunnen voorkomen dat in de plenaire vergadering door anderen in te dienen
voorstellen zouden worden aangenomen.
De nieuwe ontwerp-begroting

Na aarzeling besloot de Raad op 20 juni een nieuwe ontwerp-begroting op te stellen. Zie voor een
vergelijking van de bedragen met die van de nieuwe voorontwerp-begroting Tabel III.1. Het
corresponderende BTW-percentage bedroeg 0,7214.
Tabel III.1. Vastleggings- en betalingskredieten in de tweede
voorontwerp- en ontwerp-begroting voor 1980 (in mln. ERE)

vastleggingskredieten
betalingskredieten

126

voorontwerpbegroting

ontwerpbegroting

17 994
16 265

17 307
15 681

Naast hetgeen al globaal is aangeduid ging de Raad nu ook akkoord met de door het Parlement
op 7 november aangenomen reducties op diverse huishoudelijke uitgaven. De betalingskredieten
voor het EFRO werden verlaagd naar aanleiding van de jongste ramingen en overeenkomstig
eerdere suggesties van rapporteur Dankert om een met het oog op de feitelijke bestedingsmogelijkheden wenselijke - op de praktijk van het bestedingsritme van vastgelegde middelen
gebaseerde verhouding tussen betalingskredieten en vastleggingskredieten voor dezelfde
beleidsonderdelen aan te houden.
-

Behandeling door het Parlement
Op dezelfde dag waarop de Raad de ontwerp-begroting vaststelde, agendeerde het Parlement de
behandeling ervan reeds in een - aanvankelijk voor andere agendapunten gereserveerde - extra
zitting op 27 en 28 juni. Sneller kon het niet.
De gevoelens bij de leden waren gemengd. Aan de ene kant was er teleurstelling over de geringe
kansen die het nieuwe beleid in de ontwerp-begroting kreeg in vergelijking met de verworpen
ontwerp-begroting. Die teleurstelling werd vooral geuit door de rapporteurs voor advies
(begrotingswoordvoerders van gespecialiseerde commissies) die hun verlangens, vaak parallel
lopend met de wensen van de op de desbetreffende gebieden verantwoordelijke Commissarissen,
alweer niet vervuld zagen. Ook besefte men de beperkte mogelijkheden die de begroting jaarlijks
geeft, het steeds weer aangewezen zijn op kleine stapjes om vooruitgang te bereiken. Aan de
andere kant was er toch ook het gevoel dat er door de verwerping heel wat was losgemaakt en
zelfs al bereikt op het gebied van het Gemeenschappelijk Landbouwbeleid. Door de beslissing
van eind mei in de Raad was de malaisestemming ten gevolge van de Britse houding enigszins
weggenomen en het Parlement moest nu, zo meenden velen, deze stemming niet weer oproepen
door opnieuw de totstandkoming van de begroting tegen te houden. Velen wilden ook geen
verantwoordelijkheid dragen voor het niet meer kunnen betalen door de Gemeenschap van
hetgeen derden rechtens toekwam, vooral de agrariers. Wanneer er namelijk niet v66r het
zomerreces een begroting zou zijn, zou de kas snel leegraken.
Veel werd verwacht van 'het mandaat' van 30 mei dat de Commissie van de Raad had gekregen,
namelijk om te onderzoeken hoe onaanvaardbare situaties kunnen worden voorkomen door
structurele veranderingen.
Ziehier de voornaamste gevoelens die het merendeel van de leden koesterde, al waren er ook
leden die om wat voor reden dan ook andermaal verwerping voorstonden. Voldaan aan de
voorwaarden van de resolutie van het Parlement van 13 december was er zeker niet. Vaste
Parlementscommissies, enkele fracties en groepjes leden hadden amendementen ingediend,
onder meer ter verhoging van de niet-verplichte uitgaven. De BC had een wijzigingsvoorstel
gedaan tot overbrenging van 100 mln. ERE Uit het hoofdstuk zuivel naar het reservehoofdstuk
'teneinde de Commissie aan te sporen de ingezette ombuigingsmaatregelen voort te zetten'.
Zij diende ook amendementen in die leidden tot een stijging van het bedrag der vastleggingskredieten bij de niet-verplichte uitgaven met 17 mln. ERE. Dit was minder dan de rapporteur in
zijn commissie eerder had voorgesteld.

Behandeling door het Parlement van de nieuwe ontwerp-begroting in 66n lezing;
geen 'derde lezing'
De rapporteur ontraadde de plenaire vergadering categorisch alle amendementen die verder
gingen dan de eerste stellingname van het Parlement in november. Vlak v66r de stemming zei
Dankert hierover: 'In de eerste plaats besliste de Bc over de gunstigste procedure. Wij achten het
in deze fase van de begrotingsprocedure ongewenst buiten het gebied van de discussie te gaan dat
reeds deel had uitgemaakt van de dialoog met de Raad. Daarom geloven wij dat de Bc en het
Parlement moeten vasthouden aan zijn standpunt dat het Parlement op 7 november 1979 heeft
ingenomen, in geen geval verder mogen gaan dan dit standpunt en geen nieuwe feiten in de
discussie mogen invoeren:60
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Uit het feit dat het Parlement dit advies opvolgde concludeert Strasser:61 ' Il s'agit donc bien
d'une troisitme lecture qui prolonge la premitreet la deuxitmeet non d'une nouvelle proc6dure'.
Formeel is dit mijns inziens zeker niet het geval. Het Parlement bezigde deze 'gunstigste
methode' om de procedure snel te kunnen be8indigen zonder op enigerlei wijze zijn
bevoegdheden te zien aangetast. Het deed daartoe aan vrijwillige zelfbeperking. In het overleg
met de Raad was gepoogd een tweede lezing te vermijden, maar dat vloeide niet uit
Verdragsbepalingen voort. De Commissie had trouwens ook in de inleiding van de nieuwe
voorontwerp-begroting gesteld dat het de Begrotingsautoriteit vrijstond eventueel ook andere
begrotingslijnen dan die waarover in 1979 het geschil was ontstaan te onderzoeken. Het Verdrag
zegt over de situatie na verwerping niet meer dan dat het Parlement om een nieuw ontwerp kan
verzoeken. Het Verdrag zodanig te interpreteren dat de bepalingen inzake de normale procedure
naar analogie ook van toepassing zijn op de procedure na verwerping, lijkt juist en is, voor zover
bekend, door geen der instellingen betwist. Te spreken van een 'troisieme lecture' suggereert ten onrechte - dat er geen sprake zou zijn van een volledig nieuwe procedure nadat de 'oude

ontwerp-begroting' was verworpen.
De plenaire vergadering was nog voorzichtiger dan de Bc en volgde de rapporteur niet geheel.
Van de door de BC voorgestelde verhoging van vastleggingskredieten met 17 mln. ERE werd
slechts 11 mln. aanvaard. Het wijzigingsvoorstel werd ook aanvaard, alsmede een groot aantal
openingen van begrotingslijnen die werden voorzien van een pro memorie-vermelding. Dit
gebeurde vooral om politieke opties aan te geven, in het bijzonder met het oog op de begroting
1981. Er werd geen meerderheid gevonden om opnieuw het EOF en de leningen te budgettiseren.
Het Parlement wilde nu kennelijk elk risico uitsluiten dat er nog een kink in de kabel zou komen
door te grote wijzigingen van de nieuwe ontwerp-begroting.
In de na de stemming over de 112 amendementen en wijzigingsvoorstellen aangenomen resolutie
werd als overweging opgenomen dat de belangen van de Gemeenschap thans het best gediend
zijn met een snelle voltooiing van de begrotingsprocedure voor 1980.62 In de resolutie werd de
voorzitter van de Raad verzocht de voorzitter van het Parlement onverwijld in kennis te stellen
van de instemming van de Raad met de aangebrachte veranderingen en deze laatste aldus in staat
te stellen te constateren dat de begroting voor 1980 definitief is vastgesteld.

Tweede lezing van de Raad

De (Algemene) Raad keurde op 30 juni - als A-punt - een brief goed waarin hij verklaarde geen
der door het Parlement aangenomen amendementen te zullen veranderen en het eruit
resulterende stijgingspercentage van de niet-verplichte uitgaven goed te keuren. Hij merkte
overigens op dat dit niet een akkoord inhield over de classificatie van hoofdstuk 54, dat het
Parlement had geopend voor de 'aanvullende maatregelen ten gunste van het Verenigd
Koninkrijk', pro memorie had gedoteerd en als niet-verplichte uitgaven had geclassificeerd. De
Raad verwierp het wijzigingsvoorstel over de zuivel, waarover hij het laatste woord heeft. Tegen
de gewoonte in rapporteerde de Raadsvoorzitter niet meer in de juli-zitting.

Vaststelling van de begroting 1980

Tijdens de juli-zitting werden twee voorstellen ingediend tot het wederom verwerpen van de
ontwerp-begroting, 66n door Balfe (Soc-VK) en andere Britse socialisten en 66n door Panella
(TC-I) c.s. Over het eerste voorstel werd hoofdelijk gestemd. Van de 294 aanwezigen namen er
maar 202 aan de stemming deel; van de Socialistische en Communistische Fracties stemde een
aantal leden niet mee. Negen leden onthielden zich formeel van stemming, waaronder de
rapporteur. Er werden 171 stemmen tegen en 22 v66r verwerping uitgebracht. Tegen verwerping
waren de Christen-Democraten, de ED, de Liberalen en de EDV-Fractie. Ook de andere
resolutie werd verworpen.
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Ten overstaan van een moe en mat Parlement constateerde Parlementsvoorzitter mevrouw Veil
op 9 juli 1980 dat de begroting voor 1980 definitief was vastgesteld. Op 10 juli presenteerde
Tugendhat het voorontwerp voor de begroting 1981. Volgens het overeengekomen pragmatische
tijdschema was dit te laat, maar de Commissie had terecht vermenging van de behandeling
van de begroting 1980 met die van de begroting 1981 willen voorkomen.
-

-

Conclusies

Het lijkt mij juist om na verwerping van een ontwerp-begroting de daaropvolgende procedure,
die tot de uiteindelijke vaststelling van de begroting leidt, te beschouwen als een nieuwe
procedure.

Het is moeilijk te beoordelen wat uiteindelijk het effect van de verwerping is geweest. Het feit dat
het Parlement met duidelijke argumenten en een ruim voldoende gekwalificeerde meerderheid
van zijn recht de begroting te verwerpen gebruik heeft gemaakt is van belang. Het heeft daarmee
veel aandacht getrokken en in de publiciteit dit - vaak als puur theoretisch opgevatte recht
duidelijk onderstreept. Aan de aanvankelijke voorwaarden die het Parlement stelde om de
begroting te aanvaarden, is echter geenszins voldaan:
a. Uitbreiding van nieuw beleid is uit de verwerping nauwelijks voortgevloeid. Versterking van
de structuurfondsen vond door de verwerping slechts marginaal plaats.
b. De grote ommekeer op landbouwgebidd is zeker niet bij de verwerping begonnen. Wel zijn
wellicht voornemens tot betere'cotjrdinatie van Ecofinraad, Begrotingsraad en Landbouwraad
versterkt. In elk geval heeft door de verwerping de steeds nijpender wordende problematiek van
de landbouwoverschotten veel publieke aandacht gekregen. Mede door de druk van de
'voorlopige twaalfden' voerde de Commissie een soberder marktbeheer, onder meer met lagere
restitutiebedragen dan gebruikelijk. De gedachte dat het Gemeenschappelijk Landbouwbeleid
geen beleidsmarge aan de Commissie zou verlenen en wellicht de hiermee samenhangende
vanzelfsprekendheid van de indeling bij de verplichte uitgaven werden daardoor afgezwakt.
Naast de definitieve beslissing tot verhoging van de medeverantwoordelijkheidsheffing nam de
Landbouwraad een beginselbesluit tot introductie van een superheffing.
c. Budgettisering van het Europees Ontwikkelingsfonds en volwaardige budgettisering van de
leningen bleven achterwege.
-

De suppletoire begrotingen voor 1980
Beide suppletoire begrotingen voor 1980 zijn van grote politieke (en institutionele) betekenis
geweest. Het verloop van de procedures is niet steeds los te zien van de parallel lopende procedure
voor de begroting 1981, waarnaar zo nodig wordt verwezen.

De SB 1/80
Het voorontwerp voor de SB 1/80 van 29 oktober 1980 is een complex geheel van wijzigingen.

aan de ontvangstenzude:
- een verhoging van de douanerechten en een verlaging van de landbouwheffingen, per saldo
resulterend in een opwaartse herziening van 133 mln. ERE;
- verlaging van de BTW-ontvangsten naar aanleiding van de door de lidstaten volgens
voorschrift63 ingediende overzichten van de definitieve BTw-grondslag over 1979. Deze was
hoger dan geraamd. Het voor de begroting benodigde bedrag bleek nu door een lager BTWpercentage te kunnen worden bijeengebracht. Hierdoor kon een bedrag van 249,8 mln. ERE aan
de lidstaten worden teruggegeven;
- opneming van het positieve saldo van de begroting 1979, eveneens volgens de geldende
bepalingen, te weten 262,3 mln. ERE.
De totale ontvangstenmutatie bedroeg aldus 145,5 mln. ERE.
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aan de uitgavenzijde:
- een voorschot aan het Verenigd Koninkrijk van ca. 120 mln. ERE op grond van de op
27 oktober vastgestelde verordening tot instelling van aanvullende maatregelen voor dit land;
-10070 vergoeding aan de lidstaten ten gevolge van de bij de ontvangsten vermelde hogere
schatting van eigen middelen uit landbouwheffingen en douanerechten.
De uitgavenmutatie bedroeg eveneens 145,5 mln. ERE.
Het BTw-percentage kon worden verlaagd van 0,7216 naar 0,6964.
De Raad diende een gelijkluidende ontwerp-SB 1/80 in op 6 november, waarna het Parlement
die in 66n lezing behandelde. De heer Dankert had voor deze gelegenheid zijn mandaat als
rapporteur neergelegd, omdat hij het standpunt van de (meerderheid van de) Bc niet kon delen.
De Bc wilde snel handelen om haar wens tot goede samenwerking met de Raad te demonstreren
en niet steeds op confrontatie uit te zijn. Zij stelde daaraan w61 twee voorwaarden, waaraan werd
voldaan:
1. Op haar verzoek diende de Commissie binnen Wn dag een Nota van Wijzigingen op de
begroting 1981 in, daags daarna door de Raad overgenomen, om de uitgaven voor die begroting
te verminderen met het bedrag dat voor het Verenigd Koninkrijk in de ontwerp-SB 1/80 was
voorzien.
2. De Commissie gaf een begin van inzicht in de wijze van besteding van deze gloednieuwe
uitgaven in het Verenigd Koninkrijk.
De Bc handhaafde daarbij haar mening dat deze uitgaven tot de niet-verplichte uitgaven behoren
en volhardde ook in haar afwijzende houding inzake de desbetreffende verordening, die echter
wel rechtsgeldig was.
Behandeling in 66n lezing van het ontwerp zou kunnen bewerkstelligen dat de lidstaten de hen
dan toekomende bedragen ter restitutie van BTW nog hetzelfde jaar zouden ontvangen. Dankert
c.s. had willen pogen om door middel van onderhandelingen in het kader van een tweede lezing
over de classificatie'niet-verplichte uitgaven' met de Raad tot overeenstemming te komen. In het
debat zei hij onder meer: 'Het Parlement heeft in oktober jl. uitdrukkelijk bij wege van een
resolutie als zijn mening te kennen gegeven dat, als het v66r de begrotingsprocedure 1981 geen
overeenstemming met de Raad had bereikt over de classificatie 'niet-verplicht' voor d e. . .
aanvullende maatregelen voor Groot Brittannie, het dan in de begrotingsprocedure via
amendering dat niet-verplichte karakter Zou trachten af te dwingen in discussies met de Raad.
Dat was de uitspraak die het Parlement met grote meerderheid heeft gedaan. En ik vind dat het
de consequentie van zo een uitspraak is dat het Parlement zodra de gelegenheid zich voordoet, en
de gelegenheid deed zich buitengewoon concreet voor bij deze voorschotten aan het Verenigd
Koninkrijk, moest trachten die classificatie niet-verplichte uitgaven dan ook in onderhandelingen met de Raad te bewerkstelligen.'64
Waarnemend Bc-voorzitter Notenboom, die het rapporteurschap had overgenomen, verdedigde
het meerderheidsstandpunt van de BC: 'Als de aanvullende begroting nu wordt aangenomen,
hetgeen wij bepleiten, honoreren wij het gebaar waartoe de Commissie en de Raad deze week
bereid zijn geweest en tonen wij dat ook het Parlement snel kan beslissen. Het betekent eveneens
dat niet altijd het uiterste uit de Verdragsbepalingen hoeft te worden gehaald, en vormt tevens
een bijdrage tot een onderhandelingsklimaat bij de concertatie aanstaande maandag tussen
delegaties van dit Parlement en van de Raad over de begroting 1981.'65 Hij kreeg de steun van het
Parlement en zo kon de Parlementsvoorzitter op 20 november 1980 de SB 1 /80 voor vastgesteld
verklaren.

De SB 2/80
Het voorontwerp voor de SB 2/80 werd op 4 december 1980 door de Commissie opgesteld naar
aanleiding van een uitzonderlijk zware aardbeving in midden-Italie. Voorgesteld werd om boven
de reeds verstrekte noodhulp uit de bestaande begroting nog 40 mln. ERE Uit te trekken als
bijzondere hulp. Voorts was uit de stand van de betalingen uit het Sociaal Fonds gebleken dat het
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in het begrotingsjaar te verwachten'tekort' ca. 100 mln. ERE bedroeg. Op grond van een door de
Raad eerder gegeven verzekering dat hij indien nodig tot verhoging bereid was, vroeg de
Commissie om een verhoging van de betalingskredieten voor dit fonds van 100 mln. ERE. Het
betrof in totaal dus een verhoging van 140 mln. ERE.
De Raad reduceerde het bedrag voor het Sociaal Fonds met 40 mln. ERE. Het Parlement vooral
ontevreden over de geringe bereidheid van de Raad de noodzakelijke kredieten in de ontwerpbegroting 1981 Op te nemen keurde op 18 december een aantal amendementen goed ter
verhoging van de aanvullende kredieten voor het Sociaal Fonds tot 326,4 mln. ERE (inclusief de
60 mln. van de Raad). Het wenste alsnog - via deze 'noodsprong', omdat de Raad in de
begroting 1981 weigerachtig was de bij de vastleggingskredieten behorende betalingskredieten
toe te staan66 - zijn speelruimte voor de betalingskredieten te gebruiken, die het bij de
vaststelling van de begroting 1980 ongemoeid had gelaten. Daarmee wilde het Parlement tevens
vastleggen dat zijn marge ook bij suppletoire begrotingen gebruikt kan worden.
-

-

Op 22 december kwam de Raad tot

de

volgende conclusie, die per

telex aan de

Parlementsvoorzitter werd doorgegeven: 'De door de Vergadering voorgestelde amendementen
zijn volgens sommige delegaties een misbruik van de begrotingsprocedures. De Raad heeft over
deze amendementen geen besluit kunnen nemen.'67 Verschillende lidstaten hebben de geldigheid
van deze aanvullende begroting betwist, met name omdat ten tijde van het besluit van het
Parlement vaststond dat deze grote bedragen zeker niet meer in 1980 zouden kunnen worden
uitgegeven. Het besluit druiste naar hun mening dus tegen het jaarlijkse karakter van de
begroting in (de geldigheid werd dus niet aangevochten omdat de marge van het Parlement werd
betwist). Nu was er een echt conflict over Sle begroting 1980 ontstaan.68
Conclusies

De inbreuk op het jaarlijkse karakter van de begroting (art. 199 EEG) die het Parlement pleegde
door in de begroting van het jaar n-1 bedragen op te nemen waarvan tevoren vaststaat dat ze
grotendeels niet in dat jaar kunnen worden besteed en met de bedoeling dat ze via
kredietoverdracht naar het jaar n worden overgedragen, kan per saldo niet positief beoordeeld
worden. Deze handelwijze kan een precedent scheppen dat het begrotingsbeleid ernstig zou
kunnen schaden. In een tijd van bevestiging en versterking van bevoegdheden van een gekozen
Parlement is het anderzijds van belang dat de grenzen worden afgetast tot waar het kan gaan. De
gekozen weg bevestigde dat een nog niet bestede marge tot zeer laat in het jaar alsnog ter
beschikking staat. Dat is een positief aspect, hetgeen later ook in de Gezamenlijke Verklaring
van 30 juni 1982 zou worden bevestigd.
Voor een aantal leden heeft voor de deelname aan de betwiste handeling waarschijnlijk de
omstandigheid een rol gespeeld dat de wil tot samenwerking in plaats van permanente
confrontatie, die het Parlement toonde bij de behandeling van de SB 1/80, door de Raad niet met
een overeenkomstige houding werd beantwoord.

D. Vermenging van begrotingen - wederom conflict
De totstandkoming van de begroting 1981

De voorontwerp-begroting
Onder de gegeven omstandigheden kon de voorontwerp-begroting voor 1981 niet spectaculair
zijn: nationale bezuinigingen, dreigende uitputting van de bestaande eigen middelen en een nog
niet omgebogen lijn van uitgaven voor het Gemeenschappelijk Landbouwbeleid. De Commissie
bleef slechts 550 mln. ERE onder het plafond der eigen middelen. Het BTw-percentage was 0,95.
Voor het eerst moest met Griekenland rekening worden gehouden, alsmede met de nieuwe
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verplichtingen jegens het Verenigd Koninkrijk. De structuurfondsen konden worden verhoogd.
Het nieuwe beleid op de gebieden energie, industrie en vervoer kwam - ook naar Tugendhats
mening - niet beter uit de verf. De Commissie was van oordeel dat zij geen voorstellen van
kredieten kon voorzien waarvoor nog geen juridische grondslag bestaat. Die kregen daarom alle
een p.m.-vermelding. Voorstellen voor nieuwe eigen middelen waren er niet; de Commissie wilde
eerst het verleende'mandaat' degelijk vervullen. Zij achtte het niet wenselijk om, vooruitlopend
op haar studie van de financiering van de Gemeenschap, thans al voorstellen voor nieuwe eigen
middelen te formuleren. 'Voordat wij onze eigen middelen gaan verhogen, moeten wij helemad
tevreden zijn over de manier waarop wij onze huidige middelen uitgeven', zei Tugendhat.69
Terugdringen van de uitgavenstijging ter zake van het Gemeenschappelijk Landbouwbeleid had
ook in het Parlement uiteraard voorrang bij degenen die bewust geen haast maakten met het
behandelen van een gereedgekomen rapport over de eigen middelen van de Bc-werkgroep
Spinelli in de Bc en daarna in de plenaire vergadering.
Alleen Lange voerde het woord na de aanbieding van de voorontwerp-begroting, waarbij hij
grote bezorgdheid uitte over de financien van de Gemeenschap omdat er op landbouwgebied
alleen nog maar ombuigingsvoorste#en waren: ' . . .i k wijs e r. . . met klem op dat wij, als deze
maatregelen inderdaad eerst in 1982 zullen ingaan, in het najaar van 1981 in grote moeilijkheden
zullen komen . . .D e crisis is er, maar de Europese Raad heeft haar alleen maar 12 maanden
verschoven, meer niet.'70

De ontwerp-begroting
Santer (L), oud-Parlementslid en voorzitter van de Begrotingsraad, presenteerde de ontwerpbegroting in de oktober-zitting. Volgens hem behoorden de gehouden beraadslagingen tot de
moeilijkste die de Raad op begrotingsgebied ooit had gekend: 'U mag niet vergeten dat de
genomen beslissingen een maximum vertegenwoordigen waarover overeenstemming met
gekwalificeerde meerderheid kon worden verkregen'.
De Raad had zeer ingrijpend gekort op het voorontwerp. De betalingskredieten voor
ontwikkelingssamenwerking bijvoorbeeld zouden ten opzichte van de begroting 1980 met 9%
gaan dalen. De betalingskredieten voor het EFRO waren 270 mln. ERE lager dan in het
voorontwerp; die voor het Sociaal Fonds 150 mln. ERE. De uitgaven voor het EOGFL/Garantie
zouden met 12% stijgen, tegenover een gemiddelde stijging in de begrotingen van de laatste jaren
met 23%. Het aantal p.m.-vermeldingen (in de plaats van door de Commissie voorgestelde
bedragen) was sterk uitgebreid. Voor de 'sociale maatregelen staal' was de p.m.-vermelding in
het voorontwerp zelfs vervangen door een liggend streepje. Dit kon niets anders betekenen dan
dat de Raad zelfs wilde verhinderen dat in de loop van het dienstjaar overschrijvingen van
bedragen naar dat onderdeel zouden plaatsvinden. Overschrijving is namelijk alleen mogelijk
naar een onderdeel dat voorzien is van een bedrag of een p.m.-vermelding.71

Voor de vastleggingskredieten had de Raad een stijging (ten opzichte van de begroting 1980)
aangehouden van 4,52%, lager derhalve dan het halve MSP dat 6,1 bedroeg. De resterende ruimte
tot het BTW-plafond was opgelopen tot 1364 mln. ERE en het BTW-percentage bedroeg 0,88. De
Raad had nu bezuinigingsmaatregelen op huishoudelijke uitgaven opgenomen, waarmee het
Parlement een jaar eerder was begonnen.
Op het gebied van de landbouwuitgaven stemde de Raad in met een verklaring van de Commissie
'dat zij met de prijsvoorstellen voor het volgende seizoen voorstellen voor de financiering
daarvan zal indienen die slechts mogelijk zullen zijn indien besparingen kunnen worden bereikt
opdat het begrotingsevenwicht niet zal worden verstoord en het plafond van 1 % niet zal worden
overschreden'.72
Voor het eerst distantieerde de Commissie zich officieel van de ontwerp-begroting. Tugendhat
zei dat de Commissie bij de vaststelling van het voorontwerp al z6 voorzichtig te werk was gegaan
dat men zich kon afvragen of het nog wel een beleidsdocument was. Maar die voorzichtigheid
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moest naar de opvatting van de Commissie niet betekenen dat de Gemeenschap tot stilstand
komt doordat de activiteit van bestaande beleidsonderdelen niet zou kunnen doorgaan.
Tugendhat noemde de cij fers in de voorontwerp-begroting voor EFRO en Sociaal Fonds absolute
minimumbedragen, waaraan niet getornd zou kunnen worden, want het bestedingsritme was
aanzienlijk verbeterd en de pijplijn van onbestede bedragen uit vorige begrotingen was leeg.73

De rapporteur voor de begroting 1981, Adonnino (EVP-I), stelde dat deze ontwerp-begroting
niet door het Parlement zou kunnen worden aanvaard, zelfs niet na volledig gebruik door het
Parlement van zijn marge, 'omdat deze begroting zowel in kwantitatief als in kwalitatief opzicht
aan hogere normen dient te beantwoorden'.74 Dankert kritiseerde namens zijn fractie het feit dat
men afgeweken was van de sinds vorig jaar serieus gehanteerde verhouding (die per
uitgavensoort verschillend kan zijn) tussen betalings- en vastleggingskredieten: 'Het Parlement
heeft toen met opzet zijn eigen marge met betrekking tot de betalingskredieten voor een groot
deel niet gebruikt om geen valse relatie tussen betalingskredieten en vastleggingskredieten tot
stand te brengen. Nu gebeurt het omgekeerde: in de situatie van krapte van de eigen middelen
gaat men de betalingskredieten korten. Eerst de Commissie, nu op een nog veel drastischer wijze
de Raad.'75 Dankert hekelde de Frans-Duitse alliantie die in de Raad elke gekwalificeerde
meerderheid voor een andere benadering in de weg had gestaan. 'Het is de taak van het
Parlement opnieuw in de begroting te doen opnemen wat de meerderheid in de Raad daarin had
horen te zetten en ook had willen zetten.'
Bij de bespreking van de SB 2/80 hebben we al gezien dat deze beide rapporteurs, Dankert en
Adonnino, een nog niet eerder vertoonde aard van samenwerking aan den dag hebben gelegd,
waarbij zelfs vermenging van begrotingen tot stand kwam. Bij de tweede lezing van het
Parlement wordt hierop nader ingegaan. De meerderheid leek de rapporteur te willen volgen.
Eerste lezing van het Parlement

De Bc-rapporteur Adonnino bracht een rapport uit van twee delen met drie bijlagen, samen
450 bladzijden. De BC had in zeer veel vergaderuren haar voorstellen uitgewerkt, daarbij vaak
de experts van de Commissie raadplegend en - als steeds - in aanwezigheid van
vertegenwoordigers van de Raad. Adonnino lichtte niet alleen de concrete Bc-voorstellen toe,
maar ook een groot aantal juridische begrotingsvraagstukken (met name interpretatieverschillen
tussen de instellingen over Verdragsbepalingen) die in zijn rapport waren uitgewerkt. Tugendhat
was onder de indruk van de'ware tour de force' van Adonnino die hij 'een formidabele bijdrage'
noemde, ook 'in het licht van de evolutie naar een ruimere begrotingsstrategie'.76 De Bc wilde
een nieuwe impuls geven aan de institutionele dialoog over de toepassing van
begrotingsbeginselen. Vooral tussen het Parlement en de Raad bestond nog een aantal
verschillen in opvatting over de interpretatie van het Verdrag, die - als ze niet zouden worden
weggenomen - de besluitvorming aanzienlijk zouden kunnen belemmeren. Adonnino
actualiseerde de reeds bekende problemen:
- het budgettiseren van de leningsactiviteiten en van het EOF;
- de classificatie van de uitgaven in verplichte en niet-verplichte uitgaven;
- de relatie tussen begroting en communautaire wetgeving.77

'Sociale maatregelen staal'
Van breder belang dan alleen in het kader van de begroting 1981 was de opvatting van de BC dat
de algemene begroting van de Gemeenschap dient bij te dragen aan de kosten van sociale
begeleiding van werknemers in de staalindustrie, die in moeilijkheden komen door forse reductie
van de produktiecapaciteit. De BC had het standpunt van de sociale commissie overgenomen en
een amendement ten belope van 112 mln. ERE - in plaats van de p.m.-vermelding van de
Commissie en het 'streepje' van de Raad voorgesteld als 'bijdrage aan de EGKS VOOr SOCiale
maatregelen in verband met de herstructurering van de ijzer- en staalsector'. Onbetwist was de
-
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mening dat verhoging van de heffing op de produktie van staal - het eigen EGKs-middel - niet
wenselijk was. Dat zou - nu door de Commissie (als Hoge Autoriteit) de 'crise manifeste'78 was
uitgeroepen - deze bedrij fstak zeer schaden. In de motivering van het amendement stond onder
meer:

'Voor de financiering van de "klassieke" en de "nieuwe" sociale maatregelen moet een krediet

worden overgedragen van de algemene begroting naar de EGKS-begroting. Het Parlement acht
deze bijdrage onontbeerlijk en verzoekt de in de Raad vertegenwoordigde lidstaten ermee
rekening te houden dat het wel zeer paradoxaal zou zijn wanneer zij deze operatie niet
...

goedkeuren. Dat zou namelijk betekenen dat zij weigeren de middelen ter beschikking te stellen
om steunmaatregelen te financieren waarom zijzelf hebben gevraagd. Het Parlement is trouwens
van oordeel dat toekenning van dit krediet niet ten koste mag gaan van de speelruimte waarover
het beschikt ten aanzien van de overige niet-verplichte uitgaven. Het betreft hier namelijk een
operatie die ten doel heeft om op verzoek van de lidstaten het hoofd te bieden aan een bijzonder
ernstige nieuwe situatie, hetgeen inhoudt dat de speelruimte dienovereenkomstig moet worden
vergroot. Het zou onduldbaar zijn indien de Gemeenschap haar verplichtingen jegens de
werknemers in de ijzer- en staalindustrie... nakomt ten koste van een nog verdere inkrimping
van haar structurele en met name van haar sociale beleid. Volgens de gegevens die het bevoegde
lid van de Commissie ... aan de BC heeft verstrekt, bedraagt het voor 1981 benodigde krediet
112 mln. ERE.'79
Commissaris Tugendhat vond dat dit voorstel goed strookte 'met het doel dat de Commissie
actief nastreeft in haar huidige onderhandelingen over dit onderwerp. Het blijft echter een feit
dat deze middelen alleen naar de EGKS kunnen worden overgeheveld, nadat de daartoe volgens
art. 235 van het EEG-Verdrag vereiste beslissing door de Raad is genomen... Indien het
Parlement een dergelijk amendement thans niet had ingediend zou de Commissie volgend jaar
een aanvullende begroting hebben voorgesteld.'80 De Commissie steunde dus het voorstel, maar
het Parlement deelde niet de mening van de Commissie dat naast inschrijving van het bedrag in
de begroting hier nog een additionele rechtsbasis nodig zou zijn. De middelen zouden
uiteindelijk worden uitgegeven krachtens art. 56, lid 2 EGKS, dat ook in de toelichting bij
hoofdstuk 54 van de algemene begroting als rechtsgrond stond vermeld. Het algemene EEGVerdrag, dat immers in beginsel het gehele economische leven bestrijkt, zou middelen
verschaffen tot het voeren van beleid krachtens het specifieke uitsluitend op kolen en staal
gerichte EGKs-Verdrag.81
Men kan zich afvragen waarom deze door het Parlement gewenste extra middelen buiten de
marge zouden moeten blijven. Wel zou mede door deze 112 mln. ERE de wens van het Parlement
om een nieuw stijgingspercentage vast te stellen extra kracht kunnen worden bijgezet. Door deze
benadering te kiezen in plaats van te stellen dat de desbetreffende uitgaven 'buiten de
Parlementsmarge' moeten blijven, zou de samenwerking met de Raad mogelijk positief zijn
-

-

beYnvloed.

Opblazen van de begroting in eerste lezing?
Taylor (ED-VK) sneed een belangrijk punt aan, vooral naar aanleiding van het feit dat zijn
fractie 'krenterig' was genoemd. Hij stelde dat de amendementen die zijn fractie wilde steunen
neerkomen op drie keer de marge waarover het Parlement beschikt, terwijl de positie van andere
fracties daar nog ver bovenuit gaat. Hij meende dat de EVP-, de Socialistische en misschien ook
de Liberale Fractie de eerste lezing van de begroting als een gelegenheid beschouwen om alles op
te nemen wat zij wenselijk achten en de tweede lezing als het ogenblik om zich bij de
teleurstellingen neer te leggen. Hiermee laat het Parlement bovendien de belangrijke beslissingen

over aan de Raad. Op deze manier is de eerste lezing van het Parlement 'alleen goedbedoelde

dagdromerij'.
Taylor vroeg terecht aandacht voor deze houding. Het Parlement kijkt meestal in eerste lezing
134

meer naar de cij fers van de voorontwerp-begroting (die het niet zelden nog te laag vindt) dan naar
de marge die het Verdrag hem uiteindelijk toestaat, tenzij Raad en Parlement bereid zijn het
stijgingspercentage te verhogen. Deze houding wordt versterkt door de voorstellen van de
gespecialiseerde commissies, die meestal worden gesteund omdat tegenstemmen - ten onrechte
overigens - zou kunnen worden opgevat als een stem t6gen het daarmee beoogde beleid. De
meeste fracties willen een dergelijke beeldvorming vermijden. Vaak hebben ze zelf speciale
verlangens in eigen voorstellen uitgedrukt. Taylor zegt hierover: 'Het is gemakkelijk te zien dat
verschillende fracties in het Parlement de begroting opblazen en uitbreiden. De ene fractie wil dit
en een andere fractie wil iets anders erdoor krijgen en dus wordt afgesproken om elkaars
amendementen te steunen. En zodoende wordt de begroting met beide bedragen verhoogd.'82
Het feit dat amendementen slechts met gekwalificeerde meerderheid kunnen worden aanvaard
en dat fracties dus te meer op elkaar aangewezen zijn om eigen voorkeuren erdoor te krijgen,
maakt zijn kritiek nog meer relevant. Dit gedrag is vergelijkbaar met wat in de leer van de
openbare financiEn het 'non-interventiebeginsel' wordt genoemd, waarmee de houding wordt
bedoeld van 'spending ministers' in nationale ministerraden, die elkaar steunen tegen de
Minister van Financien.
Een goed antwoord op zijn kritiek kreeg Taylor in dit debat niet. Ook hier kan men zich afvragen
of een door Taylor bepleite houding van het Parlement (te weten een realistischer eerste lezing)
het overleg met de Raad niet positief had kunnen beinvloeden.

Voorstellen van de begrotingscontrolecommissie
De Bcc, die inmiddels ook was ingewerkt, had een aantal amendementen en wijzigingsvoorstellen ingediend, gernspireerd op haar ervaring met de controle op de uitvoering van de
begroting. Ze betroffen veelal de toelichting bij artikelen, die formeel deel uitmaakt van de
begroting. De BCC wilde door amendering van die toelichtingen wijzigingen aanbrengen c.q.
bevorderen in het beheer van een aantal landbouwmarktordeningen. Zij trachtte daarmee via de
begroting op dat gebied recht te scheppen. Voorbeelden uit de toelichting van Bcc-voorzitter
Aigner waren: verhinderen dat het systeem van v66rfixaties (in casu: toezeggingen die
boterexporteurs krijgen voor een uitvoerrestitutie) en vooral de geldigheidsduur van de
uitvoervergunningen leiden tot speculaties; niet meer toestaan van v66rfixatie voor de uitvoer
naar landen met staatshandelsmonopolie; borgstellingen z6 hoog vaststellen dat men afziet van
exporttransacties die niet met de marktbehoefte te verenigen zijn.83 De voorbeelden betreffen
alle het artikel 'restituties voor melk en zuivelprodukten'.
De Bcc wilde met haar voorstellen voorkomen dat er honderden miljoenen overbodig zouden
worden uitgegeven, zonder te riskeren dat er minder boter zou worden verkocht. Ook stelde de
Bcc voor de toelichting op een ontvangstenpost te wijzigen in die zin dat teruggevorderde
bedragen als gevolg van onregelmatigheden of nalatigheden alle op deze post zouden worden
ondergebracht en niet - zoals in voorontwerp- en ontwerp-begroting - in mindering worden
gebracht op uitgekeerde bedragen. Het doel was beter inzicht in fraudes te krijgen. De genoemde
voorstellen werden alle door het Parlement aanvaard, maar door de Raad verworpen.
Stemming
De stemming werd gehouden na een debat van 17 uur waaraan rond 120 sprekers deelnamen. Zij
duurde van 10 uur 's morgens tot 6 uur 's avonds. Er waren rond 600 voorstellen ingediend. Door
maximaal 285 leden werd aan de stemming deelgenomen; er waren 205 stemmen nodig voor het
aannemen van amendementen op de begroting.
Met betrekking tot de verplichte uitgaven besliste het Parlement 70 mln. ERE te schrappen in de
zuivelsfeer en de posten van de landbouwgarantie over de hele linie met 2% te verlagen en het als
gevolg daarvan vrijkomende bedrag ad 254 mln. ERE in het reservehoofdstuk onder te brengen,
aldus een reserve aanleggend voor de financiale gevolgen van latere prijsbesluiten. In de
resolutie84 stelde het Parlement dat de gevolgen van de komende prijsbesluiten binnen het
totaalbedrag van de voor de landbouw in de begroting opgenomen bedragen zouden moeten
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worden gefinancierd. Eventuele extra bedragen zouden moeten worden gefinancierd uit
besparingen binnen het bedrag bestemd VOOr EOGFL/Garantie, zoals de Commissie zelf had
toegezegd.

Voorts halveerde het Parlement het bedrag voor de vergoeding aan de lidstaten in verband met de
inning voor de Gemeenschap van de douanerechten en de landbouwheffingen, hetgeen een
verlaging van de verplichte uitgaven inhield met 437 mln. ERE. Het nam ook nog
wijzigingsvoorstellen aan ter verhoging van de - door de Raad als verplichte uitgaven
beschouwde - voedselhulpkredieten.
Wat betreft de verplichte uitgaven verlaagde het Parlement per saldo de vastleggingskredieten
met 330,9 mln. ERE en de betalingskredieten met 358 mln. ERE.

Op het gebied van de niet-verplichte uitgaven verhoogde het Parlement de ontwerp-begroting
met 970 mln. ERE aan vastleggingskredieten en met 744,5 mln. ERE aan betalingskredieten.
Prioriteiten waren: energiebeleid, Sociaal en Regionaal Fonds, ontwikkelingssamenwerking,
alsmede de 'sociale maatregelen staal', waarbij de Vergadering het voorstel van de BC ten
bedrage van 112 mln. ERE goedkeurde.
In de resolutie veel aandacht voor eigen middelen en landbouwuitgaven
Om in afwachting van ruimere eigen middelen de financiering van de hogere uitgaven te kunnen
garanderen was het Parlement vindingrijk in zijn suggesties op het gebied van de middelen. In
zijn resolutie legde het de mening neer 'dat het op korte termijn nodig kan zijn de financiele
middelen van de Gemeenschap voorlopig uit te breiden, met name door:
voorlopige opschorting van het gehele of gedeeltelijke bedrag der terugbetalingen aan de
lidstaten voor de kosten der eigen middelen,
- beschikbaarstelling aan de Gemeenschap van niet bestede kredieten en de batige saldo's van
middelen uit voorgaande begrotingsjaren,
- overmaking aan de Gemeenschap van de rente op middelen van de Gemeenschap die op de
rekeningen bij de schatkisten van de lidstaten zijn geboekt.'84
Wat het eerste punt betreft voegde het Parlement de daad bij het woord door het begrote bedrag
te halveren.
-

Het Parlement wenste de politieke situatie waarin de begroting 1981 zich aandiende scherp aan te
geven door vast te stellen:
- dat de Commissie zeer goed wist dat de uit de huidige landbouwverordeningen voortvloeiende
verplichte uitgaven en de beperking van de eigen middelen tot 1070 van de BTW-grondslag er
onvermijdelijk toe zouden leiden dat het de Gemeenschap onmogelijk wordt gemaakt haar
verantwoordelijkheden ten volle te aanvaarden, en dat ze desondanks tot nu toe schromelijk in
gebreke is gebleven door in de loop van 1980 geen enkel voorstel te doen, noch tot hervorming
van de landbouwverordeningen, noch tot overdracht van middelen uit de nationale begrotingen
naar de begroting van de Gemeenschap;
- dat de Raad ten volle zijn verholen, maar grote invloed heeft aangewend om de Commissie
ervan te weerhouden bovengenoemde voorstellen in te dienen, om zich aldus te kunnen
onttrekken aan de noodzaak er een besluit over te nemen; dat hij de eigen middelen van de
Gemeenschap is blijven beschouwen als in de allereerste plaats bestemd voor de ondersteuning
van de landbouwprijzen; dat hij het dringende verzoek van het Parlement om de
Gemeenschap een gemeenschappelijke structuurpolitiek en een gemeenschappelijk beleid voor
ontwikkelingssamenwerking te geven die beter zijn afgestemd op de omvang van de problemen,
heeft genegeerd en in sommige gevallen de actiemogelijkheden van de Gemeenschap zelfs heeft
c

verminderd;
- dat het Parlement derhalve genoodzaakt is zich te beperken tot het streven naar bescheiden en
in feite onbetekenende besparingen in dit of dat hoofdstuk en tot het aangeven van prioriteiten
waaraan in ieder geval thans niet kan worden voldaan; dat het genoopt is vast te stellen dat het
zelf en de burgers die het hebben gekozen in hun meest redelijke verwachtingen zijn bedrogen
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door een ontwerp-begroting die in geen enkel opzicht beantwoordt aan de behoeften van de
Gemeenschap; dat het derhalve thans reeds de toekomstige Commissie en Raad plechtig moet
aanmanen in 1981 een voorontwerp-begroting en ontwerp-begroting (voor 1982 - hn) in te
dienen die uitgaan van de veronderstelling dat de nodige landbouw- en belastinghervormingen in
de loop van het begrotingsjaar zullen worden ingevoerd en die beide de financiale uitdrukking
zijn van een door alle politieke instellingen van de Gemeenschap besproken en aanvaard...
beleid.'84
Tweede lezing van de Raad

Volgens Raadsvoorzitter Santer had de overlegvergadering tussen Raad en Parlementsdelegatie
de Raad sterk beinvloed; hij doelde daarbij met name op de reactie van de Raad op de
wijzigingsvoorstellen inzake landbouwuitgaven. De Raad had een voorstel tot vermindering met
50 mln. ERE van de steun voor magere melkpoeder niet verworpen, evenmin als het voorstel voor
een lineaire vermindering met 2% van de bedragen van het EOGFL/Garantie, met opneming van
het overeenstemmende bedrag in de reserve. Daarmee had de Raad - anders dan het
voorafgaande jaar. toen dit de voornaamste verwerpingsgrond werd - het Parlement in
belangrijke mate gevolgd.
Het wijzigingsvoorstel van het Parlement om de vergoeding aan de lidstaten met de helft (437
mln. ERE) te reduceren werd zoals verwacht, immers de in de begroting opgenomen 10%
berustte op het Eigen-middelenbesluit - door de Raad verworpen. Over een andere grond tot
verwerping van de begroting 1980, te weten de budgettisering van de leningen, zei de
Raadsvoorzitter: 'Na een periode van aarzelingen en weifelingen heeft de Raad door een grondig
onderzoek van dat ingewikkelde dossier de talrijke problemen in verband met deze kwestie
kunnen ophelderen. Hij heeft moeten constateren dat een aantal belangrijke budgettaire
voorschriften hetgeen ik de "eigenlijke budgettering"85 van die verrichtingen zou willen
noemen, belet. Doch om het Parlement een duidelijk en volledig overzicht te geven van het
communautair beleid inzake opgenomen en verstrekte leningen, van de schuldenlast, de
correctheid en het goede beheer van die verrichtingen, heeft de Raad de bijlage bij Afdeling III . . .
omgewerkt en verbeterd. Voorts zal de Raad v66r het einde van de begrotingsprocedure
antwoorden op de opmerkingen vanuit het Parlement over die bijlage en met het Parlement
de in de gemeenschappelijke verklaring van Parlement, Raad en Commissie omschreven
overlegprocedure toepassen v66r hij de basisakten tot instelling van nieuwe procedures voor op
te nemen en te verstrekken leningen vaststelt. Ik meen dat ook op dit gebied de Raad oprecht zijn
best heeft gedaan om het Parlement tegemoet te komen zonder het daarom, zoals ik wel besef,
volledige voldoening te kunnen schenken.'86
-

Ten aanzien van de niet-verplichte uitgaven volgde de Raad in zijn tweede lezing goeddeels de
prioriteiten van het Parlement en verhoogde alsnog de ontwerp-begroting met 281 mln . ERE aan
vastleggingskredieten en 183 mln. ERE aan betalingskredieten. Daarmee vulde de Raad het MSP
(12,2010) voor de vastleggingskredieten precies op, d.w.z. voor de niet-verplichte uitgaven was de
totale stijging van de vastleggingskredieten ten opzichte van die in de begroting 1980 precies
12,2070. Voorde betalingskredieten had de Raad door zijn stemming de stijging ten opzichte van
de begroting 1980 gebracht op 19,95% en vroeg hij het Parlement een nieuw stijgingspercentage
(cf. art. 203, lid 9) op dat niveau vast te stellen.
De procentuele stijging van de niet-verplichte uitgaven in de verschillende posities is weergegeven
in Tabel III.2 op blz. 138; daarbij is uitgegaan van de indeling van de Raad.87

Ondanks de gedeeltelijke aanvaarding door de Raad van de posities van het Parlement bleven de
betalingskredieten voor het Sociaal en Regionaal Fonds nog beneden de bedragen die nodig
waren om de in vorige jaren aangegane verplichtingen te honoreren. De situatie voor deze
Fondsen na de tweede lezing van de Raad blijkt uit Tabel III.3 op blz. 138.
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Tabel III.2. Stijging van de niet-verplichte uitgaven in de begroting 1981 ten opzichte van de
begroting 1980.

ontwerpbegroting

Parlement
eerste lezing

tweede lezing

21,5 %

4,52%

40,3%

11,56 %

30,99%
45,63%

19,95%

voorontwerpbegroting

vastleggingskredieten
betalingskredieten

Raad

12,2 %

Msp 1981.12,2%
Tabel III.3. Verhoging van de kredieten voor Sociaal Fonds en EFRO ten opzichte van de
ontwerp-begroting 1981 (in mln. ERE).

Sociaal Fonds
Parlement
eerste lezing

vastleggingskredieten
betalingskredieten

59
110

EFRO

Raad

Parlement

Raad

tweede lezing

eerste lezing

tweede lezing

40

200

60

270

140
119

De Raad verwierp het bedrag voor de'sociale maatregelen staal' en verving de 112 mln. ERE door
een p.m.-vermelding. De Begrotingsraad wenste met een beslissing te wachten op de Algemene
Raad die dezelfde dag over deze aangelegenheid vergaderde. De kredieten voor nieuw beleid als
onderzoek, energie, industrie en transport bleven beneden die in de begroting 1980.
Tweede lezing van het Parlement

In dezelfde vergaderweek van december 1980 waarin ook de begroting 1981 aan de orde was, zou
de Begrotingsraad naar het Parlement komen om te bereiken dat de SB 2/80, ook indien twee
lezingen van het Parlement nodig zouden zijn, in dan week tot stand zou komen. Op de ontwerpSB 2/80 paraisseerde een bedrag van 60 mln. ERE aan betalingskredieten (voorontwerp-SB 2/80:
100 mln. ERE) voor het Sociaal Fonds. Daarnaar verwees Raadsvoorzitter Santer, toen hij tot
zijn schrik kennis had genomen van de aanbeveling van de BC tot verhoging van de
vastleggingskredieten met 240 mln. ERE en de betalingskredieten met 215 mln. ERE, uiteraard
boven de door de Raad in tweede lezing aanvaarde bedragen en afgezien van het EFRO en de
'sociale maatregelen staal'. Hij riep op tot werkelijkheidszin.
De Bc bevond zich in een complexe situatie die, wilde men v66r het eind van het jaar een
begroting 1981 hebben, in twee dagen moest worden opgelost.
De Raadsbeslissingen over de landbouwuitgaven werden zeer toegejuicht en de houding van de
Raad over het budgettiseren van leningen werd als een belangrijke vooruitgang gekenschetst.

Met betrekking tot de niet-verplichte uitgaven vond het Parlement dat het 'wisselgeld' dat de
Raad voor de beide budgetten te zamen op zak bleek te hebben, te gering was om:
- de minimale bedragen te dekken die de Commissie nodig had voor het Sociaal Fonds en het
EFRO, op basis van reeds verkregen vastleggingskredieten;
- bovendien nog enigermate gestalte te geven aan een communautaire energiepolitiek, waarover
de Europese Raad in Luxemburg op 1 en 2 december 1980 zich wederom in voortvarende zin had

uitgelaten;88
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- ook enige begrotingsconsequenties te trekken uit het standpunt van het Parlement over de
gemeenschapstaak ten aanzien van de honger in de wereld.
Anders dan in voorafgaande jaren was de Raad niet bereid toe te zeggen dat hij aanvullende
middelen ter beschikking zou stellen wanneer het bestedingsritme daartoe aanleiding zou geven.
Mede daarom meende het Parlement reeds thans de betalingskredieten in overeenstemming te
moeten brengen met de reeds toegestane vastleggingskredieten.
Zo kwam door samenwerking van de rapporteurs Adonnino (begroting 1981) en Dankert
(begroting 1980) de BC met het voorstel om de marge die het Parlement onbenut had gelaten bij
de betalingskredieten van de begroting 1980 alsnog te gebruiken. Niet alleen zouden daardoor
meer middelen in de begroting 1980 worden opgenomen - die dan voor het allergrootste gedeelte
via kredietoverdracht naar de begroting 1981 zouden worden overgeboekt - maar ook zou de
grondslag van de niet-verplichte uitgaven, die als basis diende voor toepassing van het MSP VOOr
het dienstjaar 1981, daardoor toenemen. Daarmee zou de marge van het Parlement voor de
begroting 1981 automatisch groter worden.
Rond 170 mln. ERE ontbraken volgens de rapporteurs Om EFRO en Sociaal Fonds de nodige
betalingskredieten te verschaffen ter dekking van de aanvaarde vastleggingskredieten. Eigenlijk
moest dat bedrag alsnog in de begroting 1981 worden opgenomen, maar de BC WiSt dat de Raad
het stijgingspercentage, dat voortvloeide uit zijn tweede lezing, niet veel verder wilde laten
oplopen. Bovendien had het Parlement ook nog prioriteiten op het gebied van de energie en de
ontwikkelingshulp, die het niet wenste te laten sneuvelen. Dankert: ' . . .i n die omstandigheden
stelt de Bc u voor een noodsprong te maken. Een noodsprong waarvan ik al gezegd heb dat die
begrotingstechnisch weinig fraai is maar die ons toch tot ons doel brengt, namelijk dat de
begroting de garantie omvat dat diegenen die op grond van vastleggingskredieten voor 1981 ten
aanzien van het Sociaal en het Regionaal Fonds verwachtingen mogen koesteren, deze
verwachtingen ook in reele munt zien omgezet. Die noodsprong is dat de BC U voorstelt de
rechten op grond van vastleggingskredieten voor 1981 van de klanten van het Regionaal Fonds
en van het Sociaal Fonds (uit) overgebleven gelden van 1980 te financieren.'89 Onder
'overgebleven gelden' verstond de rapporteur de ruimte in de marge voor de begroting 1980 die
het Parlement niet had gebruikt. Hij was bereid het voorstel in te trekken wanneer de Raad de
170 mln. ERE anders dan ten koste van de marge van het Parlement - in de begroting wilde
opnemen. De overlegprocedure zou de oplossing moeten brengen.
-

Natuurlijk was over een en ander overlegd met de Commissie, die reageerde bij monde van
Tugendhat: 'Het getuigt van verbeeldingskracht als men het Parlement de bevoegdheden
waarover het ongetwij feld beschikt ten volle en constructief wil laten aanwenden en het
getuigt van verantwoordelijkheidszin als men een vergelijk voor de twee takken van de
Begrotingsautoriteit mogelijk maakt. Om dat vergelijk te bereiken moet er echter spoedig een
positief antwoord van de Raad komen en ik doe een beroep daartoe op de Raad.'90
Wat de voedselhulp betreft was voor de Raad het laatste woord gesproken, omdat hij deze
uitgaven als verplichte uitgaven beschouwde; Tugendhat betreurde dat de begrotingsprocedure
werd afgesloten zonder een adequate gedachtenwisseling over deze kwestie en soortgelijke
juridische, zogenaamde 'institutionele vraagpunten'. Het was duidelijk geworden dat de tweede
helft van het jaar daarvoor te overstelpt is met begrotingsproblemen. Zo'n gedachtenwisseling
zou dus in de eerste helft van het jaar dienen plaats te vinden.

In de loop van het debat kwamen de rapporteurs van advies van de diverse
Parlementscommissies nog eens uiteenzetten wat er beslist nog aan de door de Raad gewijzigde
ontwerp-begroting moest worden toegevoegd, wilde het Parlement geloofwaardig blijven en
wilden op de verschillende terreinen van Gemeenschapsbeleid - vaak nog maar net op stapel
gezet - de zaken voortgang vinden. In de woorden van andere sprekers, ook van degenen die de
'noodsprong' zouden gaan steunen, klonk zorg en spijt door over de voorgenomen afwijking
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door het Parlement van zijn jarenlang ten aanzien van aanvullende begrotingen gevoerde beleid.
Nord (Lib-N) vond het 'een merkwaardige procedure en dan druk ik mij nog zacht uit'.91
Jackson (ED-VK) vond het een buitengewoon opportunistische vinding, met een aantal
inconsequenties ten opzichte van vroegere standpunten van het Parlement, bijvoorbeeld het
beginsel dat een begroting eerlijk moet zijn, met andere woorden dat de Commissie de haar
toegewezen gelden altijd in het jaar waarop de begroting betrekking heeft moet uitgeven. Dat
beginsel wordt door de vinding van de 'verplaatsbare marge' verloochend.92 Ansquer (EDV-F)
maakte namens zijn fractie ernstig voorbehoud, omdat het begrip 'aanvullende begroting' zou
worden vervalst en het beginsel dat de begroting een jaarlijks karakter draagt zou worden
geschonden. Naar zijn mening moest men 'de vraag stellen of de voordelen die wij uit dit
financiEle gewin kunnen halen, opwegen tegen de nadelen van een schending van onze
budgettaire beginselen. Indien het Parlement dit voorstel zou aanvaarden, dan zou het er volgens
mij altijd aan toe moeten voegen dat dit niet als een precedent mag worden beschouwd:93
Notenboom (EVP-N) kritiseerde de Commissie. Bij een goed begrotingsbeheer zou er zijns
inziens helemaal geen SB 2/80 nodig zijn geweest. In november 1980, aldus deze spreker, stelde
de Commissie in het voorontwerp-SB 1/80 voor een groot bedrag aan de lidstaten te retourneren
om kort daarna tot de conclusie te komen dat de kredieten voor het Sociaal Fonds moesten
worden opgevuld, wat weer extra middelen vroeg.94
De Commissie reageerde niet op deze kritiek.
Nog eens de SB 2/80
In het overleg met de delegatie uit het Parlement was de Raad niet bereid meer dan rond de 100 A
130 mln. ERE betalingskredieten aan te bieden, hetgeen de delegatie onvoldoende vond. De BC
deed toen de laatste voorstellen aan het Parlement. Voor de SB 2/80 stelde zij voor van de nog
resterende marge voor 1980 aan betalingskredieten (380 mln. ERE) 266 mln. ERE te gebruiken
voor het Sociaal Fonds met de mogelijkheid daarvan 226 mln. over te schrijven naar het EFRO.
Dit voorstel was door de BC aangenomen met 23 stemmen v66r en 3 tegen, bij 9 onthoudingen.
Dankert stelde dat het erop leek dat er in de Raad een blokkerende (aanvaardende) minderheid
bestond om met die cij fers de suppletoire begroting snel aan te nemen. Zou dit niet gebeuren dan
zou het Parlement het recht hebben in tweede lezing het hele bedrag weer ter tafel te brengen.95
Dat zou dan begin 1981 worden, maar niemand had volgens de rapporteur die mogelijkheid
betwist. Bovendien waren er volgens hem in de Gemeenschap al precedenten voor het aannemen
van een aanvullende begroting na afsluiting van het begrotingsjaar. De Raadsvoorzitter,
uitgedaagd tot een stellingname daarover, volstond met te zeggen dat de Raad zich uiteraard zou
houden aan de procedure zoals die in de Verdragen is vastgesteld. Hij zou alles in het werk stellen
om de beraadslagingen in de Raad zo spoedig mogelijk te doen houden.96

Het Parlement stemde vddr de 'noodsprong'; alleen de Liberalen en de Communisten stemden
tegen. In de bijbehorende resolutie stelde het Parlement nog eens precies wat het beoogde: ' . . .
wijzigt derhalve die begrotingshoofdstukken die het sociale beleid betreffen, opmerkend dat het
nodig zou kunnen blijken om enige van deze bedragen in 1981 over te boeken naar hoofdstuk 55,
Regionaal Fonds, om te kunnen voldoen aan verplichtingen aldaar; wijst er op dat een deel van
de begrote kredieten van rechtswege naar de begroting 1981 zal moeten worden overgedragen'.
Het Parlement wees er ook op dat door de verbinding van de SB 2/80 en de begroting 1981 de
eerder aangegane verplichtingen nagekomen zouden kunnen worden en dat daarmee ook de
begroting 1981 zonder verdere moeilijkheden of uitstel zou kunnen worden vastgesteld.97

Er zouden problemen kunnen rijzen wanneer de Raad in zijn tweede lezing over de ontwerp-SB
2/80 de amendementen van het Parlement zou verwerpen. Het Parlement zou deze dan in een
tweede lezing wel weer opnieuw kunnen inbrengen en zijn door niemand betwiste marge
daarvoor gebruiken, maar in de tussentijd zou er dan geen SB 2/80 en formeel geen verhoogde
grondslag van de betalingskredieten voor de niet-verplichte uitgaven bestaan en daarmee ook
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geen verhoogde marge voor het Parlement voor de begroting 1981. De Raad leek niet bereid via
een procedure per telex of telefoon onmiddellijk te beslissen. Het Parlement moest beginnen met
de stemmingen over de gewijzigde ontwerp-begroting 1981. Tugendhat liet doorschemeren dat
wanneer er iets zou mislopen de Commissie, op de hoogte van de prioriteiten van het Parlement,

via aanvullende begrotingen voor 1981 ZOU trachten alsnog die prioriteiten tot hun recht te doen
komen. Al leken aanvullende begrotingen dus hulpmiddelen voor het Parlement te worden, toch
rekende het liever op een aanvaardende minderheid in de Raad.

Stemming bij de tweede lezing
Rapporteur Adonnino bracht verslag uit van het resultaat van het overleg met de Raad. Wat de
betalingskredieten betreft was de Raad bereid een toevoeging van iets meer dan 100 mln. ERE te
aanvaarden, als gezamenlijke ruimte voor beide begrotingen. 'Wij stonden voor een dilemma:
ofwel afzien van onze plannen voor de aanvullende begroting voor 1980, ofwel een begroting
voor 1981 aanvaarden zoals die door de Raad in zijn tweede lezing was opgesteld.' Doordat nu
het Parlement de weg had gekozen die vanaf het begin voor de hand lag, was er volgens
Adonnino 'wat de begroting 1981 betreft onzekerheid ontstaan, daar niemand kon voorspellen
welke houding de Raad zou innemen en niemand de grenzen kende binnen welke men eventueel
kon manoeuvreren:98 Hij kwam met een advies van de BC om blijvend binnen de nieuwe
marge die zou ontstaan bij definitieve vaststelling van de SB 2/80 - de vastleggingskredieten te
verhogen met 60 mln. ERE en de betalingskredieten met 54,6 mln. ERE. Met name het
energiebeleid zou daardoor meer armslag krijgen en er kon meer hulp geboden worden aan
midden-Italie.
-

De Vergadering was voorzichtig zodat een aantal van de Bc-amendementen geen gekwalificeerde
meerderheid haalde. De vastleggingskredieten werden 'slechts' verhoogd met 30,3 mln. ERE en
de betalingskredieten met 24,8 mln. ERE. Dit kwam vooral de fracties van EVP en ED op zware
verwijten van andere fracties te staan. Eerstgenoemde fracties - op de hoogte van het harde
standpunt van de Raad bij het overleg, maar w61 rekening houdend met de zojuist ten gevolge
van de amendering van de SB 2/80 (ook al had de Raad zich daarover nog niet uitgesproken)
verhoogde marge - hadden willen voorkomen dat er bij het begin van het jaar wtur geen
begroting zou zijn. De stemming over de amendementen was voorafgegaan door stemming over
drie voorstellen tot algehele verwerping van de ontwerp-begroting 1981. Ekn voorstel was
afkomstig van Panella (TC-I) c.s., 66n van Baillot (Com-F) c. s. en 66n van de la Malene (EDV-F)
c.s. Deze laatste wenste verwerping wegens het kwaad dat in de begroting 1981 de landbouw werd
aangedaan. Alle drie de voorstellen werden verworpen.

Door de reeds vermelde boosheid bij een aantal fracties en door in de ontwerp-resolutie via
amendering ontstane inconsistenties, alsmede door tegenstand bij sommige fracties over de
rigueur die eruit sprak in verband met de financien voor het Gemeenschappelijk
Landbouwbeleid, werd de ontwerp-resolutie van Adonnino ten slotte verworpen. Deze keer
ontbrak daardoor voor het eerst de gebruikelijke begeleidende resolutie, waarin het Parlement
zijn motivering, zijn wensen voor de toekomst en bepaalde overwegingen pleegt vast te leggen.
Het ontbreken van een resolutie had echter - anders dan bij de adviesfunctie in
wetgevingsaangelegenheden - geen formeel gevolg voor de rechtsgeldigheid van de procedure.
Lot van de 'sociale maatregelen staal'
Wat was er met de 'sociale maatregelen staal' gebeurd? In het kader van de begroting 1981 niets
meer. De Commissie had vastgehouden aan de noodzaak van een additionele rechtsgrondslag.
Het Parlement had onder die omstandigheden en met name in het kader van de margeproblematiek voor deze maatregelen geen kredieten meer opgenomen, zodat de p.m.vermelding, waartoe de Raad in zijn tweede lezing gekomen was, de enige invulling bleef van
deze post. Na de stemming was in het Parlement nog aan de orde de begroting van de EGKs en met
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name het advies van het Parlement over de hoogte van de EGKs-heffing. In de resolutie met
stellingname hierover werd door amendering nog ingevoegd: '... verwijst naar de aanvullende
begroting van de EG VOOr 1980; verzoekt de Commissie in dit verband een deel van de hierin
voor de sociale sector uitgetrokken middelen te gebruiken voor sociale maatregelen in de
staalsector'.99

Vaststelling van de begroting 1981 en het daaruit ontstane conflict
In de januari-zitting deelde mevrouw Veil mee van de Raad bericht te hebben ontvangen dat deze
zich niet had kunnen uitspreken over de amendementen die het Parlement tijdens zijn

vergadering van 18 december 1980 op het ontwerp van aanvullende begroting nr. 2 voor het jaar
1980 had aangebracht. In de mededeling van de voorzitter van de Raad was overigens geen enkele
opmerking over de ontwerp-begroting 1981 vervat. 'Overeenkomstig de bepalingen van de
Verdragen heb ik dus op dezelfde dag geconstateerd dat de ... voorgeschreven procedures waren
afgesloten en dat deze beide ontwerp-begrotingen definitief waren vastgesteld.'100
De minderheid in de Raad die aanvaarding van de amendementen van het Parlement mogelijk
maakte bestond uit de delegaties van Italie, Ierland en het Verenigd Koninkrijk. In de
mededeling van de Raadsvoorzitter aan de Parlementsvoorzitter was over de SB 2/80, zoals
reeds vermeld bij de bespreking van die suppletoire begroting, ook vermeld dat de door het
Parlement voorgestelde amendementen volgens sommige delegaties een misbruik van de
begrotingsprocedures inhielden.
De amendementen op de ontwerp-begroting 1981 zijn door het definitief worden van de SB 2/80
binnen de vergrote marge van het Parlement gebleven, waardoor er voor zijn voorzitter geen
beletsel was deze begroting voor vastgesteld te verklaren. Het BTW-percentage voor de begroting
1981 was 0,89, dat voor de begroting 1980 na vaststelling van de beide suppletoire begrotingen
0,73.

Begrotingen aanhangig bij het Hof van Justitie

Mevrouw Veil kreeg enthousiaste bijval voor haar verklaring in het Parlement, dat de beide
begrotingen waren vastgesteld. Glinne, de voorzitter van de Socialistische Fractie, bedankte haar
en steunde haar beslissing mede namens de EVP, de ED, de Italiaanse Communisten, de
Liberalen en de EDV.
De nieuwe Commissievoorzitter Thorn, die zich op diezelfde dag presenteerde met zijn pas
benoemde Commissie, ontweekhet conflict dat in de lucht hing niet: 'Wat de Commissie betreft,
en ik spreek hier in naam van ons college, moge ik u duidelijk verklaren dat wij van mening zijn
dat zowel de aanvullende begroting 1980 als de begroting 1981 een rechtmatig bestaan hebben en
daardoor executoir zijn.'101
Van der Klaauw, de Nederlandse Minister van Buitenlandse Zaken, gaf op woensdag 14 januari
1981 de gebruikelijke verklaring af bij het begin van een nieuw voorzitterschap van de Raad en
beperkte zich ter zake tot twee zinnen: 'Wat betreft het zojuist ontstane conflict over de
aanvullende begroting 1980, zou ik mij nu slechts willen beperken tot de uitspraak dat ik hoop
dat dit conflict zo spoedig mogelijk uit de wereld geholpen kan worden. Ik zie hier op dit moment
geen taak weggelegd voor de Raadsvoorzitter maar zodra zou blijken dat het voorzitterschap een
bijdrage kan leveren voor een oplossing, kan ik u verzekeren dat ik mij daartoe met al mijn
krachten zal inzetten.'102

Houding van de lidstaten

Frankrijk had als eerste gewaagd van een ernstige procedureschending als gevolg van veel
onregelmatigheden. De mededeling van de Raad aan de Parlementsvoorzitter had volgens de
Franse regering niet meer kunnen betekenen dan de mededeling dat de Raad niet had
geamendeerd. De voorzitter had de SB 2/80 niet voor vastgesteld mogen verklaren, omdat de in
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het Verdrag bepaalde termijn (15 dagen) nog niet verstreken was. Het bleken uiteindelijk
Frankrijk, de Bondsrepubliek Duitsland en Belgie te zijn die niet volledig gevolg gaven aan het
verzoek van de Commissie tot overmaking van de eigen middelen, de eerste twee landen voor
zowel de SB 2/80 als de begroting 1981, het laatste uitsluitend voor de aanvullende begroting.
Ierland, Italic, Nederland en het Verenigd Koninkrijk droegen af zonder, Denemarken en
Luxemburg echter mdt voorbehoud.103
De Commissie opende vervolgens de procedure van art. 169 EEG tegen de weigerachtige lidstaten.
Als eerste stap verzocht de Commissie op 13 februari de regeringen van de drie landen schriftelijk
de verplichtingen na te leven die voortvloeien uit het bepaalde in art. 10 van Verordening
2891/77, houdende toepassing van het Eigen-middelenbesluit van 21 april 1970, en het
resterende bedrag van de uit hoofde van de begroting 1980 over te maken eigen middelen uit de
BTw binnen een maand te betalen. Gelijksoortige brieven kregen Frankrijk en de Bondsrepubliek
Duitsland over hun overmakingen van BTw-middelen voor de begroting 1981.104 De Commissie
had deze brieven eerst verzonden nadat een politieke oplossing van het conflict door de Raad niet
mogelijk was gebleken.105 De betrokken lidstaten antwoordden niet met precies dezelfde
argumenten, al kwamen ze grotendeels op hetzelfde neer:
- de SB 2/80 zou niet zijn behandeld volgens geest en letter van Verdrag en Financieel
Reglement. Daarbij werden vermeld de artt. 199, lid 1 en 202, lid 1 van het Verdrag, die het
jaarlijkse karakter van de uitgaven voorschrijven, alsmede art. 1, lid 5 FR waarin voorwaarden
worden gesteld aan aanvullende of gewijzigde begrotingen;
- de procedure van de SB 2/80 zou bovendien nog niet zijn voltooid omdat de aan de Raad ter
beschikking staahde termijn niet was verstreken toen de voorzitter van het Parlement deze

begroting voor vastgesteld verklaarde;
- ten aanzien van de begroting 1981 zou geen formeel akkoord zijn bereikt tussen de Raad en het
Parlement over het stijgingspercentage van de niet-verplichte uitgaven.
Op 7 mei zond de Commissie de'met redenen omklede adviezen' overeenkomstig art. 169 aan de
drie lidstaten. Zij ging op alle argumenten in en hield vol dat beide begrotingen legaal waren en
uitgevoerd moesten worden. Over de aan suppletoire begrotingen te stellen voorwaarden merkte
zij op dat de drie criteria die art. 1, lid 5 FR noemt (onvermijdbaar, onvoorzien, uitzonderlijk)
niet alle drie tegelijk vereist zijn en dat wat betreft overschrijving van het ene hoofdstuk
naar het andere na overboeking naar een volgend jaar toch nog de tussenkomst van de
Begrotingsautoriteit vereist is. Art. 1, lid 5 FR spreekt namelijk van 'in geval van onvermijdbare,
uitzonderlijke Of onvoorziene omstandigheden' (mijn cursivering - hn).
Met betrekking tot het MSP VOOr de begroting 1981 stelde de Commissie dat het wettelijk
stijgingspercentage is berekend op de SB 2/80, hetgeen legaal is. Zij herhaalde dat een lidstaat
niet eigen rechter mag spelen.
Het conflict werd eerst opgelost na de vaststelling van de SB 1/81, zoals uit het vervolg zal

blijken.
De suppletoire begrotingen voor 1981

De voorontwerp-SB 1/81
Het overleg met de Begrotingsraad van 22 en 23 juli over de begroting 1982 werd ook gebruikt om
te spreken over het voorontwerp-SB 1/81 waartoe de Commissie medio mei had besloten.
Zonder de meevallende ontwikkeling van de kosten voor het landbouwbeleid zou er voor het
voorontwerp-SB 1/81 geen ruimte geweest zijn. De inleiding van het voorontwerp stelt: 'Wat het
EOGFL/Garantie betreft moeten in de begroting 1981 thans de gevolgen worden verwerkt die de
meeste begrotingslijnen ondergaan van, enerzijds, de besluiten op het gebied van prijzen en
andere maatregelen voor het verkoopseizoen 1981/1982 en, anderzijds, de door de Commissie
bij het beheer van de markten bereikte besparingen alsmede de stellig te verwachten kostendaling
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door de uit

een oogpunt van begrotingsuitgaven gunstige ontwikkeling van de monetaire en
wereldmarktsituatie. Voorgesteld wordt de kredieten van het EOGFL/Garantie in totaal met
ca. 520 mln. Ecu te verminderen.' 106

Tugendhat zette bij de aanbieding van dit voorontwerp uiteen wat met de meevaller gedaan zou
kunnen worden: herstel van het jaarlijkse karakter van de begroting, een deugdelijk
begrotingsbeheer en een bijdrage tot oplossing van het lopende conflict tussen de instellingen.
'Het Parlement zal zich herinneren dat het eind 1980 een aanvullende begroting heeft
aangenomen waarop 326,4 mln. ECU in betalingskredieten voor het Sociaal Fonds werd
uitgetrokken. Dank zij deze gerechtvaardigde beslissing van het Parlement zijn voor het Sociaal
Fonds in 1981 voldoende betalingskredieten beschikbaar om de verplichtingen die uit de op de
begroting opgenomen vastleggingskredieten voortvloeien, na te komen.'
Voor het EFRO en de steun aan niet-geassocieerde ontwikkelingslanden was er door de besnoeiing
van de Raad een groot tekort aan betalingskredieten. De Commissie trachtte nu door middel van
een suppletoire begroting hierin te voorzien en het jaarlij kse verband tussen betalings- en
vastleggingskredieten te herstellen. Zij maakte ook van de gelegenheid gebruik om een aantal
andere uitgaven voor te stellen. 'Tot slot', aldus Tugendhat, 'is er de politieke overweging... Als
er geen oplossing wordt gevonden voor het meningsverschil over de begrotingen voor 1980 en
1981, zal . . .d e begrotingsprocedure dit jaar waarschijnlijk worden overschaduwd door nog
bestaande twistpunten, waardoor dan wellicht geen overeenstemming zal kunnen worden
bereikt over de begroting 1982. De Commissie beschouwt het als 6tn van haar belangrijkste
taken om erop toe te zien dat de begrotingsprocedure 1982 tot de goedkeuring van een voor allen
aanvaardbare begroting leidt... Als wij niet willen dat de belangen van de Gemeenschap bij de
Europese bevolking in diskrediet raken, dan moeten alle drie de instellingen... zich ervoor
inspannen om in december een bevredigend compromis te bereiken. Hiertoe is het ten zeerste
gewenst dat de geschilpunten zo spoedig mogelijk uit de weg worden geruimd.'107

Tabel III.4. Samenvatting van de uitgavenzijde van de voorontwerp-SB 1/81; mutaties ten opzichte
van de oorspronkelijke begroting 1981 (in mln. Ecu).

kredieten voor
vastleggingen
EoGFUGarantie

-

EOGFL/OriOntatie
EFRO

+

Ontwikkelingssamenwerking voor niet-geassocieerde
ontwikkelingslanden
Controlemaatregelen ijzer- en staalindustrie

521
55

kredieten voor
betalingen
- 521

+ 55
+ 250

+

11

Diversen

-

9

+ 127
+ 11
+ 50

Totaal

- 337

- 28

+ 127

De uitgavenzijde van de voorontwerp-SB 1 /81 is samengevat in Tabel III.4.108 Het saldo van het
jaar 1980 ad 82,5 miljoen werd toegevoegd aan de ontvangstenzijde. Het BTW-percentage kon
dalen van 0,89 tot 0,88.

De ontwerp-SB 1/81
De ontwerp-SB 1/81 van de Raad volgde in hoofdzaak de voorstellen van de Commissie, maar
resulteerde in een nog sterkere verlaging van het totaal der kredieten. Zie daarvoor Tabel III.5.
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Tabel III.5. Samenvatting van de uitgavenzijde van de ontwerp-SB 1/81; mutaties ten opzichte
van de oorspronkelijke begroting 1981 (in mln. Ecu).

EoGFUGarantie
EoGFL/Garantie - verevening vorige jaren
EOGFUOriOntatie

kredieten voor
vastleggingen

kredieten voor
betalingen

- 521
- 40
+ 50

- 521

+ 200

EFRO

Ontwikkelingssamenwerking voornietgeassocieerde ontwikkelingslanden (naast
kredietoverschrijving voordit doel)
Voedselhulp
Controlemaatregelen ijzer- en staalindustrie

- 40
+ 50

+ 44
+ 100

Diversen

+ 100
+ 11
- 41

Totaal

- 441

- 198

+ 11
- 42

Het BTw-percentage kon hierdoor dalen tot 0,86. Deze keer ging een en ander weer w61 vergezeld
van een verklaring dat de Raad zich positief zou opstellen tegenover verzoeken tot overschrijving
van kredieten naar sectoren als EOGFL/Ori8ntatie en EFRO.
De Commissie beval het Parlement aan deze ontwerp-begroting in 66n lezing te aanvaarden.

Dit is in de september-zitting geschied zonder dat het Parlement amendeerde of wijzigingsvoorstellen deed, zodat in diezelfde zitting de SB 1 /81 kon worden vastgesteld.
Blijkens de resolutie109 die het Parlement bij die gelegenheid aannam meende het dat door
deze suppletoire begroting de eerste aanzet was gegeven tot een gedeeltelijk herstel van het
evenwicht tussen de landbouwuitgaven, de structurele uitgaven en de uitgaven voor
ontwikkelingssamenwerking enerzijds en tussen de verplichte en niet-verplichte uitgaven
anderzijds. Het Parlement nam nota van het besluit van de Raad om voor de EGKS - door een
rechtstreekse bijdrage der lidstaten - een eerste tranche van 50 min. ECU beschikbaar te stellen ter
financiering van sociale maatregelen in verband met de herstructurering in de ijzer- en
staalindustrie. Het betreurde echter dat dit besluit zo laat was gekomen en wenste dat de tweede
tranche zo snel mogelijk op de door het Parlement en de Commissie gewenste wijze zou worden
uitgekeerd (subsidies uit de EEG-begroting voor de EGKs-begroting). Het stelde vast dat - door de
goedkeuring van de SB 1/81 - de door de drie lidstaten geformuleerde reserves ten aanzien van
hun betalingen voor de SB 2/80 en/of de oorspronkelijke begroting 1981 aldus waren
weggenomen en dat deze landen derhalve hun voor deze twee begrotingen op zich genomen
verplichtingen nakomen. De resolutie verwees ook naar een eerder voorstel van het Parlement110
om de nog hangende meningsverschillen over het begrotingsrecht v66r het begin van de
procedure 1982 uit de weg te ruimen. Daarin waren de volgende onderwerpen vermeld:
- het tijdstip waarop het Parlement gebruik mag maken van de marge voor verhoging van de

niet-verplichte uitgaven;
- de toepassing van deze marge op aanvullende begrotingen;
- de besluitvormingsprocedures in de Raad bij de behandeling van de door het Parlement op de
begroting ingediende amendementen en bij de vaststelling van een nieuw percentage voor de
verhoging van de niet-verplichte uitgaven;
- de toepassing van een Msp voor de vastleggingskredieten;
- de relatie tussen vastleggingskredieten en betalingskredieten.
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Voorrang had het Parlement gevraagd voor de volgende zaken:
- de begroting als juridische basis voor de uitvoering van de kredieten;
- de vaststelling van de omvang van de kredieten via begrotingsprocedures of wetgevende
procedures;

- het recht van de Commissie om zelfstandig de begroting uit te voeren en de taak van de
Comitts van beheer.
Einde van het begrotingsconflict
Gedurende het overleg van de Parlementsdelegatie met de Raad over de SB 1 /81 en de begroting
1982 was toegezegd dat de niet volledig betalende lidstaten dit wel zouden gaan doen wanneer
deze suppletoire begroting door het Parlement zou worden aanvaard. Aldus is geschied. Het
totaal van de begroting 1981 was verlaagd, waardoor de lidstaten een geringer BTW-percentage
behoefden af te dragen en daarmee een zekere voldoening hadden. Voor het Parlement echter
was van belang dat een groot aantal wensen alsnog in vervulling kon gaan en dat de verhouding
tussen niet-verplichte en verplichte uitgaven gunstiger was geworden. De Commissie smaakte de
voldoening door haar initiatief de 'vrede' tussen de andere instellingen te hebben bevorderd.
Wel heeft de rentebetaling over de achterstallige overmakingen nog discussies opgeleverd. De
Commissie heeft geen rente gevraagd. Lange liet doorschemeren dat daarin al of niet
stilzwijgend bij het overleg ook was toegestemd. Het afzien van rente is in elk geval niet
overeenkomstig art. 11 van de Verordening 2891/77.

De voorontwerp-SB 2/81
Kort na de goede afloop van het begrotingsconflict, op 23 september 1981, stelde de Commissie
een voorontwerp-SB 2/81 op. Een der aanleidingen daartoe was het voorschrift om in de loop
van elk financieel jaar een begrotingswijziging voor te stellen waarin het saldo van de eigen
middelen van het voorafgaande jaar is verwerkt (het in de begroting opgenomen bedrag van de
BTw-ontvangsten is immers gebaseerd op schattingen van de BTW-grondslag in de lidstaten; de
lidstaten zijn verplicht midden in het volgende jaar de werkelijk geconstateerde grondslag op te
geven, naar aanleiding waarvan correcties kunnen worden aangebracht). De Commissie herzag
op verzoek van de Raad ook de ramingen in de begroting 1981. Zie voor een samenvatting van de
mutaties in de voorontwerp-SB 2/81 Tabel III.6.
Voor de tweede keer konden de landbouwuitgaven in de begroting 1981 worden verlaagd, met
name ten gevolge van de'landbouwconjunctuur'. In totaal bedroeg de verlaging voor 1981 rond
1250 mln. ECU.

De toelichting bij het voorstel om 62 mln. ECU voor de 'sociale maatregelen staal' op te nemen
luidt: 'Op grond van het besluit ... van de Raad van 24 juni 1981 inzake een akkoord over een
EGKS-programma voor tijdelijke (1981 - 1984) sociale maatregelen in verband met de
herstructurering van de ijzer- en staalsector, moet de Commissie de meest adequate middelen
voor de financiering daarvan voorstellen..., de kosten van het programma zijn begroot op 212
mln. Ecu, waarvan 112 mln. ECU betalingskredieten aan te gaan in 1981, terwijl de Raad heeft
besloten een eerste gedeelte van 50 mln. ECU in 1981 te financieren via rechtstreekse bijdragen
van de lidstaten volgens een specifieke verdeelsleutel... Daartoe heeft zij de Raad verzocht om
op grond van art. 235 ... het besluit te nemen dat vereist is voor de totstandbrenging van een
juridische grondslag om zo spoedig mogelijk tot een dergelijke overdracht te komen'. Daarom
werd voorgesteld in het voorontwerp in plaats van de opgenomen p.m.-vermelding een bedrag
van 62 mln. Ecu te voteren.
De 40 mln. ECU VOOr buitengewone voedselhulp aan de minst ontwikkelde landen was bedoeld
'om een eerste concrete uitvoering te geven aan de politieke toezeggingen die werden gedaan op
de recente Conferentie van Parijs over deze problemen'. Het voorontwerp voorzag ook - binnen
de EoGFL/Garantie - in de middelen voor op gunstige voorwaarden aan Polen te leveren
levensmiddelen.
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Tabel III.6. Samenvatting van de mutaties in de voorontwerp-SB
2/81 (in min. Ecu).

Ontvangsten
Saldo BTw-middelen begroting 1980
Landbouwheffingen (in samenhang metde
daling van de landbouwuitgaven)
Heffingen enz. opsuikeren isoglucose
Douanerechten
Saldo begrotingsjaar 1980
Eigen middelen BTW

+ 164
- 784

Diversen

- 26

Totaal

- 695

+ 559
- 592
- 108

+ 92

Uitgaven*
EOGFUGarantie

Vergoeding 10% aan lidstaten voor inning
eigen middelen
Sociale maatregelen ijzer- en staalindustrie
(112-50)
Bijzondere voedselhulp aan minst ontwikkelde

- 724

- 61

+ 62

Diversen

+ 40
+ 12

Totaal

- 695

landen

*

niet-gesplitste kredieten, dus kredieten voor
vastleggingen = kredieten voor betalingen

De ontwerp-SB 2/81
De Raad volgde de Commissie en stelde op 19 oktober 1981 de ontwerp-SB 2/81 op, echter
zonder de bijdrage aan de EGKS van 62 mln. ECU. De kredieten voor de minst ontwikkelde landen
'zullen worden gebruikt, wanneer de Raad op voorstel van de Commissie de nodige bepalingen
heeft vastgesteld om deze acties te kunnen uitvoeren', luidde de toelichting. Het BTW-percentage
kon worden verminderd tot 0,78.
Eerste lezing van het Parlement
In zijn eerste lezing op 19 november voerde het Parlement de 62 mln. ECU voor de EGKs weer op
en aanvaardde een amendement ad 10 mln. voor aanvullende hulp aan Polen. In de toelichting
bij de post van 40 mln. voor de minst ontwikkelde landen schrapte het de zin waarin een
additionele juridische grondslag werd vereist.
Tweede lezing van de Raad
De Raad nam de amendementen niet over, maar stemde wel in met verhoging van de hulp aan
Polen, binnen het kader van de EOGFL/Garantie-kredieten. Hij stemde ook in met het beginsel
van de EGKS-steun, maar wenste een definitief besluit over de financiering daarvan pas te nemen
in zijn 'aan algemene zaken gewijde zitting op 7 en 8 december', dus de beslissing weer over te
laten aan de Algemene Raad. 1 1 1

Tweede lezing van het Parlement
In zijn tweede lezing op 17 december voerde het Parlement de 62 mln. ECU wederom op. Hoewel
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het nogmaals een amendement goedkeurde waarbij de referentie aan een aparte juridische
grondslag voor de 40 mln. bestemd voor de minst ontwikkelde landen werd weggenomen, bracht
het Parlement het gevraagde advies inzake het door de Commissie bij de Raad ingediende
voorstel wel uit. Daardoor werd de uitvoering van de actie zelf mogelijk gemaakt. Een
tegenstrijdigheid is hier niet te ontkennen: in de begrotingsprocedure neemt het Parlement het
standpunt in dat opneming van het bedrag met toelichting in de begroting een voldoende
juridische grondslag inhoudt, terwijl het niettemin advies geeft over een Raadsbesluit dat het niet
nodig acht en zelfs als een uitholling van zijn begrotingsbevoegdheid ziet. Het Parlement
worstelde - niet alleen hier, maar op steeds meer terreinen die begrotingsuitgaven met zich
brengen - met twee, soms tegenstrijdige, doelstellingen:
a. versterking en uitbreiding van zijn bevoegdheden, hetgeen soms slechts bereikt kan worden
ten koste van uitstel van het 'materiele' succes, bijvoorbeeld door te weigeren advies over een
voorstel voor een additionele juridische grondslag uit te brengen, dan wel door in het wetgevend
overleg het uiterste te wensen; het laatste kan meerdere vergaderingen nodig maken en dus veel
tijd kosten, waardoor de Raad nog niet kan beslissen;
b. het zo spoedig mogelijk bereiken van het doel dat met het besteden van de middelen wordt
beoogd, in casu hulp aan de bevolking van de minst ontwikkelde landen en versterking van de rol
van de Gemeenschap in de ontwikkelingssamenwerking.
Het Parlement koos in het hier besproken geval voor de laatste doelstelling.
De Raad maakte thans geen bezwaar meer tegen opneming in de begroting van middelen ten
behoeve van de EGKs-begroting. Op 21 december 1981 constateerde de voorzitter van het
Parlement dat de SB 2/81 definitief was vastgesteld.
Conclusies

Het Parlement had met de behandeling van de begroting 1981, in samenhang met de SB 2/80, op
verschillende punten succes. Het zette zijn wil door, rekenend op een aanvaardende minderheid
in de Raad, om de betalingskredieten voor het Sociaal Fonds met ruim 260 mln. Ecu te verhogen.
Wel moest daarvoor het door het Parlement gehuldigde beginsel van het jaarlijkse karakter van
de begroting - eenmalig - worden opgeofferd.
In de SB 1 /81 werden bovendien de betalingskredieten voor het EFRO met 250 mln. ECU
verhoogd.
In verschillende fasen bereikte het Parlement zijn doel om 112 mln. ECU voor de EGKS ter
beschikking te krijgen om Gemeenschapsmaatregelen op sociaal gebied voor de ijzer- en
staalindustrie van de grond te krijgen: eerst 50 mln. ECU op een minder communautaire manier,
namelijk in de vorm van rechtstreekse bijdragen van de lidstaten, gevolgd door 62 mln. ECU Via
de EG-begroting, beide bestemd voor die van de EGKS. Gesteld kan worden dat deze wijze van
financiering tot stand kwam door gebruik van de begrotingsbevoegdheid van het Parlement.
Op het gebied van het Gemeenschappelijk Landbouwbeleid bereikte het Parlement wat het
voorgaande jar niet lukte: de Raad aanvaardde enkele van zijn wijzigingsvoorstellen: 50 m\n.
Ecu ter reductie van de landbouwuitgaven en 254 mln. ECU ter overbrenging van de operationele
landbouwgarantieposten naar de reserve.
De voedselhulp steeg aanzienlijk en de landbouwgarantie-uitgaven konden met rond 1250 mln.
Ecu worden gereduceerd.
Het Parlement dwong bevestiging af van zijn opvatting dat het niet gebruikte deel van zijn marge
nog bij suppletoire begrotingen gebruikt kan worden. Het conflict, dat met name ontstond door
het niet respecteren door het Parlement van het jaarlijkse karakter van de begroting, kon na
aanvaarding van de SB 1 /81 - die nog meer wensen van het Parlement realiseerde - worden
beeindigd. Alle lidstaten betaalden daarna de BTW-middelen. Een en ander werd sterk bevorderd
door een forse daling van de wereldmarktprijzen voor landbouwprodukten.
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E. Juridisch voorbehoud bij de Raad, maar geen conflict
De totstandkoming van de begroting 1982
Richtsnoerenresolutie
In de maart-zitting van 1981 nam het Parlement een resolutie aan 'over de richtsnoeren voor het
financieel en budgettair beleid in 1982'.112 Dit geschiedde niet eensgezind. De Liberale Fractie
vond de stellingname irrealistisch en verwarrend en stemde tegen. Dat deden ook de Franse
Communisten, die van mening waren dat de landbouwers er weer voor moesten opdraaien en dat
het stuk te zeer tegen de traditionele Europese industrieen gericht was en te zeer toegesneden op
de uitbreiding van de bevoegdheden van het Parlement. Zij gingen daarmee in tegen Spinelli
(Com-1), die namens de BC als rapporteur voor de begroting 1982 de resolutie verdedigde.
Anderen, zoals de EVP-Fractie, waren bereid de resolutie te steunen omdat de mentaliteit, de
geest, de pushing power die erachter stak zozeer in hun lijn lag dat ze bereid waren enkele minder
realistische stellingen met een korreltje zout te nemen.113
Uit de resolutie worden hier drie onderwerpen nader belicht: 1. de versnelling van de uitvoering
van het aan de Commissie gegeven 'mandaat', verbonden met indiening van voorstellen voor
nieuwe eigen middelen, 2. het 'vervangend beleid' en 3. de prioriteiten.

Het mandaat
Het Parlement herinnerde de Commissie zowel aan zijn eigen verzoek van 6 november 1980 als
aan het mandaat van de Raad en rekende erop 'dat de Commissie aan beide verzoeken van de
Begrotingsautoriteit voldoet en bijgevolg de datum van indiening van de ontwerp-besluiten
betreffende de voorstellen tot wijziging van de landbouwverordeningen en de nieuwe eigen
middelen tot half april vervroegt om hiermee rekening te kunnen houden in de voorontwerpbegroting 1982'. Het Parlement vreesde dat er anders weer een jaar verloren zou gaan, terwijl het
plafond van de eigen middelen al bijna bereikt was. Het verlangde daarbij vermindering van de
kredieten voor de afzet van overschotten. Wanneer de medeverantwoordelijkheidsheffing voor
producenten die alleen voor interventie produceren automatisch zou kunnen worden verhoogd,
zouden een beter beheer van de marktordeningen en betere kostenramingen kunnen worden
bereikt. De begroting 1982 zou dan de definitieve EOGFL-verplichtingen voor dat jaar kunnen
bevatten, waardoor suppletoire begrotingen voor dat onderdeel vermeden zouden kunnen
worden. Ook vroeg het Parlement om meerjarenprogramma's om de structurele overschotten en
de daarmee gepaard gaande opslag- en restitutie-uitgaven geleidelijk te kunnen verminderen
totdat zij geheel zouden zijn verdwenen. In samenhang hiermee vroeg het Parlement om tijdige
voorstellen voor nieuwe eigen middelen. Hierdoor zou het mogelijk worden om in de
voorontwerp-begroting die uitgaven op te nemen die de Gemeenschap voor een verantwoord
functioneren nodig heeft, daarbij niet beperkt door het geldende te lage eigen-middelenplafond.
Ofschoon de Commissie al wel enkele voorstellen tot aanpassing van het Gemeenschappelijk
Landbouwbeleid had gedaan, kon zij een vroegere uitvoering van het mandaat dan voorzien was
toch niet toezeggen.
Vervangend beleid
Het Parlement verzocht 'de Commissie in haar jaarverslag over de coardinatie van de nationale
overheidsbegrotingen aan te geven welke gevolgen de communautaire begroting heeft, in
hoeverre de communautaire begroting ertoe bijdraagt de nationale begrotingen te ontlasten, in
hoeverre en waarom eventueel de overdracht van extra middelen van de nationale begrotingen
naar de communautaire noodzakelijk is, in hoeverre en waarom een eventueel snellere verhoging
van de communautaire begroting dan van de nationale begrotingen geen teken is van inflatie,
maar een factor van stabiliteit en doeltre ffendheid'. In wezen gaat het er hier om concreet inzicht
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te krijgen in de vraag o f en in welke mate EG-beleid (naast dat voor de landbouw) nationaal beleid
feitelijk heeft vervangen of zal kunnen vervangen. Inventarisatie is daartoe onmisbaar en dat is
de taak van de Commissie. De Begrotingscommissaris antwoordde: 'Uiteraard zal ik de heer
Ortoli, die in de Commissie verantwoordelijk is voor de opstelling van het jaarlijkse document
over de nationale begrotingen, attent maken op de denkbeelden van de heer Spinelli met
betrekking tot de relatie tussen de communautaire begroting en de begrotingen van de
lidstaten.'114
Een ongelukkig antwoord op een niet al te gelukkig geformuleerd verzoek. Door het verzoek om
in het rapport over de courdinatie van de financieel-economische politiek van de lidstaten te
rapporteren over het feitelijk bestaande en potentiele vervangend beleid, kreeg de Commissie in de begrotingsdiscussie - de gelegenheid de kern van de vraag te ontgaan. Commissaris Ortoli
was verantwoordelijk voor de conjunctuurpolitiek die de Gemeenschap conform art. 103 moet
voeren en daardoor voor de gewenste coordinatie van de nationale begrotingen. Het ging de BC
hier echter om iets anders, namelijk een begrotingsanalyse met het oog op het vinden in de
nationale begrotingen van concrete elementen die ook al door de EG worden gefinancierd,
teneinde een beleid te kunnen starten om echte structurele vervanging te bereiken waarover
in zijn algemeenheid zo vaak, ook door de Commissie, werd gesproken. De Commissie heeft dit
onderzoek nooit concreet aangepakt. Ook naar aanleiding van eerdere vragen 115 heeft de
Commissie zich niet willen begeven in het analyseren van de relevante begrotingen om
aanknopingspunten te vinden voor vervangend beleid. Algemene verklaringen ter zake hebben
vanaf de instelling van de EEG regelmatig het licht gezien, een werkelijk streven naar het
geleidelijk vervangen op bepaalde beleidsonderdelen van nationaal beleid door
Gemeenschapsbeleid is er echter - buiten de landbouw - nooit geweest.
-

-

Prioriteiten
De in de resolutie genoemde prioriteiten waren:
- beheersing van de uitgaven VOOr EOGFL/Garantie in het kader van een meerjarenprogram ter
vermindering van de uitgaven voor opslag en restitutie voor produkten met structurele
overschotten;
- energiebeleid;
- ontwikkelingsbeleid, ook gericht op niet-ACS-landen;
- regionaal beleid;
- sociaal beleid;

- milieubeleid;
- onderwijs- en cultuurbeleid.
In het debat kwam de vrees naar voren dat bij een zo veelomvattende opsomming, gegeven de
slechts geringe jaarlijkse financiele mogelijkheden, nauwelijks van echte prioriteiten kon
worden gesproken.

De voorontwerp-begroting
In de juli-zitting presenteerde Tugendhat tegelijk met de reeds besproken voorontwerp-SB 1/81
de voorontwerp-begroting 1982, die voorzag in 23,9 mld. ECU kredieten voor vastleggingen en
22,3 mld. ECU kredieten voor betalingen. Het corresponderende BTW-percentage was 0,95. Tot
de volledige benutting van de maximale 1 % BTW was nog een 'reserve' over van 615 mln. ECU. De
stijging van de betalingskredieten voor de verplichte uitgaven bedroeg ca. 12% (ten opzichte van
de voorontwerp-SB 1/81, waarin de landbouwuitgaven waren gedaald). Wanneer het
bestanddeel aan uitvoerrestituties in de voedselhulp tot de ontwikkelingssamenwerking en niet
tot het landbouwdeel van de begroting wordt gerekend hetgeen de Commissie voorstelde - zou
dit laatste deel 56,9% van de voorgestelde uitgaven omvatten. De gevolgen van eventuele
prijsverhogingen voor het komende seizoen waren daar niet in begrepen. In het voorontwerp
stegen de niet-verplichte uitgaven voor wat de vastleggingskredieten betreft met 22,5% en voor
-
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wat de betalingskredieten betreft met 27%. De Commissie had aan de verlangens van het
Parlement om de voorstellen ingevolge het mandaat te vervroegen, niet kunnen voldoen. Zij
wenste in haar begrotingsvoorstel nergens op vooruit te lopen. Eventueel zouden er in de loop
van de procedure nog aanpassingen kunnen plaatsvinden na beslissingen van de Raad over het
mandaat.
Dit standpunt kwam de Commissie op kritiek van de BC te staan, die het allemaal te langzaam
vond gaan. Met name de vastleggingskredieten, die toch uitgaven op wat langere termijn
betreffen, zouden dan worden vastgesteld op basis van'oud' beleid. Rapporteur Spinelli noemde
het optreden van de Commissie routinebeheer. Het Parlement had al op een aantal terreinen zijn
visies gepresenteerd en daarom zou het mandaatsrapport niet slechts een discussiestuk moeten
zijn, maar zou de Commissie nu toch eindelijk met concrete wetsvoorstellen moeten komen.
Spinelli doelde op een aantal initiatief-rapporten van het Parlement betreffende de volgende
onderwerpen:116

- convergentie en begrotingsvraagstukken;
- het Europees Monetair Stelsel als onderdeel van het internationale bestel;
- de bijdrage van de EEG aan de bestrijding van de honger in de wereld;
- de eigen middelen van de Gemeenschap;
- mogelijke verbeteringen in het Gemeenschappelijk Landbouwbeleid;
- de herstructurering van het economische en monetaire beleid in aansluiting op de conclusies
van de Raad van 30 mei 1980;

- de toekomst van de Communautaire begroting.
Het Parlement had op deze wezenlijke terreinen stelling genomen als zijn bijdrage aan 'het
mandaat' en ter bespoediging van de herstructurering van het Gemeenschapsbeleid en wilde ook
zijn begrotingsbevoegdheid inzetten ter realisering van de in de desbetreffende resoluties
neergelegde stellingnamen.

In het debat erkende Arndt (Soc-D) de juistheid van wat Thorn en Andriessen die week gezegd
hadden, namelijk dat de begroting geen hoofdzaak is, dat het beleid het belangrijkste is en dat de
begroting het beleid moet volgen. Maar hij stelde toch dat het er vanuit het gezichtspunt van het
Parlement iets anders uitziet, 'want voor het beleid kunnen wij slechts voorstellen doen, maar
doorzetten kunnen wij alleen iets door middel van de begroting'.
Notenboom (EVP-N) vond het voorontwerp een begroting die al tekenen van teruggang
vertoonde. Dat betekende zijns inziens dat er geen vaart zat in het 'europeaniseren' van
onderdelen van tot dusver nog nationaal gevoerd beleid. Die teruggang, aldus Notenboom,
vloeit voort uit het 1%-plafond en uit het feit dat men blijft hopen dat het voor de komende jaren
gewenste beleid door verlaging van de landbouwuitgaven kan worden gefinancierd. Dat is zand
in de ogen strooien. De EVP-Fractie vindt dat de Commissie snel met concrete voorstellen voor
middelen-uitbreiding moet komen en wel met geconditioneerde voorstellen, zoals Spinelli ook
had gezegd.

Balfour (ED-VK) meende dat de grote sprong vooruit, waarnaar zovelen reikhalzend uitzagen,
nog wel een hele poos op zich zou kunnen laten wachten.117
De ontwerp-begroting
De Britse fungerend voorzitter van de Begrotingsraad gewaagde in de september-zitting met trots
van de procedurewijziging onder het Britse voorzitterschap. Die bestond er in dat voor het eerst
de overlegvergadering met de Parlementsdelegatie gehouden werd daags v66rdat de Raad zou
vergaderen en niet meer op de vergaderdag van de Raad zelf, enkele uren voor de aanvang of
zelfs tijdens een onderbreking van de Raadsvergadering. Het volgens verscheidene sprekers
vruchtbare overleg had 5 M uur geduurd. Ook was de Raad er voor het eerst toe overgegaan de
garantie-uitgaven post voor post te bestuderen. De Raad had uit het EOGFL/Garantie-deel van de
begroting 310 mln. ECU genomen en in het reservehoofdstuk geplaatst. 'Het bedrag was wellicht
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wat aan de hoge kant . . . Zo volgden wij het voorbeeld dat het Parlement vorig jaar had
gegeven.'118

Het Parlement had hierdoor in verschillendefasen succes geboekt.
1. Bij de begroting 1980 weigerde de Raad nog ieder wijzigingsvoorstel van het Parlement ter

reductie of tot het in reserve plaatsen van uitgaven voor het Gemeenschappelijk
Landbouwbeleid,

hetgeen

in

deceniber

1979 de belangrijkste verwerpingsgrond

voor

het

Parlement was.
1. Bij de begroting 1981 aanvaardde de Raad in tweede lezing twee van zulke voorstellen wil,
waardoor de landbouwuitgaven met 50 min. ECU werden verminderd en ook 254 min. Ecu naar
de reserve werden overgebracht.

3. Bij de begroting 1982 voerde de Raad een dergelijk begrotingsbeleid reeds in zijn eerste lezing,
v66rdat het Parlement met wijzigingsvoorstellen kon komen.

De Raad had de ontwerp-begroting met gekwalificeerde meerderheid opgesteld, waarbij Italic,
Griekenland en Ierland hadden tegengestemd.119
De Commissie, bij monde van Tugendhat, kon er zich niet mee verenigen. Over energie-,
industrie- en onderzoeksbeleid was in de Raad zelfs geen gedachtenwisseling geweest. Het
probleem van de verschillen in classificatie der uitgaven tussen Raad en Parlement werd nijpend.
Nog steeds hadden daarover geen serieuze besprekingen plaatsgevonden. Spinelli roerde nog het
'vervangend beleid' aan: 'De voorzitter van de Raad heeft erop gewezen dat men ook zou kunnen
overwegen de uitgaven van de Gemeenschap meer te verhogen en de uitgaven van de lidstaten
dienovereenkomstig te verminderen, doch hiervoor is nog geen enkel voorstel gedaan. 120 W eer
was er verwarring over conjuncturele en structurele uitgaven. Notenboom verwierp namens de
EVP-Fractie de mening dat als de overheidsuitgaven maar fors stijgen en de overheid maar
fors gaat investeren, dat een geweldige bijdrage zou zijn tot de oplossing van het
werkloosheidsvraagstuk: ' . . . wij zeggen wel dat uitgaven in communautair verband efficienter
en geringer kunnen zijn op een aantal gebieden dan de nationale uitgaven van tien lidstaten'.121
De Bc-voorzitter reageerde mdt anderen op de woorden van de Raadsvoorzitter die gesteld had
dat de Begrotingsraad niet op het terrein van de 'vakraden' kon komen. 'Ik kan evenmin
aanvaarden dat de Begrotingsraad enerzijds van een gemeenschappelijke - financieel-politieke
en begrotingspolitieke en bijgevolg algemeen politieke - verantwoordelijkheid van de
Gemeenschap spreekt, en dan even later weer verklaart dat hij niet deze of gene gespecialiseerde
Raad is. Ook de Raad zou in het verdere verloop van de begrotingsprocedure... wat moeten
nadenken over een anders opgestelde begroting.' 122
9

De procedure wordt te ingewikkeld
Op 2 oktober 1981 kwam de Commissie met een Nota van Wijzigingen123 op de voorontwerpbegroting 1982 (vermindering EOGFL/Garantie met 380 mln. ECU; opvoeren van een subsidie
voor de EGKs ad 50 mln. ECU ten behoeve van speciale maatregelen staal; invoering van
geintegreerde (woningbouw)actie in Belfast ad 28 mln. ECU). Nadien diende zij weer een
addendum daarop in in verband met aanpassingen van de Monetair Compenserende Bedragen.
Er lagen toen bij het Parlement op tafel: een ontwerp-begroting 1982, een Nota van Wijzigingen
op de voorontwerp-begroting 1982 en een addendum daarop, terwijl enkele weken voordien de
SB 1/81 was aanvaard en een voorontwerp-SB 2/81 alweer was aangekondigd. Zulke situaties
compliceren de toch al ingewikkelde begrotingsprocedure zeer. Zelfs specialisten hebben soms
nauwelijks tijdig overzicht van datgene waarover beslist moet worden.
Eerste lezing van het Parlement

De felste kritiek van de BC bestond erin dat de Commissie zowel de richtsnoeren van het
Parlement van maart als de verzoeken in de resolutie over de toekomst van de EG-begroting,24 en
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het ook in de resolutie van september neergelegde verlangen om reeds een verband te leggen
tussen de begroting 1982 en de ontwerp-besluiten krachtens het 'mandaat', naast zich had
neergelegd. Volgens de Commissie zou inwilliging van dit verlangen om technische redenen
onmogelijk zijn, maar Spinelli 125 voerde dit terug op de houding: eerst afwachten wat de Raad
bereid is te aanvaarden. Commissievoorzitter Thorn trachtte dit af te zwakken door te stellen dat
de begroting voor 1982 'al een aantal richtsnoeren bevat die beantwoorden aan de geest en de
orientatie van het mandaat van 30 mei . . . Als een en ander sneller blijkt te kunnen, zullen we in de
loop van het begrotingsjaar alijd nog wijzigingen kunnen aanbrengen en daar verbind ik mij toe.
Dat geldt met name ten aanzien van de vaststelling van de landbouwprijzen in de lente van
volgend jaar... Wij konden het niet eerder aangezien wij op onze bijeenkomst van verleden week
nog niet met zekerheid konden zeggen of er in de Commissie een meerderheid zou zijn om de
uitgestippelde koers te volgen.' 126
Wat wilde de llc?
Gebruik van hoofdstuk 100 ter betnvloeding van het beleid
Omdat het Parlement beslissingsmacht heeft bij het binnen een dienstjaar overbrengen van nietverplichte uitgaven van het ene hoofdstuk naar het andere, stelde de BC VOOr bepaalde bedragen
van het EFRO naar hoofdstuk 100 (reserve) over te brengen, om gedurende het jaar meer invloed
op dat beleid te kunnen uitoefenen. Het betrof 323 mln. ECU aan vastleggingskredieten en
170 mln. Ecu aan betalingskredieten.
De Bc verzocht ook de helft van de 1600 mln. ECU voor aanvullende maatregelen ten behoeve van
het Verenigd Koninkrijk, die evenals de kredieten voor het EFRo in titel 5 stonden, eveneens naar
hoofdstuk 100 over te brengen. Spinelli verklaarde deze wens: 'Deze kredieten zijn aan het
Verenigd Koninkrijk toegekend bij wijze van buitengewone bijdrage van de Gemeenschap ter
verlichting van de budgettaire onrechtvaardigheden waarvan dit land het slachtoffer is. Maar dit
is

geen lump sum die de

Britse

regering

wordt

gegeven

om

ermee

te

doen

wat

zij

wil.

Deze

kredieten moeten besteed worden voor regionale ontwikkelingsprojecten, zulks ter bevordering
van een grotere economische eenheid. Aan de Britse regering is echter niet verzocht om
procedures te volgen gelijk aan die welke vereist zijn voor de toekenning van soortgelijke
regionale uitgaven en waardoor een juiste besteding gewaarborgd is. Onze Commissie verzoekt u
dus de helft van deze kredieten op te voeren in hoofdstuk 100, met de vermelding dat dit bedrag
zal worden vrijgegeven zodra de Commissie en de Britse regering het bewijs hebben geleverd dat
deze kredieten werkelijk voor speciale programma's zijn bestemd'.127

Ontwikkelingssamenwerking
De Bc stelde voor de voedselhulpbedragen uit de voorontwerp-begroting, enigszins verhoogd,
weer op te voeren en de vastleggingskredieten voor steun aan niet-geassocieerde
ontwikkelingslanden met 73 mln. Ecu te verhogen. Door Panella c.s. (NI-I) waren
amendementen ingediend die beoogden de kredieten ter bestrijding van de honger in de wereld
met rond 600 mln. ECU te verhogen. Als rapporteur moest Spinelli het Parlement vragen tegen
deze amendementen te stemmen, omdat zij de mogelijkheden van het Parlement ver te boven
gingen. Hij deed dat inderdaad, maar legde wel uit waarom hij er persoonlijk v66r zou stemmen:
het Parlement had in september 1980 met vrijwel algemene stemmen een resolutie-Ferrero
aangenomen, ingediend namens de Commissie voor Ontwikkeling en Samenwerking, waarin een
visie was ontwikkeld op de taak van de Gemeenschap met betrekking tot de bestrijding van de
honger in de wereld: in beginsel vervangend beleid, maar wel gericht op het bereiken van de
verplichting om ten minste 0,7070 van het BNP aan openbare ontwikkelingshulp te besteden. Qua
omvang gaat het hier om vele miljarden. Ook had Panella op een register-resolutie ingevolge het
nieuwe artikel 49 uit het Reglement van het Parlement de handtekeningen van de meerderheid
van de leden, die daartoe individueel waren benaderd, weten te verwerven. Deze resolutie over
'het oproepmanifest van de Nobelprijswinnaars tegen hongersnood in de wereld en de bijdrage
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van de EG' verzocht de Commissie een spoedplan op te stellen om in 1985 5 miljoen mensen van
de ondervoeding en de hongerdood te redden. Voor 1982 zou er een buitengewone aanvullende
begroting ad 5 mld. ECU moeten komen, te financieren door middel van buitengewone, gewogen
bijdragen van de lidstaten.128 Spinelli herinnerde behalve aan de recente resoluties van het
Parlement ook nog 'aan de conferentie van Cancun, aan die wanhoopskreet uit zovele landen,
aan de oproepen van de Paus en aan de hongerstaking van een onzer collega's'.129

Begroting als 'instrument voor buitenlandse politiek'?
De Bc had ook een uitermate politiek geladen voorstel gedaan, daarin gevolgd door het
Parlement. Voor het vierde, nog niet afgesloten, financieel protocol met Turkije werden de
voorgestelde betalingskredieten en vastleggingskredieten naar hoofdstuk 100 overgebracht.
Hiermee werd een blokkade beoogd totdat de eerbiediging van de mensenrechten in dat land zou
zijn hersteld. 129 Het Parlement vertaalde hiermee in budgettermen datgene waarover tussen alle
instellingen consensus bestond. De middelen gingen niet naar Turkije.
Kernelement bij de begrotingsprocedure 1982: classificatie der uitgaven
Het Parlement had de Raad al jarenlang om overleg gevraagd over de indeling van de uitgaven in
verplichte en niet-verplichte uitgaven. Elke instelling had daarover een eigen opvatting met alle
gevolgen vandien. Immers, het totaal aan niet-verplichte uitgaven van een jaar n is bepalend voor
de stijgingsmogelijkheden van die uitgaven in het jaar n + l e n met name ook voor de marge van
het Parlement. Spinelli: 'Aangezien in het Verdrag niet is bepaald wie in laatste instantie
bedragen op de lijst vaststelt, is het noodzakelijk dat de drie instellingen het eens worden ... Na
tevergeefs van jaar tot jaar op de beslechting van dit geschil te hebben gewacht, heeft de Bc aan
mevrouw Veil gevraagd om de Raad uit te nodigen een overlegprocedure met de Commissie en
het Parlement in het leven te roepen om het over een gemeenschappelijke lijst eens te worden.
Het Parlement heeft besloten om in eerste en tweede lezing slechts als verplichte uitgaven te
beschouwen de uitgaven welke door de drie instellingen als zodanig worden beschouwd... Wij
wachten nog steeds op het antwoord van de Raad op ons verzoek om urgent overleg dat aan de
tweede lezing van de begroting door de Raad zou kunnen voorafgaan. Voor het moment dragen
wij de voorgestelde veranderingen voor, ingedeeld in amendementen en wijzigingen, volgens
onze lijst, welke wij zullen handhaven zolang er geen overeenstemming is bereikt ...'.
Spinelli, die reeds tijdens zijn lidmaatschap van de Commissie falikant tegenstander was van het
beleid van de kleine stapjes en het aanleunen tegen de regeringen, lichtte weliswaar de strategie
van de Bc toe, maar liet er geen twijfel over bestaan dat hij deze veel te tolerant vond, met veel te
weinig visie en strijdvaardigheid. Hij bleef de vertegenwoordiger van de politiek van de grote
stappen, hoe onhaalbaar die ook was.

Reacties van Raad en Commissie

Ridley, voorzitter van de Begrotingsraad, vroeg om matiging van de voornemens. Dat zou de
taak van deze voorzitter bij het bereiken van overeenstemming tussen de twee instellingen
aanzienlijk vergemakkelijken. In totaal vertegenwoordigden de Bc-voorstellen voor de nietverplichte uitgaven een stijging van 1250 mln. ECU voor vastleggingskredieten en 610 mln. ECU
voor betalingskredieten. Ridley achtte die te hoog, zowel met het oog op de
bezuinigingsnoodzaak in de lidstaten als vanwege het bereiken van het middelenplafond. Hij
nodigde de Parlementsdelegatie uit voor overleg, wederom niet op de dag dat de Raad voor zijn

tweede lezing zou bijeenkomen, maar daags erv66r. Over de classificatie zweeg hij.
Tugendhat ontraadde dringend hoofdstuk 100 te gebruiken voor het doel dat de Bc voor ogen
had. 'Hoofdstuk 100 is op ongebruikelijke wijze benut met betrekking tot het EFRO, voor de
aanvullende maatregelen voor het Verenigd Koninkrijk en voor de uitgaven van het EOGFL/
Garantie. In de eerste plaats, wat is het doel van hoofdstuk 100? Dat is om in de begroting
kredieten voor het verrichten van uitgaven te kunnen uittrekken waarvan verwacht wordt dat zij
gedurende het jaar gedaan zullen worden, maar ten aanzien waarvan enige twijfel met
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betrekking tot de algehele uitvoering bestaat. Er bestaan verschillende redenen, maar de meest
voorkomende reden is het ontbreken van een toereikende wettelijke uitvoeringsgrondslag ten
tijde dat de begroting wordt aangenomen. Hoofdstuk 100 is geen globaal reservehoofdstuk,
noch een hoofdstuk waarin kredieten kunnen worden ondergebracht wanneer die wettelijke
grondslag wel aanwezig is. De echte plaats voor die kredieten is de begrotingslijn. Ofschoon de
Commissie begrip heeft voor de redenen op grond waarvan de Bc voorstelt in hoofdstuk 100 een
'mandaatsreserve' te vormen, moet ik zeggen dat ik niet geloof dat dit een nuttig instrument zal
blijken voor de herstructurering van de begroting van de Gemeenschap zoals wij die allen
wenselijk achten.'130
Tugendhat ontraadde ook het plan over de classificatie van de uitgaven. Hij hoopte op tijdige
overeenstemming, maar voor het geval die niet zou worden bereikt stelde hij voor dat de beide
instellingen op voorlopige basis, zonder aan hun standpunten afbreuk te doen, de door de
Commissie voorgestelde classificatie zouden aanvaarden.
Meningen van de fracties over de aanvullende bijdragen voor het Verenigd Koninkrijk
Balfour (ED-VK) kondigde het tegenstemmen van zijn fractie aan op het amendement om de
aanvullende maatregelen ten behoeve van het Verenigd Koninkrijk voor de helft in hoofdstuk
100 te plaatsen. De fractie deed dit wegens de impliciete kritiek die uit het amendement sprak op
de wijze waarop deze middelen door de Britse regering werden aangewend.131 Balfe (Soc-VK)
vond het amendement 'een weerspiegeling van het gevoel van steeds meer mensen in dit
Parlement dat het Verenigd Koninkrijk geen eerlijk spel heeft gespeeld met het teruggekregen
geld'. 132
Fich (Soc-Dk) karakteriseerde namens zijn fractie de 'restituties' aan Groot Brittannit om
meerdere redenen 'als een van de krankzinnigste geschiedenissen in het lange bestaan van de
Gemeenschap ... Ondanks al het negatieve dat wij over deze regeling kunnen aanvoeren, zij erop
gewezen dat de socialisten niet hebben voorgesteld om deze bedragen te schrappen. Het enige wat
wij hebben voorgesteld is om de helft van deze bedragen te boeken op een geblokkeerde
rekening. Wij socialisten erkennen inderdaad dat er een Brits probleem bestaat... Het probleem
en de reden waarom wij de helft van de gelden geblokkeerd willen zien is echter dat er geen
documenten voor ons liggen waaruit blijkt dat de gelden inderdaad voor deze doeleinden worden
gebruikt... Wij geloven namelijk gaarne wat de regering in Engeland zegt, maar het is aan de
Commissie om ons te bewijzen... dat deze gelden inderdaad voor bijzondere infrastructuurprojecten worden gebruikt.' 133
Langes (EVP-D) betoogde: 'Wij hebben nog altijd het gevoel dat vele mensen in de Commissie en daarmee bedoel ik niet alleen de Commissarissen, maar ook een heel leger ambtenaren - een
soort stadhouders van de nationale belangen zijn, die de gemeenschappelijke Europese opdracht
niet als zeer prioritair beschouwen... Discussieren wij nu weer over "nettobetalingen "? Gaan
wij verder deze dwaalweg op, die vooral in de Duitse Bondsrepubliek aanleiding geeft tot de
grootste onzin ...? Wilt u de Engelsen bijvoorbeeld duidelijk maken dat de buitenlandse handel
van Engeland acht jaar geleden slechts voor 17070 met de Staten van de EG plaatsvond en dat dat
nu 43% is geworden? Engeland heeft dus ongetwijfeld voordelen van de Gemeenschap! En wat
valt daaruit af te leiden? Dat ook de Engelse produkten natuurlijk niet meer tegen de
nettobetalingen van Engeland of de nettobetalingen van de Bondsrepubliek kunnen worden
afgewogen.'134
Nord (Lib-N) verklaarde dat bij de Liberale Fractie geen sprake was van een negatieve houding
tegenover de Britse regering en haar economische beleid. 'Wij geloven niet dat de overeenkomst
die destijds met het Verenigd Koninkrijk werd gesloten, verenigbaar was met het communautaire
systeem zoals dat normaal behoort te functioneren. Het begrip van de 'juste retour' is verkeerd.
Een gebrek aan evenwicht ten opzichte van welke lidstaat ook... mag men niet trachten te
verhelpen door willekeurig in de landbouwuitgaven te snoeien of door die te renationaliseren,
maar wel door communautair beleid op andere gebieden, zoals werkgelegenheid, energie, milieu
enz. te ontwikkelen... Wij leggen ons natuurlijk neer bij het feit dat deze maatregelen werden
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goedgekeurd en wij willen er niet op terugkomen, maar door deze overheveling naar hoofdstuk
100 willen wij het Europese karakter beklemtonen.' 135
Gouthier (Com-I) uitte namens de Italiaanse Communisten zijn zorg over de begrotingsopzet
van Commissie en Raad, die een zware hypotheek op de hele toekomst van de Gemeenschap legt
'wegens... de middelpuntvliedende krachten die een dergelijke begrotingsopzet op gang kan
brengen; wegens de ons welbekende en soms ook in de Raad te bespeuren invloed die soms kan
uitgaan van pressies en chantage voor de vernieuwing, de voortzetting en de uitbreiding van de
zogenaamde aanvullende maatregelen; wegens het overheersende optreden van de logica van de
"juste retour", die een simplistische logica is van het begrip "do ut des".'136
Baillot (Com-F) zei een amendement te hebben ingediend 'tegen de aanvullende maatregelen die
Groot Brittannie geniet'. 137 De fractie van Ansquer (EDV-F) 'is . . . voor voorlopige blokkering
van de kredieten. Wij hebben altijd het beginsel aanvaard dat men een in moeilijkheden
verkerende partner moet helpen, maar wij kunnen niet aanvaarden dat een situatie die zich, tegen
de aard en het wezen van de Gemeenschap en het EEG-Verdrag in, tot een systeem van "juste
retour" zou ontwikkelen, wordt bestendigd.' 138 Eisma (NI-N) zei: 'D'66 wil op deze plaats

wederom betogen dat zij deze "juste retour"-gedachte afwijst als strijdig met de beginselen en de
constructie van de Gemeenschap.'139

Andere onderwerpen uit het debat
De economische en monetaire commissie had zich intensief beziggehouden met de toekomst van
Europa en de werkgelegenheidskansen voor de jeugd. Op een aantal punten had zij consensus
bereikt met de Commissie en de Raad, maar zij miste een en ander in het budget. Moreau (SocF): 'Wat heeft het voor zin in de Ministerraden en de Europese Raden prioriteiten te stellen als die
niet in de aan ons voorgelegde begroting worden opgenomen?'140 Beumer (EVP-N): 'Een
voorbeeld: de resolutie van de Raad van 11 september 1979. De ministers zeggen dat de
gemeenschapsachterstand op het gebied van de micro-elektronica door communautaire acties
moet worden bestreden en als dan de Commissie deze resolutie financieel vertaalt zoals haar taak
is en richt op uitvoerbare projecten, zoals de heer Davignon aan de economische en monetaire
commissie meedeelt, dan volgt er weer een dusdanige besnoeiing door de Raad dat hij zich als het
ware zelf het zwijgen oplegt... Het Parlement zal dan ook opnieuw van meer communautaire
gezindheid moeten getuigen door ook dit corrigerende amendement van de economische en
monetaire commissie te ondersteunen.'141

Er werd in tegenstelling tot de meeste, zeer communautair ingestelde redevoeringen ook in
groeiende mate vanuit nationale of regionale belangen of vanuit belangen van het eigen
kiesdistrict gesproken, waarbij de pas toegetreden Grieken zich merendeels op nationalistische
wijze uitten. Bc-voorzitter Lange bestreed deze tendens en verzocht de leden niet te doen of het
lot van de Gemeenschap afhangt van hun directe en indirecte belangen die uit nationale of
regionale kwesties voortkomen.142
De bankier Balfour wees nog eens op vervangend beleid: ' . . . wij vragen niet om extra openbare
uitgaven. Het hoofdmotief van alle communautaire uitgaven is dat deze uitgaven elders
besparingen moeten opleveren. Wij willen dat u onze inspanningen om nieuwe beleidsvormen en
gezamenlijke communautaire acties tot stand te brengen beschouwt als een middel om een meer
doelmatig gebruik van onze collectieve middelen te bereiken.' 143

Over de strategie
Mevrouw Scrivener (Lib-F) wilde nieuwe parlementaire trucs voorkomen, die alleen maar
schadelijke spanningen met de Raad kunnen oproepen. Zij riep op om niet te handelen zoals de
afgelopen jaren, waarmee het Parlement immers geen extra bevoegdheden had verworven. Ze
was tegen het volgen van initiatieven die op het eerste gezicht verleidelijk schijnen, maar die
uiteindelijk het Parlement in juridische verwikkelingen met de Raad zouden storten. Daarmee
doelde ze duidelijk op de 'stijl Spinelli'.144 Wat Taylor verleden jaar had gezegd namens de ED156

Fractie was nu te horen uit de mond van Arndt (Soc-D): 'Wij weten dat het Parlement slechts
over een beperkte marge in de niet-verplichte sector beschikt en dat wij in de verplichte sector
alleen dan kansen hebben onze verhogingsvoorstellen door te drukken wanneer wij in feite
besluiten in de verplichte sector gelijkwaardige bedragen te schrappen ... Het Parlement moet
ophouden het de Raad door te hoge voorstellen in de eerste lezing gemakkelijk te maken alleen
amendementen van het Parlement te aanvaarden die de Raad eigenlijk zelf had moeten
aanbrengen.' 145

Dankert, die het inspelen op minderheden in de Raad zo niet uitgevonden, dan toch
geexpliciteerd had, had over dit onderwerp verder nagedacht en kwam met een opmerkelijk
advies door te waarschuwen tegen het inspelen door het Parlement op tegenstellingen in de Raad.
'Hierin schuilt het gevaar van de begrotingsprocedure. Het probleem is niet meer gelegen in de
verhouding tussen de beide instellingen, neen het probleem ligt bij het inspelen van de ene
instelling op de tegenstellingen binnen de andere... Het gevaar is groot -e n wij hebben dat in
december vorig jaar bij de SB 2/80 beleefd - dat op een gegeven moment door dit spel de
Begrotingsraad door het Parlement wordt opgeblazen en niet meer kan functioneren...
Naarmate de financiele benauwenis in de lidstaten en dus ook in Europa groter wordt, wordt ook
het gevaar dat de Begrotingsraad niet meer tot functioneren in staat is, groter. Dat zou... een
ongelukkige situatie zijn, omdat de Begrotingsraad in feite de enige Raad is die, althans op
papier, nog naar behoorlijke maatstaven van meerderheidsbesluiten functioneert. Als wij die
ook nog opblazen, is daarmee de laatste Raad die nog een beetje op basis van het Verdrag
functioneert, verdwenen...Er moet veel meer overleg worden gepleegd. ' Hij relativeerde ook
nog de successen die het Parlement had behaald met het oog op wat de kiezer er van begrijpt. 'Ik
heb vandaag gemerkt dat nauwelijks 66n journalist precies begrijpt wat er gebeurt. En ik weet
zeker dat onze kiezers, de mensen waarmee wij in 1984 moeten overleven, er helemaal niets van
begrijpen als de journalisten dat al niet doen. De enige bevolkingsgroep die, volgens mij, een
redelijk gevoel heeft voor wat er op Europees vlak gebeurt, zijn de boeren... Zolang van die
"link", zolang van die relatie tussen het begrotingsgebeuren in de Gemeenschap en de
individuele kiezer in de lidstaat geen sprake is, blijft de begrotingsprocedure een vrij theoretische
operatie waarvan de politieke betekenis misschien voor de lidstaten groot is, maar zeker niet voor
onze kiezers. Daarom moeten wij eerst proberen de verhoudingen tussen de Raad en het
Parlement te verbeteren, omdat wij de betekenis van de begrotingsprocedure voor onze kiezers
niet moeten overschatten.' 146
Stemming
Het Parlement wijzigde bij de stemming de ontwerp-begroting aanzienlijk, enerzijds door
verlaging van de verplichte uitgaven, met name op landbouwgebied, met 292 mln. ECU,
anderzijds door verhogingen van de niet-verplichte uitgaven: de vastleggingskredieten met 755
mln. Ecu en de betalingskredieten met 1261 mln. Ecu. Daarmee herstelde het Parlement de door
de Commissie voorgestelde betalingskredieten vrijwel volledig en verhoogde het zelfs in geringe
mate de vastleggingskredieten van de voorontwerp-begroting. In verband met het gememoreerde
verschil van opvatting over de classificatie en daarmee over de marge van het Parlement stelde
het in zijn resolutie dat het de Raad heeft 'laten weten dat in geval van voortdurende onenigheid
tussen de instellingen over de lijst van verplichte uitgaven alltdn die uitgaven als verplicht zullen
worden beschouwd, die als zodanig door de daartoe bevoegde instellingen (te weten Parlement,
Raad en Commissie) zijn aangeduid'.147
Tweede lezing van de Raad

In de december-zitting bracht Ridley verslag uit van de Raadsbeslissingen van 24 november. Dit
betrof de tweede lezing van de Raad van zowel de ontwerp-begroting 1982 als de ontwerp-SB

2/81.148 Voor het eerst ging een Raadsvoorzitter in op de verlangens naar 'vervangend beleid':
'Ik weet dat...u aandringt op een overdracht van uitgaven van de nationale begrotingen naar die
157

van de Europese Gemeenschap. Veel van uw amendementen zouden echter eerder neerkomen op
een uitbreiding van de bestaande communautaire programma's dan op een vervanging van
nationale. Bovendien vergen kostenverhogingen in communautaire programma's gewoonlijk
extra nationale uitgaven.' 149
Deze reactie had moeten worden uitgewerkt in een studie, gevolgd door voorstellen van de
bijvoorbeeld zijn naar
Commissie, hetgeen niet is gebeurd. Ridley had gelijk: EFRo-middelen
hun aard geen middelen voor vervangend beleid, omdat ze herverdeling 'van rijk naar arm'
beogen. Middelen van het Sociaal Fonds kunnen dat eventueel wel zijn, maar zolang daarvoor de
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deze hulp akkoord met 15 mln. ECU mdtr, zij het in hoofdstuk 100. De bedragen voor andere
onderdelen van de ontwikkelingshulp stegen met 25 mln. ECU.
Ten aanzien van de niet-verplichte uitgaven ging de Raad gedeeltelijk akkoord met de
amendementen tot verhoging van de structuurfondsen EFRO (echter niet in hoofdstuk 100, zoals
het Parlement had gewild) en Sociaal Fonds. De 50 mln. ECU VOOr 'sociale maatregelen staal' die
het Parlement had opgevoerd, werden gereduceerd tot een p.m.-vermelding. De Raad stond niet
afwijzend tegenover kleine bedragen voor het beleid op het gebied van milieu en informatica,
nieuwe technologieen en micro-elektronica, nadat hij - in andere samenstelling - op
9 november over verordeningen op die gebieden overeenstemming had bereikt. Ridley: 'Naar
aanleiding van de genomen besluiten heeft de Raad een nieuw maximumpercentage voor
de slotfase van
betalingskredieten voorgesteld van 22,8% als teken van positieve benadering van
de begrotingsprocedure.'
Wat betreft de classificatie, een der hoofdthema's van de begrotingsdialoog 1982, had Ridley de
betekenis die het Parlement daaraan hecht aan zijn collega's overgebracht. Ofschoon
vasthoudend aan zijn eigen indeling was de Raad er nu mee akkoord hierover begin 1982
besprekingen te voeren 'in de hoop dat v66r de aanvang van de procedure 1983 definitieve
conclusies kunnen worden getrokken. Hoewel sommigen misschien vinden dat een aanbod van
besprekingen niet erg substantieel is, wil ik toch beklemtonen dat dit de eerste keer is dat de Raad
ermee heeft ingestemd het onderwerp van de indeling met de andere instellingen te bespreken. Ik
hoop dan ook dat u zich niet zodanig zult opstellen dat een harmonisch verloop van de
besprekingen in de eerste helft van het komende jaar bij voorbaat wordt bemoeilijkt.' 150 De
Raad hield nu eindelijk onderhandelingen over de indeling van de uitgaven - voor het volgend
jaar - niet meer tegen uit vrees dat het Parlement door het ontbreken van overeenstemming over
die indeling autonoom zijn weg zou gaan. De indeling in verplichte en niet-verplichte uitgaven
zoals het Parlement die voor de begroting 1982 hanteerde, was daar al een aankondiging van.
De Raad verwierp het op blz. 154 genoemde Turkije-amendement - dat eigenlijk een
wijzigingsvoorstel had moeten zijn - niet.
Tweede lezing van het Parlement

Spinelli presenteerde de Bc-voorstellen met de classificatie als hoofdthema. 's Raads weigering
om reeds onmiddellijk een akkoord over de indeling der uitgaven te bereiken werd fel door hem
gehekeld. 'Na alles te hebben geprobeerd om de Raad tot een akkoord met onze commissie te
bewegen verzoek ik u. . . door voor de voorgelegde ontwerp-resolutie te stemmen plechtig te
verklaren dat onze indeling de juiste is en dat, bij gebrek aan enigerlei aanduiding in onze
basiswetten ter zake, de grenzen tussen de budgettaire bevoegdheden van de drie instellingen
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slechts op basis van vrijwilligheid... kunnen worden overeengekomen. Nu is de indeling van de
uitgaven onze enige mogelijkheid om de ontwerp-begroting te beinvloeden door amendementen
en wijzigingen, het maximumpercentage vast te stellen, kortom de enige speelruimte waarover
het Parlement beschikt. Aan het eind van uw stemming... zal onze voorzitter, indien het totale
bedrag van de niet-verplichte uitgaven zoals voortvloeiende uit het gemeenschappelijk deel van
de drie instellingen de marge niet overschrijdt, slechts kunnen vaststellen dat onze
begrotingsprocedure is voltooid en dat de begroting is vastgesteld. Door uw stemming... zult u
met u allen aangeven en met u allen besluiten of dit Parlement de levende kern vormt van het
toekomstige werkelijke Parlement der Europese volkeren dan wel of het slechts een spreekkamer
is waar beslissingen worden genomen die zonder gevolg blijven.' 151

De Bc stelde voor om de vastleggingskredieten met 371,8 mln. ECU en de betalingskredieten met
350 mln. ECU te verhogen. Het bedrag van 371,8 mln. ECU lag vlak onder de marge die
voortvloeide uit de classificatie die uit de strategie van de BC volgde. Omdat de BC het verband
dat bestaat tussen betalings- en vastleggingskredieten wilde handhaven, kwam zij voor de
betalingskredieten op 350 mln. ECU, hetgeen slechts 78% van de - door de BC gehanteerde marge van het Parlement voor de betalingskredieten uitmaakte. Spinelli was niet blij met de
beperkingen die de BC zichzelf had moeten opleggen en met de vele voorstellen van de
gespecialiseerde commissies die onder tafel terecht waren gekomen, 'maar', zei hij, 'ik verzoek u
toch dringend de aanbevelingen van onze commissie te volgen en, zo u dat niet doet, toch in ieder
geval binnen de marge te blijven; want als wij die overschrijden zullen wij door de ons gestelde
wetten worden gedwongen tot een gemeenschappelijke beslissing met de Raad over het nieuwe
maximumpercentage en wij zullen in dat geval de gevangenen zijn van de Raad en gedwongen de
" fooien" te aanvaarden die deze ons zal willen toestoppen.' 152
De Raad was inderdaad van mening dat de marge van het Parlement na de Raadsbesluiten van
24 november was verbruikt. Ridley: 'Alle extra zaken zijn dan ook onderhevig aan verdere
beslissingen van de Raad over het maximumpercentage, maar ik benader de slotfase van de
begrotingsprocedure in een geest van compromis'.153
De classificatie-verschillen waren aanzienlijk. De Raad beschouwde - anders dan het
Parlement - als verplichte uitgaven de uitgaven voor: visserij; EoGFL/OriEntatie; de
rentebonificaties; de aanvullende maatregelen voor het Verenigd Koninkrijk; de voedselhulp; de
reserve van hoofdstuk 100 'die', aldus Spinelli, 'kredieten omvat waarvan de tenuitvoerlegging
per definitie onzeker en willekeurig is, het tegenovergestelde van de omschrijving zoals die in art.
203 van verplichte uitgaven wordt gegeven.'154
Het grootste verschil was gelegen in het feit dat de BC voor deze keer - in afwachting van het
resultaat van het komende interinstitutionele overleg - de uitgaven opgenomen in hoofdstuk 100
als niet-verplichte uitgaven wilde beschouwen. De Raad en de Commissie waren het hiermee niet
eens, maar ook in het Parlement waren vele specialisten te vinden die er de grootste moeite mee
hadden en van wie sommigen enkel niet tegen stemden teneinde een overeenkomst met de Raad te
forceren. Aan de jaarlijks terugkerende conflicten achtten zij namelijk vele nadelen verbonden.
Het ad hoc-standpunt, ook wel een 'truc' genoemd, zou gezien kunnen worden enerzijds als een
uitdaging om de Raad nu eindelijk tot besprekingen te brengen hetgeen leek te gaan lukken en anderzijds als een poging de Raad in de actuele situatie te dwingen tot een aanvaardbaar
aanbod ter zake van een nieuw stijgingspercentage van de niet-verplichte uitgaven. Bij gebreke
van overeenstemming daarover zou het Parlement een 'rechtvaardiging' hebben voor het
eenzijdig verhogen der niet-verplichte uitgaven binnen een marge die, bij gebrek aan
overeenstemming over de classificatie, zou gebaseerd zijn op een indeling die niet minder
eenzijdig was dan die welke de Raad placht te hanteren.
-

Ridley gaf het effect van de verschillen aan. Zij zijn weergegeven in Tabel III.7 op blz. 160,
aangevuld met de bedragen waartoe het Parlement besloot.
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Tabel III.7. Standpunten betreffende de marge van het Parlement; bedrag van aanbevolen en
goedgekeurde amendementen (in min. ECU).

resterende marge van Parlement

vastleggingskredieten
betalingskredieten

Raad

BC

0

374
448

0

BC; hoofdstuk 100
ingedeeld volgens
Raad/Commissie
49
123

totaal amendementen
aanbevolen na stemming
Parlement
door BC

371,8

253,7

350

225,8

De Socialistische en de EVP-Fractie alsmede het Italiaanse deel van de Communistische Fractie
zegden hun steun aan de strategie van de BC tOe. De Europese Democraten en Liberalen steunden
zij
de strategie gedeeltelijk. 'Tussen de door de BC berekende marge van 450 mln., waarvan
bestaat
er
nul
de
bedraagt
marge van de Raad die
overigens slechts 350 mln. heeft gebruikt, en
zoals wij ook voorstellen - een middenweg. Door zich tot 228 mln. te beperken heeft de Liberale
Fractie vaak moeilijke keuzen moeten doen en zich met lagere dan de wenselijk geachte
moeten
verhogingen voor het Regionaal Fonds, het Sociaal Fonds en de voedselhulp
tevredenstellen..., wel vinden wij het door de BC ingenomen standpunt, volgens hetwelk de
hoofdstuk 100 zijn
MCB'S, enkel en alleen omdat zij op een gegeven moment van de procedure in
dat dat ons in
herhaal
Ik
heel
verrassend.
opgenomen, niet-verplichte uitgaven zijn geworden,
onwrikbaar
Raad
zijn
Maar
zijnerzijds
ook
feite onaanvaardbaar lijkt.
logisch gezien moet de
standpunt herzien ...', aldus mevrouw Scrivener.155
De EDV-Fractie 'kan zich niet volledig aansluiten bij het door de heer Spinelli verdedigde
standpunt...De indeling van het hele hoofdstuk 100 bij de niet-verplichte uitgaven lijkt ons...
moeilijk te rechtvaardigen . . .D e inzet is natuurlijk de speelruimte van ons Parlement. Maar
alleen een gezonde situatie kan voor het Parlement een stevige basis vormen waarop het zijn
onbetwiste bevoegdheden zal kunnen uitoefenen', aldus Ansquer. 156 Ook de Franse
Communisten 'weigeren de meerderheid van het Parlement te volgen, die met het oog op een
willekeurige uitbreiding van zijn bevoegdheden tot elke prijs een conflict met de Raad zoekt, dit
jaar met name over de indeling ..., iets waarvan de Europese volkeren totaal niets begrijpen, een
conflict dat het prestige van Europa in de publieke opinie bepaald geen goed zal doen.'157
Lange wees erop dat de t6t nog toe aangehouden indeling van de uitgaven zuiver willekeurig is.
'Als men namelijk een analyse maakt van wat dwingend uit het Verdrag of de op basis daarvan
vastgestelde wetgeving voortvloeit, dan komt men tot heel andere resultaten...; wat het
landbouwbeleid en de verordeningen betreft (zijn) hoogstens de helft van de als verplichte
uitgaven beschouwde uitgaven echt verplicht...;uw vertegenwoordigers... zullen u eind januari
. . . een document voorleggen, waarin wordt uiteengezet hoe die hele kwestie... in elkaar zit...
Door de manier waarop de Raad zich tot nog toe, ook in de begrotingsprocedure van dit jaar,
heeft gedragen, heeft hij er in belangrijke mate toe bijgedragen om de dingen nog moeilijker te
maken dan zij al waren.'158

Op de middag v66r de dag waarop de stemming zou worden gehouden vond

een laatste

vergadering van de Bc plaats. De Raad was daarbij niet aanwezig. Raadsvoorzitter Ridley
woonde de vergadering wel bij en deed nog een poging tot een compromis te komen. Wanneer de
bedragen in hoofdstuk 100 nader zouden worden ingedeeld en niet alle tot de niet-verplichte
- wellicht
uitgaven gerekend zouden worden, zou het Parlement aldus een voorzichtige poging
haar
echter
BC
De
besloot
en.
nog een marge hebben van 123 mln. Ecu voor de betalingskrediet
ontwerp-begroting,
zoals
door
de
blijven
bij
de
wijzigen
en
haar advies om
standpunt niet te
te
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Raad gewijzigd, voor wat de betalingskredieten betreft met 350 mln. ECU te verhogen. Omdat het
Bc-standpunt geen wijziging had ondergaan bracht de rapporteur geen nader verslag van zijn
commissie meer uit.
Stemming
Op 17 december werden ten minste 218 stemmen en drievijfde van het aantal uitgebrachte
stemmen verkregen voor amendementen die de vastleggingskredieten met 253,7 min. ECU en de
betalingskredieten met 225,8 mln. ECU verhoogden, gedeeltelijk op begrotingslijnen die volgens
het Parlement niet-verplichte, maar volgens de Raad verplichte uitgaven waren. Dat gold
bijvoorbeeld voor 31 mln. Ecu voor voedselhulp. Onder de amendementen was er ook een ad
50 mln. Ecu voor de 'sociale maatregelen staal', die enkele uren eerder bij de stemming over
de SB 2/81 door het Parlement, met instemming van de Raad ook al van 62 mln. ECU waren
voorzien. Door het via een suppletoire begroting verhogen van de niet-verplichte uitgaven van de
begroting stijgt zoals reeds eerder werd geconstateerd automatisch pro tanto de grondslag
die, vermenigvuldigd met het relevante stijgingspercentage, de marge van de begroting voor het
volgend jaar verhoogt. Het BTw-percentage voor de begroting 1982 kwam op 0,9247.
-

-

In de resolutie, waarin het Parlement deze begroting als een stagnerende bestempelde stelde het
vast 'dat de Raad - ondanks het formele verzoek van de voorzitter van het Parlement d.d.
8 oktober 1981 om v66r de tweede lezing van de ontwerp-begroting overeenstemming te bereiken
tussen het Parlement, de Raad en de Commissie over de indeling van de uitgaven hierop slechts
heeft gereageerd met het voorstel om voor de begroting 1982 akkoord te gaan met de door hem
als verplicht aangemerkte uitgaven'. Het wees erop 'dat bij gebreke van deze overeenstemming
uitsluitend die uitgaven als verplicht uit het Verdrag of de krachtens het Verdrag vastgestelde
besluiten voortvloeiend kunnen worden beschouwd, die door Parlement, Raad en Commissie
gezamenlijk als zodanig worden erkend, aangezien geen van deze instellingen eenzijdig de
bevoegdheden van de twee andere kan veranderen'. Het Parlement besloot 'derhalve uitsluitend
de uitgaven die door alle drie betrokken instellingen in de begroting 1982 bij de verplichte
uitgaven zijn ingedeeld als zodanig te beschouwen en de speelruimte van het Parlement en zijn
mogelijkheden tot amendering bij de tweede lezing op deze grondslag vast te stellen:
-

Het Parlement verklaarde zich vervolgens 'bereid om begin 1982 met de Raad onderhandelingen
over de indeling van de uitgaven te openen en deze v66r de zomer te voltooien'. Het verklaarde
zich voorts 'bereid het overleg over de wijziging van het Financieel Reglement betreffende de
budgettering van opgenomen en verstrekte leningen voort te zetten, met het voornemen tot een
beslissing te komen'. Het constateerde ten slotte 'dat in de begroting zoals deze resulteert uit de
tweede parlementaire lezing het totaal van de niet-verplichte uitgaven binnen de speelruimte van
het Parlement blijft en dat de goedkeuringsprocedure aldus is be8indigd'.159
Dat laatste was niet de mening van de Raad, wiens voorzitter onmiddellijk reageerde: 'Wat de
begroting 1982 betreft is de Raad van oordeel dat aan de huidige begrotingsprocedure nog geen
eind kan worden gemaakt omdat zij nog niet in overeenstemming is met het bepaalde in art. 203
van het Verdrag. De uitslag van de stemming van deze ochtend maakt het vaststellen van nieuwe
maximumpercentages voor niet-verplichte uitgaven noodzakelijk. Ik zal dan ook zo spoedig
mogelijk mijn collega's raadplegen om te kijken of de Raad ermee kan instemmen nieuwe
maximumpercentages vast te stellen overeenkomstig art. 203, lid 9 van het EEG-Verdrag.'160
De Begrotingsraad kwam op 21 december bijeen en vanuit die vergadering verzocht Ridley
mevrouw Veil telefonisch om de begroting nog niet te tekenen, maar zij antwoordde het reeds te
hebben gedaan. De Raad besloot toen formeel een brief te richten tot de voorzitter van het
Parlement waarin werd gevraagd de vaststelling van de begroting uit te stellen tot het tijdstip
waarop een akkoord zou zijn bereikt over de vaststelling van nieuwe percentages voor
vastleggings- en betalingskredieten, rekening houdend met de classificatie van de daarmee
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verband houdende uitgaven.161 Kort na ontvangst van de brief van de Raad publiceerde
mevrouw Veil een mededeling waarin zij inzake de begroting 1982 wees op het verschil met de
Raad, dat uitsluitend over de classificatie ging en 224 mln. ECU omvatte ('en dus minder dan 1 %
van de begroting') en dat een belangrijk deel van de door het Parlement gevoteerde kredieten
voor voedselhulp aan de derde wereld betrof. Zij sprak de wens uit dat het overleg over de
classificatie en andere punten welke al jaren verschillende interpretaties van Raad en Parlement
te zien gaven, nu zeer spoedig zou gaan beginnen en in elk geval gereed zou zijn v66r het eind van
het volgend Raadsvoorzitterschap, dat door Belgie zou worden waargenomen. Na eveneens
kennis te hebben genomen van de positie van de Commissie had zij besloten de begroting als
voortvloeiend uit de stemmingen van 17 december vast te stellen.162 In PB 1982 L 31 verscheen
de tekst van de begroting 1982, waarvan de definitieve vaststelling door mevrouw Veil op
21 december was verricht.
De nieuwe Belgische Raadsvoorzitter probeerde met succes de reacties van de lidstaten te
co8rdineren en een situatie als zich het voorafgaande jaar had voorgedaan te voorkomen. De
lidstaten zouden de eigen middelen, voortvloeiend uit de vastgestelde begroting 1982, onverkort
afdragen, maar bleven het oneens met de gevolgde procedure en het resultaat. Op 1 februari 1982
gaf Raadsvoorzitter Tindemans een diplomatieke verklaring uit, waaruit bleek welke
verschillende standpunten hij onder 66n noemer had moeten proberen te brengen. De verklaring
luidde:

'Voor het derde opeenvolgende jaar levert de afwikkeling van de begrotingsprocedure
moeilijkheden op.
Dit is een voor de werking en het imago van de Gemeenschap betreurenswaardige zaak die een
negatieve invloed heeft op de betrekkingen tussen de Raad van Ministers en het Europese
Parlement.
Teneinde spoedig een vruchtbare dialoog met het Europese Parlement - waarbij uiteraard ook
de Commissie zal worden betrokken - op gang te kunnen brengen, heeft de Raad, op initiatief
van de voorzitter, reeds tijdens zijn eerste zitting van dit jaar, op dinsdag 26 januari 1982, over
deze aangelegenheid beraadslaagd.
Dit is ongetwij feld de enige weg die kan leiden tot een beter functioneren van de
begrotingsprocedure in de toekomst.
Wil deze stap het beoogde resultaat opleveren, dan is het bijzonder wenselijk dat de lidstaten in
de Raad gecoordineerd optreden en vooral dat zij er allen mee instemmen hun bijdragen
integraal te storten op basis van de vastgestelde begroting.
Over deze voorwaarde kon men het in het kader van het besluit van de Raad eens worden. Dit is
een belangrijke voorwaarde, omdat hierdoor de normale werking van de Gemeenschap wordt
verzekerd en wordt voorkomen dat de standpunten van de lidstaten gaan uiteenlopen met alle
gevolgen van dien voor de betrekkingen tussen deze Staten en de Commissie.
Het is hierdoor vooral mogelijk geworden het besluit te nemen om, in een geest van opbouwende
samenwerking met het Europese Parlement, gelijktijdig een dialoog te openen over de
vraagstukken waarover wij het niet eens zijn, en hoofdzakelijk over de indeling van de uitgaven,
zonder de nadruk te leggen op de hangende problemen betreffende de begroting voor 1982, die

jammer genoeg nog niet in gezamenlijk overleg konden worden opgelost, zoals de Raad had
gevraagd in zijn brief van 21 december 1981 aan de voorzitter van het Parlement.
De Raad achtte een grotere duidelijkheid en een op de toekomst gerichte dialoog slechts
haalbaar, indien hij in zijn besluit ruimte kon vrijmaken voor de bescherming van zijn rechten
met betrekking tot de begroting voor 1982.
De voorzitter achtte het derhalve zijn plicht de dreiging te voorkomen die zou doorwegen op de
samenwerking tussen de instellingen, indien de Raad geen besluit zou nemen.
Om zijn belangen te vrijwaren heeft dus ook de Raad besloten beroep aan te tekenen bij het Hof
van Justitie tegen de begroting voor 1982 en de voorwaarden waaronder die door het Parlement
is gevoteerd en vastgesteld.
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In datzelfde besluit heeft de Raad overigens reeds de procedures vastgelegd waarmee de zo
spoedig mogelijk aan te vangen interinstitutionele dialoog kan worden voorbereid.
Volgens de Raad is het namelijk ten zeerste wenselijk dat nog v66r het begin van de procedure
voor de opstelling van de begroting 1983, resultaten worden bereikt.' 163
Op 5 maart 1982 kwamen de voorzitters van de drie instellingen bijeen om de modaliteiten van
het te openen overleg vast te stellen. Het waren de heren Tindemans, Thorn en Dankert, welke
laatste begin januari 1982 mevrouw Veil als voorzitter van het Parlement had opgevolgd.

Initiatieven voor suppletoire begrotingen 1982 - Raad en Parlement verwerpen elk een
initiatief
De voorontwerp-SB 1/82
Op 12 mei 1982 keurde de Commissie een voorontwerp goed van gewijzigde en aanvullende
begroting. Dit berustte op nieuwe ramingen in de SeCtOr EOGFL/Garantie, die wederom verlaagd werden met ca. 500 mln. ECU, nadat al rekening was gehouden met extra uitgaven als
gevolg van de prijsbesluiten van de Raad voor het seizoen 1982/1983. Een en ander was mogelijk
als gevolg van betere afzetvoorwaarden, de stijging van de dollarkoers en het door de Commissie
gevoerde voorzichtige marktbeheer.
Voorgesteld werd met deze vrijkomende middelen te voorzien in nieuwe behoeften, met name
-

voor:

het Sociaal Fonds
216 mln. ECU
het bijzonder program voor de huisvessing in Noord-Ierland
12 mln. ECU
100 mln. Ecu
voedselhulp
andere onderdelen van de ontwikkelingssamenwerking
65 mln. Ecu
onderzoek
28 mln. ECU
De staat van ontvangsten bleef onveranderd. De Commissie gaf de voorkeur aan een suppletoire
begroting boven een groot aantal kredietoverschrijvingen omwille van de duidelijkheid,
maar ook omdat daarin een aantal nieuwe begrotingslijnen geopend werd; dat is via een
kredietoverschrijving niet mogelijk. Omdat de niet-verplichte uitgaven zouden toenemen met
487 mln. ECU (tegenover een even grote verlaging van de verplichte uitgaven) stelde de Commissie
voor nieuwe stijgingspercentages voor vastleggings- en betalingskredieten vast te stellen.164

De voorontwerp-SB 1/82 werd, te zamen met de voorontwerp-begroting 1983, gepresenteerd in
de juli-zitting. Het Parlement wijdde er een gecombineerd debat aan, waarna het op voorstel van
BC-rapporteur Barbarella (Com-I), die haar fractiegenoot Spinelli als rapporteur was opgevolgd,
een resolutie over de voorontwerp-SB 1/82 aannam. Het verklaarde daarin het voorontwerp te
steunen omdat het in de lijn lag van zijn richtsnoeren. De Raad werd verzocht het voorontwerp
zo spoedig mogelijk om te zetten in een ontwerp-begroting en in ieder geval de mogelijkheid uit te
sluiten dat de begroting zou worden verlaagd met de bedragen die voortaan zouden vrijkomen
als gevolg van lagere landbouwuitgaven.165 De Raad kwam echter tot de conclusie dat op
deze basis geen ontwerp-SB kon worden opgesteld. Tegen een ontwerp-SB waren Belgie,
Denemarken, de Bondsrepubliek Duitsland, Griekenland, Frankrijk en Nederland.166 Wel was
de Raad bereid voorstellen tot kredietoverschrijving te onderzoeken. Hij ging ten principale
akkoord met een overschrijving voor het Sociaal Fonds ad 65 mln. ECU. Op 3 september diende
de teleurgestelde Commissie167 bij het Parlement en de Raad een aantal voorstellen tot
kredietoverschrijving in voor een bedrag van 498 mln. ECU. Deze werden goedgekeurd tot een
bedrag van 227 mln. ECU.168

De voorontwerp-SB 2/82
De Commissie stelde op 27 oktober een voorontwerp-SB 2/82 op. Zie voor een overzicht van de
voorgestelde wijzigingen Tabel III.8 op blz. 164.
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Tabel III.8. Overzicht van in de SB 2/82 voorgestelde wijzigingen
(in mln. ECU).

Ontvangstenzijde
Landbouwheffingen, incl. heffingen op suiker
en isoglucose
BTW-saldo begrotingsjaar 1981 en aanpassing
BTw-saldi van 1979 en 1980

Begrotingssaldo

1981

-

422

+

76
661

+
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Uitgavenzijde
EOGFL/Garantie

Maatregelen ten behoeve van het Verenigd
Koninkrijk
Speciaal Energieprogramma
Vergoeding lidstaten voorinningeigen
middelen

- 1096
+ 1092
+ 210
-

43

+
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Op bepaalde posten bestond een overschot, dat enerzijds voortvloeide uit de overschotten van
vorige jaren en de ontwikkeling van de staat van ontvangsten en anderzijds uit te verwachten
geringere uitgaven in de sector EOGFL/Garantie. De Commissie lichtte toe dat reeds met ingang
van dit begrotingsjaar moest worden gezorgd voor middelen ter compensatie van het Verenigd
Koninkrijk en ter financiering van een speciaal energieprogram'om de onafhankelijkheid van de
EG van de invoer van aardolie te verminderen'.

De opvoering van het begrotingssaldo van 1981 en de aanpassingen van BTw-saldi waren
'technische' zaken, die door de comptabiliteitsvoorschriften worden geregeld. De lagere
landbouwuitgaven werden veroorzaakt door de factoren die vermeld werden bij het
voorontwerp-SB 1/82. Resteren de aanvullende maatregelen ten behoeve van het Verenigd
Koninkrijk en het speciale energieprogramma.
Andermaal de 'Britse bijdrage'
Aan de orde kwamen a1169 de moeizame onderhandelingen over een regeling inzake de 'Britse
bijdrage', die resulteerden in een akkoord op 30 mei 1980, waarin onder meer werd besloten tot
aanvullende bijdragen voor de jaren 1980 en 1981. Deze zouden telkens gerealiseerd moeten
worden in de begroting van het jaar volgend op het desbetreffende jaar, met de mogelijkheid van
voorschotten. Mocht na afloop van die beide jaren nog niet door structurele maatregelen zijn
voorkomen dat er voor een lidstaat opnieuw onaanvaardbare situaties zouden ontstaan, dan zou
de Commissie voorstellen doen in de trant van de oplossing voor 1980 en 1981 en zou de Raad
dienovereenkomstig handelen.170
Ook deze kwestie is weer een uiterst moeizame aangelegenheid geworden, waaraan veel
Raadsvergaderingen moesten worden gewijd. Uiteindelijk was in mei 1982 een globaal akkoord
bereikt, dat nog precisering behoefde in verband met een bijkomende regeling voor de
Bondsrepubliek Duitsland. Eerst op de Raadszitting van 25 en 26 oktober werd - zonder dat
trouwens het Parlement was geraadpleegd - een volledig akkoord bereikt over de compensatie
voor 1982 voor het Verenigd Koninkrijk (netto 850 mln. ECU) en de vermindering van de daaruit
voortvloeiende last voor de BRD. Die vermindering werd gegoten in de vorm van een 'Speciaal
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Energieprogramma'. Op 17 juni 1982 had het Parlement zich in een resolutie naar aanleiding van
het rapport-Hopper (ED-VK) namens de economische en monetaire commissie fel gekeerd tegen
het globaal akkoord dat in mei in de Raad was bereikt. Het kantte zich sterk tegen iedere enge
interpretatie van het mandaat die de bedoeling zou hebben op korte termijn oplossingen te
vinden voor het begrotingsprobleem van een enkele lidstaat.171
Daags na het bereiken in de Raad van het volledige akkoord, op 27 oktober derhalve, diende de
Commissie haar voorontwerp-SB 2/82 in, want een wezenlijk onderdeel van het akkoord was dat
met name de Britse gelden vddr het einde van het jaar zouden moeten zijn overgemaakt. Het
was geen wonder dat dit voorontwerp door de Raad, geheel ongewijzigd en eenstemmig, op
8 november w61 werd overgenomen als ontwerp-SB 1/82.

De ontwerp-SB 1/82
De Bc was naast de voorbereiding van de behandeling van dit ontwerp ook belast met de adviezen
over de beide ontwerp-verordeningen: 'Voorstel voor een verordening van de Raad tot wijziging
van de verordening nr. 2744/80 tot instelling van aanvullende maatregelen ten behoeve van het
Verenigd Koninkrijk' en 'Voorstel voor een verordening van de Raad tot instelling van
een speciaal energie-ontwikkelingsprogram'.172 Voor beide werd mevrouw Barbarella tot
rapporteur benoemd.
De behandeling van de ontwerp-SB 1 /82 was gecombineerd met die van de tweede lezing van de
begroting 1983. De eerste lezing van de ontwerp-SB vond plaats op 14 december. De in
Straatsburg aanwezige Begrotingsraad stelde zijn tweede lezing vast in de nacht van 15 op 16
december en het Parlement hield op 16 december zijn tweede lezing, die resulteerde in een
verwerping. De Bc had zeer langdurig vergaderd over de onderdelen van de ontwerp-SB 1/82: de
Britse bijdrage en het energieprogramma, en wenste niets te wijzigen aan de bedragen, noch aan
de bestemmingslanden. Zeer aanzienlijk waren echter de wijzigingsvoorstellen op de resterende
inhoud van de voorstellen.
Het Parlement keert zich tegen de vorm van de gekozen oplossingen
De rede van mevrouw Barbarella 173 bevatte de bezwaren van het Parlement:
- opnieuw voorlopige oplossingen door met deze suppletoire begroting de centrale kwestie van
financiele hervorming uit de weg te gaan;
- gevaar van uitbreiding van ad hoc-oplossingen, nu ook een tweede lidstaat compensatie

verkrijgt;
- het passeren van het Parlement, waardoor het niet tijdig kon adviseren;
- het inslaan van de weg van de'juste retour', waardoor een gevaarlijk precedent is geschapen en
de begrotingsautonomie van de Gemeenschap wordt verzwakt;
- niet alleen was geen duurzame oplossing gevonden, maar het stelsel van nationale
compensaties was als het ware geinstitutionaliseerd;
- het Parlement had de op landbouw bespaarde middelen willen gebruiken voor versterking van
de structuurfondsen;
- het betreft bedragen in verband met de begroting voor 1982, die in het kader van eerdere
compensatie-afspraken in het volgende jaar moeten worden betaald en derhalve niet thuis horen
in de begroting 1982;
- de terugbetalingen aan het Verenigd Koninkrijk voor de jaren 1980 en 1981 waren al veel te
hoog berekend.

Met 229 stemmen v66r en 84 tegen - de Britse leden en leden van de EDV-Fractie -, bij
onthoudingen aanvaardde het Parlement een resolutie 174 met de voornaamste bezwaren. Twee
paragrafen verdienen speciale aandacht: het Parlement '... geeft uitdrukkelijk zijn vaste
voornemen te kennen alle verdere voorlopige oplossingen van de hand te wijzen en verzoekt
Commissie en Raad met klem ten spoedigste een financiele hervorming voor te stellen en goed te
keuren, die gebaseerd is op passende vereveningsregels, conform de herhaalde malen door het
9
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Parlement geformuleerde denkbeelden; verklaart het ontwerp van gewijzigde begroting niet te
kunnen aanvaarden:
a. zonder de politieke garantie dat dit de laatste bijzondere compensatiemaatregelen zijn;
b. indien de ontwerp-begroting zelf niet in dier voege wordt gewijzigd dat die speciale
maatregelen weer worden ingepast in het kader van de bestaande communautaire
beleidsvormen;
c. indien de bewuste financieringen niet onder de niet-verplichte uitgaven worden gerangschikt'.
De amendementen, zowel op de ontwerp-SB als op de ontwerp-verordeningen, hadden vooral
betrekking op de aard van de hulp, het treffen van een andere voorschotregeling (namelijk
voorschotten van 50%), de mogelijkheid van terugbetaling van niet gebruikte bedragen en de
controle op de besteding, alles met de doelstelling om - onder respectering van de
overeengekomen bedragen - de regeling meer in overeenstemming te brengen met het
communautaire beleid en af te geraken van het karakter van kasoverdracht.
Raadsvoorzitter M0ller hield het Parlement voor dat het een crisis zou veroorzaken wanneer het
deze wensen volledig zou willen doorzetten en dat het moest bedenken met hoeveel

moeilijkheden de Raad tot overeenstemming was gekomen. Het was een tussentijdse oplossing
die niet kon worden verworpen, aangezien er nog geen verdergaande oplossing was gevonden.
Het karakter van verplichte uitgaven kon niet worden betwist omdat de drie instellingen het in de
Gezamenlijke Verklaring van 30 juni 1982175 hierover eens waren geworden. Het Parlement
echter wenste juist niet een verlenging van de eerdere aanvullende maatregelen, maar een nieuwe
conceptie, waarvan de uitgaven dan bij de niet-verplichte uitgaven ingedeeld zouden moeten
worden. Tugendhat bepleitte aanvaarding van de voorstellen, die wel niet de oorspronkelijke
wens van de Commissie weerspiegelden, maar onder uiterst moeilijke omstandigheden in de
Raad waren geaccordeerd. 'De feitelijke bedragen werden overeengekomen uitgaande van het
vooruitzicht dat het Verenigd Koninkrijk nog vddr eind 1982 betalingen zou ontvangen - welk
idee oorspronkelijk door de Franse delegatie naar voren werd gebracht - in plaats van in de loop
van het volgend jaar.'176

Het debat, waaraan een groot aantal Britse leden deelnam, vertoonde zeer grote tegenstellingen
tussen de Britten en nagenoeg alle anderen, ofschoon deze laatsten in koor benadrukten dat het
niet om een actie tegen het Verenigd Koninkrijk ging, maar om verantwoordelijkheid voor de
Gemeenschap.
Balfour was ervan overtuigd dat zijn vrienden uit andere fracties niet anti-Brits wilden zijn, maar
hij vroeg zich af hoe hij zijn kiezers moest uitleggen dat niet alleen de Gemeenschap er niet in was
geslaagd een permanent stelsel in te voeren om te konnen tot een verlaging van de Britse
begrotingsbijdrage, maar ook dat dit Parlement zelfs de door de Commissie voorgestelde ad hocregelingen afwees. 'Omdat het Parlement een andere soort'classificatie' wenst voor deze ad hocbetalingen? Wat weten zijvan classificatie?...Of omdat ditzelfde Parlement, kundig geleid door
een Italiaanse en intelligente communist, van mening is dat de compenserende maatregelen ten
behoeve van het Verenigd Koninkrijk misschien evenwichtsverstoringen in andere lidstaten
kunnen veroorzaken.' Hij hoopte dat zijn vrienden nog eens zouden nadenken over hun
onmogelijke voorwaarden en over de straf die zijn land als gevolg daarvan zou worden opgelegd
door het falen van hun eigen regeringsvertegenwoordigers in de Raad en het falen van de
Commissie.177
Mevrouw Castle (Soc-VK) sprak uitdrukkelijk niet namens de Socialistische Fractie, maar ter
verdediging van de rechten van haar land, 'zoals ieder ander parlementslid ook zou doen ... Ik
gebruik opzettelijk het woord "rechten" omdat deze verordening over de compensatie
overbodig zou zijn geweest als het niet zou gaan om gelden die ten onrechte betaald zijn... In
feite gaat het vandaag om een simpele zaak, namelijk om het feit dat sommigen van u Groot
Brittannia willen straffen voor het onvermogen van de Gemeenschap om ziehzelf te
hervormen.'178
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Lange stelde een verschijnsel aan de kaak dat vaker werd geconstateerd. Zeer moeizame en
langdurige onderhandelingen in de Raad kunnen, wanneer daar uiteindelijk een compromis
gevonden wordt, een zodanig gevoel van opluchting doen ontstaan dat blijkbaar vergeten wordt
dat de Raad slechts 66n van de twee delen van de Begrotingsautoriteit vormt. 'Men zegt ons
steeds weer: wij hebben een moeilijk politiek compromis bereikt. Vraag: met wie? Binnen de
Raad, binnen 66n component van de Begrotingsautoriteit ! De Raad heeft zich geen millimeter
verplaatst in de richting van het Parlement, het andere deel van de Begrotingsautoriteit, maar
verlangt van ons niettemin bereidheid tot het aangaan van compromissen. Om eens duidelijk te
zeggen waarop het staat: de Raad verwart compromis met dictaat.' 179

De Raad blijft in tweede lezing bij zijn standpunt
Bij de stemming op 14 december 1982 werden door het Parlement zeven begrotingsamendementen aanvaard, alsmede de reeds genoemde resolutie.180
De Raad vergaderde op 15 december, pleegde uitvoerig, meermalen onderbroken overleg met de
Parlementsdelegatie onder voorzitterschap van Dankert en nam zijn besluiten in tweede lezing
rond 3.30 uur op 16 december. Op 66n minder belangrijke uitzondering na werden alle
amendementen verworpen. Raadsvoorzitter Meller: :.- de Raad verklaarde niet akkoord te
kunnen gaan met de overige amendementen van het Parlement, omdat dit ten gevolge zou
hebben dat de termijnen voor het betalen van de bedragen aan het Verenigd Koninkrijk en de
Bondsrepubliek Duitsland grondig zouden worden gewijzigd. De Raad verklaarde tevens dat hij
de classificatie aanhield van de maatregelen ten behoeve van het Verenigd Koninkrijk die met de
Gemeenschappelijke Verklaring van 30 juni 1982 werden goedgekeurd en drong er ook bij het
Parlement op aan deze na te leven. De Raad is van mening dat de energiemaatregelen ook
duidelijk onder de verplichte uitgaven vallen...; met betrekking tot de verordeningen die de
grondslag vormen voor betalingen aan Groot Brittannie en de Bondsrepubliek Duitsland
verzoekt de Raad u een zodanig advies te geven dat de bedragen in 1982 kunnen worden
uitbetaald, zoals de Raad had voorzien.'181
Zonder advies van het Parlement zou de Raad ter zake namelijk niet op tijd rechtsgeldige
besluiten kunnen nemen over de juridische bases van de maatregelen.
Overleg en verwerping
De Bc had enkele uren na de beeindiging van de nachtelijke overlegvergadering met de
Begrotingsraad haar laatste vergadering gehouden - het ging om de ontwerp-SB 1 /82 en de
ontwerp-begroting 1983! - en besloten het Parlement te adviseren tot verwerping van de
ontwerp-SB 1/82. Mevrouw Barbarella lichtte toe waarom: '... na twaalf uur onderhandelen was
de Raad niet in staat ook maar 66n enkel belangrijk voorstel van het Parlement te aanvaarden.
Op het verzoek om een politieke garantie voor een duurzame oplossing, waardoor ad hocmaatregelen niet zouden behoeven te worden verlengd, was het antwoord een zeer vage belofte
een verdere toevlucht tot dergelijke maatregelen te vermijden . . . ' . 182
In de verwerpingsresolutie werd gewezen op de zware verantwoordelijkheid van de Raad die geen
enkele concrete poging had gedaan om tegemoet te komen aan de constructieve voorstellen van
het Parlement, daarmee iedere mogelijkheid tot verzoening tussen de twee dragers van de
begrotingsbevoegdheid verhinderend.183
De verwerping geschiedde met 259 stemmen v66r, 79 tegen en geen onthoudingen. Onder de 79
tegenstemmers waren 76 Britten, te weten 60 van de ED-Fractie, 14 van de Socialistische Fractie,
het enige lid uit het Verenigd Koninkrijk (Schotland) dat tot de EDV-Fractie behoorde en 66n
niet-ingeschreven lid. De Duitse leden - voor zover aanwezig - stemden allen v66r verwerping.
Een zeer korte, aanvullende resolutie werd met grote meerderheid - 305 stemmen v66r, 24 tegen,
bij 2 onthoudingen - aangenomen. Daarin verzocht het Parlement 'de Commissie en de Raad zo
spoedig mogelijk met nieuwe financiele en budgettaire voorstellen te komen die concreet gevolg
geven aan het mandaat van 30 mei en leiden tot een duurzame en communautaire oplossing voor
de "onaanvaardbare" regelingen die voor sommige lidstaten zijn getroffen'. 184
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Raadsvoorzitter M0ller constateerde dat door het gebeurde een crisis was ontstaan juist nu de
behoefte aan samenwerking zo sterk was.
Op voorstel van de Bc werden de beide ontwerp-adviezen over de aan het Parlement voor advies
voorgelegde ontwerp-verordeningen op grond van art. 85 van het Reglement van de agenda
afgevoerd en naar de Bc terugverwezen.

Pogingen van het Verenigd Koninkrijk tot kredietoverschrijvingen
Op dezelfde dag - 16 december - vroeg de regering van het Verenigd Koninkrijk aan de
Commissie om kredietoverschrijving van de bedragen die nodig waren om dit land v66r het einde
van het jaar in het bezit te stellen van hetgeen op 26 oktober was overeengekomen.185 De
Commissie weigerde dat, zij het niet zonder enige cryptische overwegingen. Zij zette haar
standpunt als volgt uiteen:
'De Commissie is van mening geen maatregelen te kunnen voorstellen waarbij geen rekening
wordt gehouden met de verantwoordelijkheid van het Parlement als een van de beide poten van
de Begrotingsautoriteit en als bij de wetgevingsprocedure van de Gemeenschap betrokken

instelling.
De Commissie stelt namelijk vast dat het Parlement als onderdeel van de Begrotingsautoriteit de
budgettaire transcriptie van het akkoord van 26 oktober 1982 niet heeft goedgekeurd en geen
advies heeft uitgebracht over de voorstellen voor verordeningen die de transcriptie ervan op
wetgevingsgebied vormen.
De Commissie acht het juridisch niet correct als de Raad de verordeningen aanneemt zonder zich
iets aan te trekken van het ontbreken van een advies van het Parlement. Zij is tevens van mening
dat het overschrijven van kredieten naar de in het ontwerp van aanvullende begroting vermelde
begrotingslijnen zou indruisen tegen de wil van het Parlement zoals het deze heeft uitgesproken
in de stemming over de aanvullende begroting.
De Commissie verzoekt tegelijkertijd de Raad en de lidstaten te bevestigen dat zij het Britse en
het Duitse begrotingsprobleem in een later stadium geregeld willen zien op de in mei en oktober
jl. vastgestelde grondslagen, alsof het Parlement de aanvullende begroting had goedgekeurd. Zij
stelt immers vast dat er in het Parlement geen verzet was tegen de bedragen die de budgettaire
bezegeling van het politieke akkoord van oktober 1982 vormen. Derhalve dient de Raad reeds nu
toe te zeggen dat de eind 1982 beschikbare begrotingssaldi eerst en vooral zullen worden
aangewend voor de uitvoering van het politieke akkoord van oktober 1982.
De Commissie zal erop toezien dat deze beschikbare saldi ten minste gelijk zijn aan het bedrag
waarin voor de uitvoering van de aanvullende begroting 1982 was voorzien.
De Commissie is voornemens in haar eerstkomende vergadering te beraadslagen over de

mogelijkheid meteen in de eerste dagen van 1983 de begrotingsprocedures voor de
tenuitvoerlegging van de politieke akkoorden van mei en oktober jl. in te zetten en een
werkprogramma vast te stellen waarmee gevolg kan worden gegeven aan de eisen van het
Parlement met betrekking tot de ontwikkeling van het gemeenschappelijk beleid en de invoering
van nieuwe eigen middelen.'186

De Ecofinraad plaatste dit onderwerp op zijn agenda van
volgende verklaring uit:
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december 1982 en gaf na afloop de

'De Raad bevestigt dat hij de verplichtingen zal nakomen die zijn vervat in de conclusies van de
Raad van 26 oktober 1982.
De Raad verbindt er zich toe de begrotingsmiddelen die aan het einde van 1982 beschikbaar zijn
bij voorrang hiervoor te gebruiken.
De Raad neemt er akte van dat:
de Commissie heeft verklaard dat deze middelen daarvoor toereikend zijn;
de Commissie stappen zal doen om ervoor te zorgen dat de twee betrokken landen niet in een
168

slechtere toestand komen dan de bedoeling was uit hoofde van de conclusies van 26 oktober
1982;

de Commissie binnenkort de nodige voorbereidingen zal treffen om in de eerste dagen van 1983
de procedures in te leiden welke nodig zijn om de in de conclusies van 26 oktober 1982
vastgelegde verplichtingen na te komen;
de Commissie een werkprogramma voor de ontwikkeling van het communautaire beleid zal

opstellen: 187

De cryptische formuleringen over 'beschikbare saldi' verdoezelen wat feitelijk is geschied. Onder
zware druk van de Raad heeft de Commissie speciale rekeningen op haar naam geopend bij de
schatkisten van het Verenigd Koninkrijk en de Bondsrepubliek Duitsland. Zij verrichtte
zodanige valutatransacties (en bleef die ook na de verwerping van de ontwerp-SB 1 /82
verrichten), dat op die rekeningen per 31 december 1982 exact de bedragen aan Ponden Sterling
en Duitse Marken geboekt waren, die overeenkwamen met die van de verworpen ontwerp-SB
1/82. Formeel bleven deze gelden weliswaar in het bezit van de Gemeenschap, maar zij droegen
geen rente ten laste van de lidstaten. Daardoor hadden deze saldi economisch gezien hetzelfde effect als kosteloze voorschotten aan de betrokken lidstaten op de betaling van
bedragen die door de verwerping van de suppletoire begroting waren geweigerd, voorschotten op
bedragen die vervolgens - eventueel - zouden gaan paraisseren op een nieuwe suppletoire
begroting, waarvan de vaststelling uiteraard niet zeker was. Commissaris Tugendhat heeft
hierover in de laatste dagen van 1982 - tijdens het Kerstreces - Parlementsvoorzitter Dankert in
diens woning op de hoogte gesteld. Daardoor kon hij zeggen dat het Parlement - dat geheel
buiten het spelletje van Raad en Commissie was gehouden - onmiddellijk op de hoogte was
-

gesteld.
Deze aangelegenheid wordt verder besproken bij de decharge van de Commissie voor het jaar
1982, waar zij de voornaamste grond zou worden tot weigering van die decharge. 188

Conclusies

Het Parlement heeft de Raad uiteindelijk en geleidelijk gewonnen voor zijn streven om in de
begrotingsprocedure de verplichte uitgaven te verlagen, in casu de landbouwuitgaven. Toen de
begroting 1980 aan de orde was weigerde de Raad nog halsstarrig ook maar ten dele 66n
wijzigingsvoorstel van het Parlement te aanvaarden. Bij de begroting 1981 was de Raad hiertoe
w61 bereid. Later, bij de behandeling van de begroting 1982, deed de Raad reeds in zijn eerste
lezing wat het Parlement in eerdere jaren had gewenst en volgde hij bovendien het Parlement
door in de tweede Raadslezing de verplichte uitgaven nog verder te verminderen. Niet onvermeld
mag blijven dat de 'landbouwconjunctuur' bij dit succes behulpzaam was.
Het Parlement slaagde er in met betrekking tot de niet-verplichte uitgaven zijn strategie door te
zetten, namelijk door een eigen invulling te geven aan de lijst van verplichte en niet-verplichte
uitgaven en bij de stemming over de amendementen te blijven binnen zijn aldus berekende
marge. Ondanks de volgens de Raad bestaande noodzaak om alsnog tot overeenstemming over
een nieuw stijgingspercentage te komen, werd de begroting 1982 vastgesteld. Deze werd
weliswaar door de Raad betwist, maar wel uitgevoerd en gefinancierd. Door zijn strategie
verkreeg het Parlement de toezegging tot onderhandelen over de classificatie en andere
budgettaire geschilpunten. Aan de praktisch eenzijdige vaststelling van de classificatie door de
Raad was daarmee een einde gekomen. Het Parlement had er wel een andere eenzijdige
vaststelling voor in de plaats gesteld.
De samenwerking tussen de beide delen van de Begrotingsautoriteit in de procedure van art. 203
EEG liet te wensen over. De Parlementsvoorzitter wachtte niet op een beoordeling door de Raad
van het stemresultaat over de begroting 1981 met betrekking tot het stijgingspercentage van de
niet-verplichte uitgaven, maar ondertekende de begroting 1982 terwijl de Raad nog over dat
resultaat vergaderde.
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Het begrip 'vervangend beleid' kwam herhaaldelijk ter tafel, maar het bleef bij algemeenheden
zonder dat met uitdieping en inventarisatie werd begonnen.
Door de verwerping van de ontwerp-SB 1/82 verhinderde het Parlement dat de Raad geassisteerd door de Commissie eenzijdig begrotingsmaatregelen ten behoeve van twee
lidstaten doorzette en verwierf het invloed op de vormgeving van het Raadsakkoord.
Uit de uiterst moeizame onderhandelingen in de Raad over het Britse probleem en de
manipulaties die - na de verwerping van de ontwerp-SB 1/82 - door de Commissie met
instemming van dan wel op verzoek van de Raad zijn verricht, valt af te leiden hoezeer het Britse
vraagstuk de Gemeenschap in zijn ban had, waardoor voor het Parlement geen andere
mogelijkheid meer leek over te blijven om zijn bevoegdheden uit te oefenen dan te kiezen voor
(een tweede) verwerping.
De bijna elke besluitvorming blokkerende situatie versterkte ook het toch al uit het streven naar
democratisering van het begrotingsgebeuren voortvloeiende spanningsveld.
-
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Hoofdstuk IV
De Gezamenlijke Verklaring en de totstandkoming van
de begrotingen voor 1983 en 1984
A. De Gezamenlijke Verklaring van het Europees Parlement, de
Raad en de Commissie betreffende verschillende maatregelen
ter verzekering van een beter verloop van de
begrotingsprocedure
Op 5 maart 1982 kwamen de voorzitters van de drie instellingen onder voorzitterschap van Thorn
bijeen voor wat heette 'de interinstitutionele dialoog'. Men vergaderde vijf keer. De laatste
vergadering vond plaats op 30 juni om het resultaat, de Gezamenlijke Verklaring, te
ondertekenen. Men had er met succes naar gestreefd het werk af te ronden tijdens het Belgische

Raadsvoorzitterschap.
De Gezamenlijke Verklaring werd voorbereid door een technische werkgroep, bestaande uit de
heren Lepoivre, Belgisch lid van het Coreper I, Guccione, Directeur bij het Parlement en
secretaris van de Bc en de BCC, en Strasser, Directeur-Generaal Begrotingen van de Commissie,

die voorzitter was.

Het akkoord over de Verklaring had tot gevolg dat

de Raad op 9 juli 1982, daags na de

instemmingvanhetParlement, het beroep bij het Hofvan Justitie overde begroting 1982 introk.
Er kan niet gezegd worden dat het akkoord door Raad en Parlement met groot enthousiasme
werd aanvaard. In de Raad werd pas unanimiteit verkregen nadat de Bondsrepubliek Duitsland
en Denemarken op 30 juni hun reserves hadden ingetrokken. De Commissie was al op 7 juni
akkoord gegaan; zij had met de Verklaring geen problemen. Zoals zal blijken kwamen de meeste
onderdelen van de Gezamenlijke Verklaring overeen met in het verleden door de Commissie
ingenomen standpunten.
In de vergadering van de BC van 22/23 juni had de voorzitter van het Parlement, Dankert, verslag
uitgebracht over de vergadering van een Parlementsdelegatie met de Raad en met voorzitter
Thorn en vice-voorzitter Tugendhat van de Commissie over de ontwerp-Verklaring. Na een
uitvoerig debat stemde de BC ermee in dat de voorzitter van het Parlement het herziene ontwerp
van een Gezamenlijke Verklaring zou ondertekenen, op voorwaarde dat de notulen van de
overlegvergadering, die de Raad zou verzorgen, geen afbreuk zouden doen aan de
overeenkomst. Die voorwaarde was bedoeld om interpretatieverschillen te voorkomen.
Bovendien zou de voorzitter tekenen onder voorbehoud van goedkeuring door het Parlement.
Adonnino werd tot rapporteur benoemd. Hij legde aan de Bc-vergadering van 5 juli een conceptresolutie voor. Deze werd - gewijzigd - goedgekeurd met 17 stemmen v66r en 3 tegen, bij 4
onthoudingen.1

In het Parlement, waarin dit onderwerp gecombineerd met de voorontwerp-begroting 1983 en de
voorontwerp-SB 1/82 behandeld werd, spraken slechts weinig leden over de Gezamenlijke
Verklaring. Geheel aan tijdgebrek kan dit niet geweten worden. De BC-leden hadden er meer van
verwacht en de meesten hunner waren dan ook teleurgesteld. Zij zagen aan de ingezette
ontwikkelingen vroegtijdig een halt toegeroepen. Een amendement van de ED-Fractie op de
resolutie, waarin het Parlement zich het recht voorbehoudt 'zijn volledige wettelijke rechten
weer te doen gelden voor.het geval in de toekomst de Raad o f de Commissie zich niet zou houden
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aan de Gezamenlijke Verklaring', werd aanvaard.2 Dit duidt erop dat het Parlement zich door de
Gezamenlijke Verklaring aan banden gelegd voelde in het zoveel mogelijk in zijn voordeel
interpreteren van de Verdragsbepalingen en het daarmee in de praktijk 'experimenteren'. Er
waren zelfs amendementen ingediend - door Pfennig (EVP-D)3 - die lijnrecht ingingen tegen de
tekst van de Verklaring, maar die werden verworpen. De Liberalen stemden tegen de resolutie,
omdat de Gezamenlijke Verklaring 'door twee delen van de Begrotingsautoriteit verschillend
(werd) geinterpreteerd'.4 De resolutie werd ten slotte aanvaard met 125 stemmen vddr, 28 tegen
en 8 onthoudingen. Een aantal leden stemde niet mee.5

De voorstemmers lieten vooral gelden dat de Gezamenlijke Verklaring toch een geest van
samenwerkingsbereidheid toonde, die binnen de Begrotingsautoriteit dringend nodig was.
Adonnino had in zijn rapportage als zijn overtuiging gegeven 'dat de "tripartiete" verklaring,
weliswaar zonder enthousiasme, moet worden ondertekend, maar hij (was) er zich tevens van
bewust dat realisme in de politiek noodzakelijk is. De geschiedenis zal leren of het document en
onze houding doelmatig zijn, hetgeen ik oprecht hoop.'6
Na een aantal interpretatieve en beoordelende paragrafen vervolgt de resolutie: 'Het Europees
Parlement... stemt in met en ratificeert de versie in deze resolutie van het nieuwe akkoord tussen
de drie instellingen, dat letter en geest van de Verdragen van 1970 en 1975 verduidelijkt en
eerbiedigt, met name ten aanzien van de bepalingen van artikel 203, en de in de afgelopen jaren
ontstane meningsverschillen en moeilijkheden uit de wereld kan helpen'.

Tindemans had op 15 juni, dus nog v66r de afsluiting, in het Parlement gezegd: 'Ik meen dat het
ontwerp-akkoord evenwichtig is. Het zal niet spelen ten voordele van 66n instelling en tegen de
andere, maar w61 ten voordele van de Gemeenschappen:7 Dankert dankte het oudParlementslid Tindemans voor de bijzondere inspanningen die hij als Raadsvoorzitter had
geleverd. Roger Vanhaeren schrijft daarover: 'Toen in de beslissende fase de zaak dreigde te
verzanden in technische en procedurebezwaren van de begrotingsstaatssecretarissen heeft
Tindemans de zaak opgetrokken naar het niveau van de Ministers van Buitenlandse Zaken, die
meer oog hadden voor de politieke krachtlijnen. De wijze waarop de Gezamenlijke Verklaring
tot stand gekomen is kan voor de toekomst even belangrijk worden als de inhoud van de

Verklaring.'8
Inhoud van de Verklaring (zie bijlage 14)
In de overwegingen van zijn resolutie stelde het Parlement de dynamiek aan de orde die het
Europese recht dient te hebben: ' . . . ervan overtuigd dat het eenwordingsproces een voortdurend
evoluerende interpretatie van de budgettaire voorschriften vereist'. Zo'n interpretatie vereist
evenzeer 'het Parlement een steeds belangrijker rol toe te kennen'.9 Hiermee herinnerde het
Parlement tevens aan cloor de Raad bij herhaling uitgegeven verklaringen die de noodzaak van
deze evolutie erkennen. Een van de laatste was de passage in de aanbiedingsbrief aan het
Parlement van het Ontwerp-Verdrag van 1975, waarin de Raadsvoorzitter schreef: 'Deze
herziening vormt dus na de stap die werd gedaan met de ondertekening van het Verdrag van
22 april 1970, een nieuwe belangrijke stap op de weg die moe, leiden naar de uitoefening door een
Parlement van steeds grotere bevoegdheden: 10 In de c erwegingen van de Gezamenlijke
Verklaring ontbrak deze dynamic: totaal. Voor de Raad '.wam het er vooral op aan dat de
procedures van meer zekerheid zo ten worden voorzien. L -·wost en Lepoivrel 1 leggen dan iok
bij de evolutie\·e opvatting van hei 'arlement de oorzaak v. n de ontstane moeilijkheden: ' :St
bien sur le Parlement qui, ayant u -. conception tvolutive de ses pouvoirs et se sentant A 1'£. it
dans le systtme de l'article 203, w ait pousst de plus en plus loin linterprttation de ce x
te
complexe que 1'6volution de la pr„tique budgttaire avait rendu plus malaist encore & appliqi.er.
C'est donc lui qui ttait h l'origine de la plupart des divergences d'interprttation qui s'etaient
ddvelopptes au fil des ans et qui aliaient Stre l'objet du trilogue.'12
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Tekst Gezamenlijke Verklaring
I. CLASSIFICATIE VAN DE UITGAVEN

1. Criteria
In het licht van deze overeenkomst en de door de Commissie voor de
gewone begroting van 1982 voorgestelde classificatie van de uitgaven
beschouwen de drie instellingen als verplichte uitgaven de uitgaven welke
de Begrotingsautoriteit in de begroting moet opnemen opdat de
Gemeenschap kan voldoen aan haar - interne o f externe - verplichtingen
zoals die voortvloeien uit de Verdragen of de ter uitvoering daarvan
vastgestelde besluiten.
2. Toepassing op basis van deze overeenkomst
De classificatie van de begrotingslijnen wordt verricht zoals vermeld in de
bijlage.

Het Parlement had tot de Gezamenlijke Verklaring als definitie van verplichte uitgaven
gehanteerd: de uitgaven die derden in rechte zouden kunnen afdwingen. De Raad, aldus Dewost
en Lepoivre, 'se rtftrait...aux situations dans lesquelles la Communaute avait compttence lite
ou quasi lite pour l'exdcution de la dtpense'. De Commissie, aldus dezelfde auteurs, 'se fondait,
soit sur la notion d'automatisme, soit alternativement sur la notion de prtfixation des montants
dttermints'. Voor wat de woordkeuze betreft lichten Dewost en Lepoivre nog toe dat deze
verwijst naar 'une contrainte juridique qui s'impose A la Communautt par opposition 21 lidde de
marge d'apprkiation discrttionnaire'.
In feite worden de meningsverschillen over de classificatie empirisch opgelost door voortaan
gezamenlijk de indeling te aanvaarden die de Commissie voor de begroting 1982 had
voorgesteld. In de bijlage van de Gezamenlijke Verklaring wordt de daaruit voortvloeiende
classificatie per begrotingsartikel of -post gegeven. De kredieten in hoofdstuk 100 worden
daarbij ingedeeld naar gelang van de classificatie van de begrotingslijn waarnaar de posten
telkens verwijzen. Hiermee kwam terecht - een einde aan de indeling van alle kredieten van
hoofdstuk 100 onder de niet-verplichte uitgaven, waarmee het Parlement in de begrotingsprocedure voor 1982 slechts beoogd had een overleg af te dwingen.
-

De overige grote verschillen in de indeling der uitgaven - ook tussen de opvattingen van het
Parlement en de Commissie hadden gelegen bij het EoGFL/OriEntatie, de structurele
onderdelen van de visserij-politiek, de interest-bonificatie voor leningen in het kader van het
EMS, de aanvullende maatregelen ten behoeve van het Verenigd Koninkrijk en de voedselhulp.
Voortaan wordt een groot deel van de voedselhulp tot de niet-verplichte uitgaven gerekend,
evenals grote delen van de EoGFL/Oritntatie-uitgaven. Uitgaande van de cij fers van de begroting
1982 'veranderen' daardoor 542 mln. ECU vastleggingskredieten en 571 mln. Ecu betalingskredieten van verplichte in niet-verplichte uitgaven. De speelruimte van het Parlement wordt
daardoor aanzienlijk vergroot. Zo verkrijgt het Parlement het laatste woord over het grootste
deel van twee politiek belangrijke terreinen. H.J. Glaesner, Directeur-Generaal van de
Juridische Dienst bij de Raad, zei over het Parlement ter zake: 'Celui-ci a obtenu finalement que
la masse financitre des dapenses non obligatoires passe de 5% environ A un ordre de grandeur de
25070 de l'ensemble du budget. Ces chiffres montrent bien l'accroissement de l'influence du
Parlement sur le budget.'13
Wat de verschillen kwantitatief betekenen in verhouding tot eerder door de drie instellingen
ingenomen posities wordt duidelijk aan de hand van Tabel IV. 1 14 op blz. 178 die de cijfers geeft
van de begroting 1982.
-
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Tabel IV.1. Gevolgen van diverse standpunten over de classificatie van de uitgaven voor de
begroting 1982 (in mln. ECU).

vastleggings-

%

kredieten

betalings-

%

kredieten

Commissie
verplichte uitgaven
niet-verplichte uitgaven

17 673 857
5 586 276

75,98
24,02

17 580 057
4 404 384

79,97
20,03

begrotingstotaal

23 260 133

100,00

21 984 441

100,00

verplichte uitgaven
niet-verplichte uitgaven

18 283 057
4 977 076

78,60
21,40

18 227 057
3 757 384

82,91
17,09

begrotingstotaal
Parlement
verplichte uitgaven
niet-verplichte uitgaven

23 260 133

100,00

21 984 441

100,00

14 463 137
8 796 996

62,18
37,82

14 468 136
7 516 305

65,81

begrotingstotaal

23 260 133

100,00

21 984 441

100,00

Gezamenlijke Verklaring
verplichte uitgaven
niet-verplichte uitgaven

17 651 458

5 608 675

75,89
24,11

17 569 656
4 414 785

79,92
20,08

begrotingstotaal

23 260 133

100,00

21 984 441

100,00

Raad

34,19

In de paragrafen 4 en 5 van zijn resolutie benadrukte het Parlement ook ten aanzien van de
classificatie het evolutieve karakter, waardoor steeds wijzigingen in de indeling mogelijk zullen
moeten zijn. Het herinnerde eraan 'dat ook de Raad sedert 1970 dit fundamentele standpunt
heeft onderschreven in een bij het Verdrag houdende invoering van het onderscheid tussen
verplichte en niet-verplichte uitgaven gevoegde verklaring'.
Met de gekozen pragmatische werkwijze - uiteindelijk post voor post in overleg indelen - werd
voortgegaan op een weg die werd ingeslagen vanaf de invoering van het onderscheid tussen
verplichte en niet-verplichte uitgaven, namelijk bij het Eerste Budgettaire Bevoegdheden
Verdrag.
De begrippen 'verplichte uitgaven' en 'niet-verplichte uitgaven' houden hun onduidelijke
karakter. Ook de Gezamenlijke Verklaring heeft dit niet kunnen veranderen. Uit de formulering
van het Verdrag volgt dat het volstaat het begrip 'verplichte uitgaven' te preciseren. Alle overige
uitgaven vallen immers onder de andere categorie.

Uit de uiteenzetting over de totstandkoming van

een aantal begrotingen moge de betekenis van
de classificatie der uitgaven voor de bevoegdheden van het Parlement duidelijk zijn geworden.
De feitelijke invulling van de classificatie heeft steeds in het teken gestaan van de
terughoudendheid en tegenzin waarmee lidstaten bereid waren bevoegdheden aan het Parlement
te verlenen. De Fransen waren daarbij beducht voor eventuele ingrepen van het Parlement in de
landbouwuitgaven.
In het algemeen moet het spanningsveld dat ontstond door het onderscheid verplichte/nietverplichte uitgaven gezien worden in het historische licht van de toekenning van
begrotingsbevoegdheden aan het Parlement, terwijl de wetgevende bevoegdheid bij de Raad
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bleef. 'Toekenning van een beslissende stem aan het Parlement bij de vaststelling van de
begroting zou kunnen betekenen, dat deze instelling zou kunnen weigeren fondsen te voteren
voor de uitgaven die voortvloeien uit de besluiten van de Raad', aldus Kapteyn en VerLoren van
Themaat.15 Omdat de regeringen het Parlement destijds niet ook wetgevende bevoegdheid
hebben willen verlenen, moest er een middel gevonden worden om te verhinderen dat het
Parlement door middel van zijn begrotingsbevoegdheid de wetgevende macht van de Raad zou
ontkrachten. Daartoe moest het onderscheid tussen verplichte en niet-verplichte uitgaven
dienen. Intussen heeft het Parlement bij het Tweede Budgettaire Bevoegdheden Verdrag in 1975
ook de macht gekregen verplichte uitgaven te verlagen (of te wijzigen indien geen stijging van de
uitgaven wordt beoogd) tegen de wil van de Raad, mits een blokkerende minderheid in de Raad
het Parlementsstreven steunt. Daardoor is ook inzake verplichte uitgaven een beslissende stem
van het Parlement toch mogelijk geworden en inmiddels in praktijk gebracht, afgezien nog van
de gevolgen voor de verplichte uitgaven bij algehele verwerping van de begroting door het
Parlement. Door van zijn recht de begroting te verwerpen gebruik te maken kan het Parlement
terdege de wetgevende macht van de Raad ontkrachten, zij het tijdelijk, want er moet ten slotte
een begroting komen.
Juist waar het Parlement wetgevende bevoegdheden werden onthouden, streefde het in de
uitoefening van zijn begrotingsbevoegdheden als het ware een zekere compensatie daarvan na in
de richting van de wetgevende. De in elke volgroeide staatsrechtelijke constellatie aanwezige
beperking van de begrotingsmacht werkt voor het Parlement extra nadelig uit. Bieber16 schreef
in 1974 over de verplichte uitgaven: 'Damit wird eine ungeschriebene Regel des innerstaatlichen
Rechts auf die Gemeinschaften Obertragen, wonach das Gesetz zur Feststellung des
Haushaltsplans nicht nur an die Verfassung sondern auch an bereits wirksame andere Gesetze
mit finanziellen Auswirkungen gebunden ist. In der Bundesrepublik engt diese Vorschrift die
Bedeutung der Haushaltsplansfeststellung erheblich ein, denn nur uber etwa 10% der Ausgaben
des Bundes wird erst im Haushaltsplan entschieden.'
Naast het 'kwalitatieve' argument van de Raad tegen 'omzetting' van verplichte in nietverplichte uitgaven - gelegen in de daardoor groeiende macht van het Parlement op het gebied
van de desbetreffende beleidsonderdelen - was er ook een 'kwantitatieve' grond: de Ministers
van Financien verzetten zich tegen een grote speelruimte voor de niet-verplichte uitgaven,
waardoor het Parlement de ontwerp-begroting met grote bedragen kan verhogen tegen de wil
van de Raad. Immers, ten minste het halve Msp, toegepast op het bedrag aan niet-verplichte
uitgaven uit de vorige begroting, komt het Parlement toe als 'eigen marge'.

In begrotingszaken spelen steeds zowel principe (grondslag, beslissing ten principale) als
geldbedrag, 'de mate waarin', een wezenlijke rol. Moet de wetgever het principe en de
begrotingswetgever het bedrag bepalen? De Raad probeerde deze kwestie te ontgaan door in
verordeningen ook bedragen te noemen. Van der Mei, Nederlands oud-lid van de
Begrotingsraad, stelt dat het Nederlandse standpunt altijd geweest is dat het opnemen van
bedragen in verordeningen de bevoegdheden van de Begrotingsautoriteit niet mag beperken.
Niet alle lidstaten dachten hier hetzelfde over. 17 Ook 'open eind-regelingen', zoals in het
Gemeenschappelijk Landbouwbeleid, waarbij de Landbouwraad jaarlijks de prijzen voor
relevante produkten vaststelt, zetten de begrotingswetgever voor voldongen feiten, elimineren of
reduceren zijn 'freies Ermessen'.
Reister 18 schreef in 1976: 'Eine Definition obligatorischer Ausgaben geht davon aus, dass zwei
Bedingungen erfullt sein mussen: Danach sind obligatorische Ausgaben nur solche, die der Rat
in einem Rechtsakt ausserhalb des Haushaltsplans sowohl dem Grunde als auch der H8he nach
bestimmt hat'.
Jacqua, Bieber, Constantinesco en Nickel19 schreven in 1984 over het onderscheid: 'Cependant,
la ddfinition n'est pas d'une clartd absolue d'autant plus que la pratique n'a pas toujours
correspondu A la logique qui l'inspirait. Quelles 6taient les ddpenses obligatoires? Celles dont le
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montant resultait d'un engagement juridique ou celles dont le principe rdsultait d'un tel
engagement tandis que le montant en ttait fixa annuellement? Ou encore celles A l'tgard
desquelles les tiers crtanciers disposaient d'un vtritable droit A une prestation, droit qu'ils

pouvaient dventuellement faire valoir en justice? Le dernier cas envisag6 correspondant h la
ddfinition la plus restrictive des ddpenses obligatoires, il n'est pas dtonnant que le Parlement s'y
soit rallit.'

De Harmel-lijst
Raadsvoorzitter Harmel had in 1970 een eerste lijst opgesteld van uitgaven ten aanzien waarvan
'de Begrotingsautoriteit een discretionaire bevoegdheid kon uitoefenen'. Het betreft uitgaven
die later als 'niet-verplichte uitgaven' werden aangeduid. De lijst bevat een toelichting bij elk
hoofdstuk met de redenen waarom deze uitgaven 'niet-verplicht' zijn.20 De voorzitter van de
Raad noemde het een lijst van administratieve uitgaven. De lijst is nooit een formele opsomming
van de niet-verplichte uitgaven geweest, maar meer een illustratieve. In de notulen van de
Raadsvergadering van 22 april 1970 is een verklaring opgenomen over art. 203, die luidt: 'Bij de
aanvaarding van deze bepalingen heeft de Raad zich laten leiden door de indeling van de
budgettaire uitgaven, zoals weergegeven in de door de voorzitter op 3 februari 1970 opgestelde
lijst; hij erkent hierbij evenwel dat deze indeling kan evolueren naargelang de vereisten voor de
werking van de Gemeenschappen.'21

Vanaf de begroting 1975 voegde de Commissie bij de voorontwerp-begroting steeds een bijlage
met een voorstel van indeling. Voor de begroting 1975 verklaarde de Raad de door de Commissie
voorgestelde indeling in aanmerking te nemen als referentiebasis op grond waarvan de ontwerpbegroting 1975 op pragmatische wijze kon worden opgesteld, zonder evenwel op de oplossing
van dit vraagstuk vooruit te lopen. Sindsdien is een en ander meestal vrij pragmatisch verlopen
en volgde het Parlement ondanks grote verschillen in opvatting uiteindelijk de eenzijdige
indeling van de Raad. Pas bij de procedure voor de begroting 1982 heeft het Parlement, na
jarenlang vergeefs te hebben geprobeerd met de Raad tot een overeenkomst over de classificatie
te komen, even eenzijdig zijn opvatting doorgezet en de begroting 1982 vastgesteld op grond van
de uit die indeling voortvloeiende marge. Dit had als gevolg - zoals bekend - dat de Raad zich ter
zake tot het Hof van Justitie22 wendde.
Wel had het Parlement in eerdere jaren de Raad kunnen bewegen meer uitgaven tot de nietverplichte uitgaven te rekenen, waarvan het belangrijkste voorbeeld de uitgaven voor het EFRO
zijn.
-

-

Nieuw bronnenonderzoek bleef zonder resultaat
Als nieuwe bijdrage aan de interpretatie van het begrip 'niet-verplichte uitgaven' had het
secretariaat van de Bc - op verzoek van haar voorzitter - een document opgesteld23 'ter
objectivering van de classificatie van de uitgaven'. Daarin wordt ingegaan op de vraag wat nu
werkelijk 'verplicht' is. Als zodanig worden beschouwd die uitgaven waarvan derden de betaling
langs gerechtelijke weg kunnen afdwingen. Ofschoon ambtenaren van de Gemeenschappen krachtens het ambtenarenstatuut - het hun toekomende salaris kunnen afdwingen, is deze
categorie uitgaven ook door de Raad steeds tot de niet-verplichte uitgaven gerekend.
Het argument is dat de omvang van deze begrotingsposten mede bepaald wordt door het
aantal ambtenaren, het 'tableau des effectifs'. De vaststelling daarvan werd tot de bevoegdheid
van de Begrotingsautoriteit gerekend en dus de desbetreffende uitgaven tot de niet-verplichte
uitgaven.

Van grote betekenis zijn in dit verband de landbouwuitgaven. Het Parlement heeft in de loop der
jaren nooit de classificatie van de uitgaven van het EOGFL/Garantie als verplichte uitgaven
betwist. De studie van het secretariaat van de BC gaat echter post voor post na of die uitgaven
allemaal wel 'verplicht' zijn in de hierv66r aangegeven zin. 'Voor de SeCtOr EOGFL/Garantie,
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alsmede in de sector visserij', aldus de bevindingen, 'bestaan ondubbelzinnige voorschriften die
aangeven of een uitgave verplicht dan wel niet-verplicht is, doch er zijn ook voorschriften die
afhankelijk zijn van de toepassing van daaropvolgende uitvoeringsvoorwaarden, resp.
individuele regelingen. In dit soort gevallen zijn dan de toepassingsvoorwaarden en de daarop
volgende beslissingen - van Commissie of Raad bepalend voor de hoogte van de uitgaven en de
classificatie daarvan... Sommige voorschriften die bepalen dat een uitgave verplicht is, bevatten
bovendien bepalingen volgens welke een uitgave onder bepaalde voorwaarden een niet-verplicht
karakter draagt, of die als zodanig zijn uit te leggen.'
Uiteindelijk blijken volgens vorengenoemde criteria in de titels 1 t/m 4 van de begroting (EOGFL
en visserij) 55% van alle uitgaven verplichte uitgaven te zijn.

Ruimte latend voor betwistingen en twijfels, blijkt dat de jarenlang gehanteerde indeling niet
gebaseerd was op juridisch onderzoek van de rechtsgrondslagen waarop de uitgaven van de
begrotingsposten in genoemde titels berusten. Toch is het Parlement doorgegaan de EOGFL/
Garantie-uitgaven als verplichte uitgaven te behandelen. De hier gememoreerde studie lijkt geen
rol te hebben gespeeld bij de (resultaten van de) Gezamenlijke Verklaring van 30 juni 1982.

In latere jaren zal nog blijken hoezeer betalingskredieten die behoren bij krachtens
vastleggingskredieten aangegane verplichtingen de facto een verplicht karakter hebben, ook al
gaat het om uitgavencategorieen die onbetwist tot de niet-verplichte uitgaven werden gerekend,
zoals EFRO en Sociaal Fonds. Gedoeld wordt op hetgeen vanaf 1986 wordt genoemd 'de last van
het verleden', ontstaan doordat ten gevolge van het bereiken van het plafond van de eigen
middelen het geld ontbrak om de gevolgen van de aangegane verplichtingen na te komen. In het
licht van de noodzaak van nieuwe eigen middelen stelt de Commissie in de algemene politieke
inleiding van de voorontwerp-begroting 198724 het fenomeen verplichting aan de orde: 'De
Commissie meent dan ook dat de verplichtingen van verschillende aard van de Gemeenschap aan
de hand van vier criteria moeten worden onderscheiden:
- verplichtingen die, hoewel politiek bindend, eerder berusten op verklaringen zoals die van de
Europese Raad om de rol van de Gemeenschap op het gebied van onderzoek en ontwikkeling te
versterken en om een re8le ontwikkeling van de structuurfondsen te steunen;
- politieke verplichtingen die samenhangen met een juridisch instrument waarbij wordt
voorzien in een in de loop van verscheidene begrotingsjaren uit te voeren communautair
programma, bijvoorbeeld het vijfjarige budget van het EoGFL/Oritntatie en de meerjarige
onderzoekprogramma's;
- verplichtingen die rechtstreeks zijn gebaseerd op, juridisch bindende, communautaire
instrumenten, bijvoorbeeld de verordeningen inzake het Gemeenschappelijk Landbouwbeleid,
de terugbetaling van 10% van de traditionele eigen middelen aan de lidstaten en het budget voor
de Geintegreerde Programma's Middellandse-Zeegebied;
- verplichtingen die de Gemeenschap contractueel binden, bijvoorbeeld de ambtenarensalarissen, de te betalen huren, de overblijvende vastleggingskredieten van de structuurfondsen,
de financiele protocollen met derde landen'.
Het zijn eerder soorten verplichtingen dan criteria voor het verplicht zijn en ook is hier
'verplicht' deels in politieke en morele, niet in juridische zin gebruikt. Hierdoor draagt het
onderscheid weliswaar niet bij tot verheldering van de problematiek verplichte/niet-verplichte
uitgaven, maar wel wordt bevestigd dat 'de overblijvende vastleggingskredieten van de
structuurfondsen' in de meest strikte zin tot de verplichte uitgaven behoren, verplichtingen zijn
die de Gemeenschap contractueel binden. Toch worden de kredieten van Sociaal Fonds en
EFRO - in het kader van de interpretatie van art. 203 EEG - alle tOt de niet-verplichte uitgaven
gerekend. 'La ddfinition n'est pas d'une clartt absolue' komt zo als een understatement voor.
Een consequente, op rechtsargumenten gebaseerde classificatie lijkt niet goed mogelijk. De
indeling is met politiek oogmerk in het leven geroepen om het Parlement niet te veel ruimte te
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geven en de wetgevende bevoegdheid van de Raad niet te na te komen. Wijzigingen in of
opheffen van het onderscheid zal daarom een politieke aangelegenheid zijn. Het Parlement heeft
vanaf het aanbrengen van het onderscheid op opheffing ervan aangedrongen.

Tekst Gezamenlijke Verklaring
II. CLASSIFICATIE VAN NIEUWE BEGROTINGSLIJNEN OF VAN BESTAANDE
BEGROTINGSLIJNEN WAARVAN DE RECHTSGRONDSLAG WERD GEWIJZIGD

1. Uitgaande van de in punt I hierboven vermelde gegevens geschiedt de
classificatie van nieuwe begrotingslijnen en de hierop betrekking
hebbende uitgaven, op voorstel van de Commissie, in onderlinge
overeenstemming tussen de twee instellingen die de begrotingsautoriteit
uitmaken.
2. Het voorontwerp van begroting bevat een voor elke nieuwe
begrotingslijn toegelicht classificatievoorstel.
3. Indien 66n van de twee instellingen die de begrotingsautoriteit
uitmaken het classificatievoorstel van de Commissie niet kan accepteren,
wordt dit verschil van mening voorgelegd aan een vergadering van de
voorzitter van het Parlement, de voorzitter van de Raad en de voorzitter
van de Commissie, welke laatste het voorzitterschap waarneemt.
4. De drie voorzitters trachten de eventuele meningsverschillen op te
lossen voordat de ontwerp-begroting wordt vastgesteld.
5. De voorzitter van het Tripartiete Overleg brengt verslag uit op de
overlegvergadering tussen de instellingen die plaats heeft v66r de eerste
lezing door de Raad en treedt zo nodig op bij de besprekingen van de Raad
en het Parlement in eerste lezing.
6. De overeengekomen classificatie - die een voorlopig karakter heeft in
het geval waarin het basisbesluit nog niet is genomen - kan, wanneer dat
besluit is vastgesteld, in het licht daarvan in onderlinge overeenstemming
worden herzien.

De resolutie van het Parlement onderschrijft 'van harte het principe volgens hetwelk de twee
houders van de Begrotingsautoriteit - met gelijke bevoegdheden - de indeling van de nieuwe
begrotingslijnen wordt toevertrouwd, en overweegt een soepele bemiddelingsprocedure in geval
van onenigheid, ook zonder dat hiervoor oplossingen worden gegeven in geval van gebreke aan
overeenstemming'. Het is duidelijk dat de mogelijkheid van ontbreken van een akkoord blijft
bestaan.

Tekst Gezamenlijke Verklaring

III.

SAMENWERKING TUSSEN DE INSTELLINGEN IN HET KAI)ER VAN DE

BEGROTINGSPROCEDURE

1. De gedachtenwisseling over de beschouwingen van het Parlement met

betrekking tot het voorontwerp van begroting van de Commissie, die
moet worden gehouden voordat de Raad de ontwerp-begroting vaststelt,
moet zo tijdig plaatsvinden dat de Raad behoorlijk rekening kan houden
met de suggesties van het Parlement.

Het succesvolle pogen van de Britse voorzitter van de Begrotingsraad om het overleg tijdig v66r
de Raadsvergadering te houden, wordt hiermee doorgetrokken. Het is merkwaardig dat in deze
paragraaf sprake is van 'gedachtenwisseling', terwijl in II,5 het meer formele 'overlegvergadering' wordt gebruikt. De tekst is evenwel een dode letter gebleken.
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2.a. Wanneer tijdens de begrotingsprocedure blijkt dat de afsluiting
daarvan, voor de verhoging van de niet-verplichte uitgaven, de
vaststelling in onderlinge overeenstemming zou kunnen vereisen van een
nieuw op de kredieten voor betalingen toepasselijk percentage en/of een
nieuw op de kredieten voor vastleggingen toepasselijk percentage laatstgenoemd percentage kan op een ander niveau worden vastgesteld
dan het eerstgenoemde - komen de voorzitters van het Parlement, de
Raad en de Commissie onmiddellijk bijeen.
b. Op basis van de bestaande standpunten wordt alles ondernomen
teneinde de elementen te vinden tot bereiking van uiteindelijke
overeenstemming tussen de twee instellingen die de begrotingsautoriteit
uitmaken, opdat de begrotingsprocedure voor het einde van het jaar kan
worden afgesloten.
c. Te dien einde verplicht elke partij zich alles in het werk te stellen om dit
tijdschema, dat essentieel is voor het goed functioneren van de
Gemeenschap, na te leven.
3. Voor het geval evenwel dat v66r 31 december geen overeenstemming
wordt bereikt, verplicht de begrotingsautoriteit zich ertoe de pogingen om
tot afsluiting van de begrotingsprocedure te geraken verder voort te zetten
en de vaststelling van de begroting v66r eind januari mogelijk te maken.
4. Het akkoord tussen de twee instellingen die de begrotingsautoriteit
uitmaken over het nieuwe percentage bepaalt het niveau van de nietverplichte uitgaven waarop de begroting zal worden vastgesteld.
Volgens een verklaring bij III,3, gehecht aan de 'uittreksels uit de besprekingen' tijdens de
ontmoeting van de Raad, een delegatie van het Parlement en de Commissie in dit kader, houdt
deze passage'de automatische toepassing van art. 204 betreffende de voorlopige twaalfden in'.25
Ook is daaraan toegevoegd: '31 januari is niet de uiterste datum voor de toepassing van genoemd
artikel'. In elk geval moet bedoeld zijn dat wanneer - bij noodzaak van een nieuw
stijgingspercentage voor de niet-verplichte uitgaven - geen overeenstemming over zulk een
nieuw stijgingspercentage is bereikt, er nog geen begroting bestaat.

Het Parlement benadrukt in zijn resolutie dat een en ander geen der instellingen toestaat de
besluitvormingsprocedure unilateraal te blokkeren of te vertragen. Ook stelt het dat geen
afbreuk mag worden gedaan aan het feit dat het Verdrag aan zijn voorzitter de bevoegdheid
verleent te constateren dat de begroting definitief is vastgesteld zodra de begrotingsprocedure is
afgesloten.
Toch is in de onderdelen III,3 en III,4 wel vastgelegd dat de voorzitter van het Parlement zich niet
in staat mag achten de betindiging van de begrotingsprocedure te constateren als er ter zake
tegengestelde opvattingen bestaan. In zo'n geval moet, wanneer het dienstjaar aanvangt, het
regime van de voorlopige twaalfden gelden. Strasser acht het nut van deze bepaling ook gelegen
in het goed vastleggen dat het akkoord over de beeindiging van de begrotingsprocedure juist
bestaat uit een akkoord over de bedragen van de niet-verplichte uitgaven. De bepalingen openen
de mogelijkheid dat de begroting - ook zonder dat sprake is van verwerping - niet in december
gereed komt. Dewost en Lepoivre stellen dat deze paragraaf terecht de noodzaak
overeenstemming te verkrijgen over een nieuw stijgingspercentage laat prevaleren boven de
formele eis van vijftien dagen (van art. 203, lid 6). Al te zeer vasthouden aan de vijftien dagen zou
volgens hen voor het Parlement het risico inhouden zich gedwongen te voelen teneinde het MSP
te respecteren - het door het Parlement in eerste lezing aanvaarde bedrag aan niet-verplichte
-
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uitgaven te reduceren, zonder een echte dialoog met de Raad te hebben gehad over de noodzaak
een nieuw stijgingspercentage vast te stellen.
De noodzaak van overeenstemming over een nieuw stijgingspercentage is inderdaad voor de
rechtszekerheid over het al of niet bestaan van een begroting van grote betekenis. Maar men kan
zich afvragen of hier niet - tegen de bedoeling van art. 203 - de mogelijkheid van een derde

lezing wordt gecreeerd, zonder dat er duidelijke regels voor zulk een derde lezing gegeven
worden. Omdat het bepaalde 'v66r eind januari' niet een bindende termijn blijkt aan te geven,
zou zulk een derde lezing zich nog ver in het reeds lopende begrotingsjaar kunnen uitstrekken,
met alle negatieve gevolgen van dien.
Beter ware geweest deformulering: '... voort te zetten en de begroting v66r eind januari vast te
stellen'.

Tekst Gezamenlijke Verklaring

5. De voorzitters van het Parlement, de Raad en de Commissie komen
indien nodig en op verzoek van dn hunner bijeen:
- om de resultaten van de toepassing van deze verklaring te evalueren;
- om hangende problemen te bestuderen teneinde gezamenlijke
voorstellen voor oplossingen voor te bereiden, die aan de instellingen
worden voorgelegd.
Het Parlement interpreteert in zijn resolutie deze passage als een ingebouwde
herzieningsregeling, die het met vreugde constateert. Dewost en Lepoivre ontkennen dat er
sprake zou zijn van een 'clause de rdvision: Het gaat naar hun mening over 'une clause
permettant si ndcessaire de poursuivre le travail entrepris en utilisant la procddure des 'trois
Pr6sidents' afin de r6soudre des difficult6s'.26 Niet ontkend kan worden dat wanneer bij het
aangaan van een convenant een evaluatie wordt afgesproken of formeel mogelijk gemaakt,
impliciet de bereidheid tot aanpassen is ingesloten voor het geval de evaluatie negatief zou
uitpakken.
In elk geval schept de Gezamenlijke Verklaring hiermee een pragmatisch procede voor het
oplossen van problemen en kan de 'triloog' voorkomen dat eenzijdige en formalistische
verwijzingen naar de letter van de Gezamenlijke Verklaring de procedure zou doen vastlopen.

Tekst Gezamenlijke Verklaring
IV. OVERIGE VRAAGSTUKKEN

1. De 'handelingsruimte' van het Parlement - waarvan het bedrag
overeenkomt met ten minste de helft van het maximumpercentage - is van
toepassing met ingang van de ontwerp-begroting, die door de Raad in
eerste lezing is opgesteld, daarbij rekening houdend met eventuele nota's
van wijzigingen van dit ontwerp.
2. De verplichting tot respecteren van het maximumpercentage geldt
voor de jaarlijkse begroting inclusief de gewijzigde en/of aanvullende
begroting(en). Onverlet de vaststelling van een nieuw percentage blijft het
eventueel ongebruikte gedeelte van het maximumpercentage beschikbaar
voor een eventueel gebruik in het kader van de behandeling van een
ontwerp van gewijzigde en/of aanvullende begroting.

Dat het Parlement de niet-gebruikte ruimte van zijn marge ook nog bij suppletoire begrotingen
ter beschikking staat, had het zelf steeds al aangenomen. Thans is het bevestigd in de
Gezamenlijke Verklaring. Maar het Parlement moest de idee prijsgeven dat 'zijn eigen marge' ter
beschikking staat bovenop de in tweede lezing door de Raad behandelde ontwerp-begroting.
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3.a. De bij de bestaande verordeningen vastgestelde maximumbedragen
zullen in acht worden genomen.
b. Teneinde aan de begrotingsprocedure haar volledige betekenis te
geven moet vaststelling van maximumbedragen bij verordening worden
vermeden evenals de opneming in de begroting van bedragen die hoger
zijn dan de reele uitvoeringsmogelijkheden.

In zijn resolutie volstaat het Parlement met passage IV,3.b. essentieel te noemen. Voor een
aantal lidstaten betekent ze een zeer grote concessie. Zij vormde dan ook in belangrijke mate het
onderwerp van de bespreking bij de ontmoeting van de Parlementsdelegatie met de Raad en met
de delegatie van de Commissie. Sommige leden van de Raad begrepen niet dat de Raad als
wetgever geen maxima voor bepaalde programma's zou mogen vastleggen. Dit blijkt uit enkele
in die vergadering gestelde vragen:27 'Erkent men dat maxima belangrijk zijn voor een zuinig en
efficiant begrotingsbeleid en een onderdeel vormen van de wetgevende bevoegdheid van de
Raad? Erkent men dat de mogelijkheid om maxima vast te stellen, de politieke bereidheid tot
communautaire acties kan bevorderen? Een bereidheid die mogelijkerwijs niet aanwezig is
wanneer er geen maxima bestaan, wanneer de financiele vastlegging, die met een eventuele
politiek verbonden is, niet te overzien valt?'. Van de zijde van het Parlement werd als antwoord
gewezen op het bestaan van het MSP, dat aldus de reactie daarop van Raadszijde overigens
geldt voor alle vastleggingskredieten te zamen en alle betalingskredieten te zamen en niet voor
een bepaald programma of beleidsonderdeel. De vragen van Raadszijde zijn op zich alleszins
gerechtvaardigd, maar gaan voorbij aan een gewenst 'evenwicht' in een institutionele fase
waarin uitsluitend de Raad de wetgevende bevoegdheid bezit en het Parlement zijn enige
beslissende bevoegdheid om gestalte te geven aan beleid gelegen ziet in de - met de Raad
gedeelde - begrotingsbevoegdheid. Deze enige bevoegdheid wordt dan ook - aldus het
Parlement - aangetast wanneer de Raad bindende bedragen niet via de begroting zou vaststellen,
doch via de uitsluitend tot zijn competentie behorende wetgeving. Bindende bedragen in
verordeningen ontnemen het Parlement ook de vrijheid om binnen zijn marge te kiezen c.q.
reduceren die vrijheid. Men vond elkaar in de conceptie dat voor meerjarenprogramma's in de
verordeningen plafonds niet meer in de vorm van wetgeving zullen voorkomen, maar hoogstens
als indicatieve bedragen. Sinds de Gezamenlijke Verklaring wordt de term 'plafonds' in de
verordeningen van de Raad gemeden. Meestal luidt het: 'Het noodzakelijk geachte bedrag van
de uit hoofde van deze verordening toe te kennen steun bedraagt x miljoen Ecu voor het gehele
y-jarenprogramma'.
-

-

-

-

De Europese Akte28 geeft aan dat voor 'Onderzoek en technologische ontwikkeling' meerjarenkaderprogramma's vastgesteld worden, waarbij het noodzakelijk geachte bedrag wordt
vermeld. Dit zal waarschijnlijk het opleggen van plafonds door wetgevingshandelingen
legaliseren en het onder IV,3.b. gestelde ontkrachten.

Tekst Gezamenlijke Verklaring
3.c.1. De uitvoering van de in de begroting opgenomen kredieten voor
wezenlijke nieuwe communautaire acties vereist de voorafgaande
vaststelling van een basisverordening. In het geval waarin dergelij ke
kredieten in de begroting zouden worden opgenomen voordat een voorstel
voor een verordening is ingediend, is de Commissie verzocht uiterlijk eind
januari een voorstel in te dienen.
2. De Raad en het Parlement verplichten zich alles in het werk te stellen
opdat de verordening in kwestie uiterlijk eind mei wordt vastgesteld.
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3. In het geval evenwel waarin de verordening niet binnen deze termijn kan
worden vastgesteld dient de Commissie alternatieve voorstellen
(overschrijvingen) in opdat de desbetreffende kredieten kunnen worden
gebruikt gedurende het begrotingsjaar.

Voor vele Parlementsleden was de eerste alinea van IV.3.c. een der grootste tegenvallers van het
akkoord. In de resolutie bij de decharge voor 1979 had het Parlement er in juni 1981 op gewezen
dat het niet besteden van kredieten op voor het Parlement belangrijke gebieden niet in de laatste
plaats te wijten was aan het feit dat de Commissie de begroting nog steeds niet als een toereikende
rechtsgrondslag voor het gebruik van de kredieten had erkend.29 Het verlangde dat de
Commissie de begroting als rechtsgrondslag voor het gebruik van de kredieten zou erkennen.
Aanvaardend dat in gevallen van'v6rstrekkende nieuwe beleidsvormen, waarvoor gedetailleerde
verordeningen moeten worden vastgesteld'30 toch een additionele rechtsgrond nodig zou zijn,
gaf het in die resolutie als voornemen te kennen om in een gemengde werkgroep van de BC en de
BCC, te zamen met de Commissie, een aantal criteria en procedures uit te werken, namelijk:
'a. criteria voor het onderscheid tussen begrotingslijnen met kredieten die rechtstreeks kunnen
worden uitgevoerd en lijnen met kredieten voor de uitvoering waarvan principieel nog een apart
besluit nodig is,
b. procedures volgens welke de begroting ook dan als rechtsgrondslag kan worden beschouwd
wanneer de Raad zijn verplichting tot vaststelling van de daartoe dienende besluiten niet nakomt
c. procedures die de bevoegdheid van de instellingen waarborgen en verhinderen dat deze door de
inschakeling van beheercomitts wordt versluierd'.
Vervolgens zou dan overleg hierover met de Raad plaatsvinden. Tugendhat had met dit
voornemen ingestemd omdat het meningsverschil de relatie van de Commissie met het Parlement
ernstig dreigde te gaan schaden, mede omdat het Parlement begon te dreigen de decharge te
weigeren wanneer de Commissie zou doorgaan bedragen niet uit te geven wegens het ontbreken
van een bijkomende rechtsgrondslag. Ondanks het feit dat al een werkgroep uit leden van de BC
en de Bcc voor dit doel was samengesteld, was nog niet het groene licht voor het begin van de
besprekingen met de Commissie gegeven. Leden uit de betrokken commissies waren dan ook
zeer teleurgesteld dat de onderhandelaars van het Parlement in het kader van de Gezamenlij ke
Verklaring de opties van het Parlement grotendeels hadden prijsgegeven.
Tot het standpunt van het Parlement behoorde ook 'dat de kredieten die in de eenmaal
vastgestelde begroting voorkomen door de Commissie moeten worden besteed zonder dat de
Raad hier later aan kan tornen...'. Dat kredieten in de begroting kunnen worden opgenomen
zonder dat een noodzakelijk basisbesluit is genomen, wordt in IV,3.c. bevestigd. Het is dan de
taak van de Commissie om voorstellen voor de rechtsbasis te doen, hetgeen eerder in het
Parlement als verlangen naar voren was gebracht.
De ratio van het standpunt van het Parlement wordt goed aangegeven door Glaesner:31 'pour
des raisons 6videntes, le Parlement a commenct par affirmer qu'une dacision budgataire devait
suffire puisqu'autrement le monopole de decision du Conseil dans le domaine lagislatif pouvait
rendre sans objet les competences budgttaires du Parlement. En pratique, ce probleme a ...
trouvt une solution essentiellement pragmatique puisqu'A prasent le Parlement lui-m8me
accepte, dans certains cas, la ntcessitt de dtcisions 16gislatives'.
'Dans certains cas' was w61 het standpunt van het Parlement geweest, maar de Gezamenlijke
Verklaring ging verder. Wat zijn 'wezenlijke nieuwe communautaire acties'? Eigenlijk zijn
alleen van de noodzaak van een additionele rechtsbasis uitgezonderd de - uit het Frans moeilijk
te vertalen - 'actions ponctuelles'. In het eerder genoemde overleg werd overeengekomen dat
daaronder vallen: spoedhulp bij rampen, studies en modelprojecten. Alvorens alle lidstaten
hiermee ten slotte akkoord gingen, had Tugendhat heel nauwkeurig de aard van deze uitgaven
moeten toelic'. t.n: 'Zij scheppen geen precedenten, zij brengen geen permanente
uitgavenstroom nadien mee'. Het Parlement trok in zijn interpretatie deze passage uit de
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Gezamenlijke Verklaring zo veel mogelijk naar zich toe en onderstreepte dat de Verklaring
'opneming van kredieten in de begroting ook zonder een specifieke verordening toestaat (en)
besteding van kredieten gedurende het begrotingsjaar zonder specifieke verordening toestaat,
tenzij het gaat om kredieten voor wezenlijk nieuwe communautaire acties, die dus, gezien hun
ingewikkeld karakter, een specifieke verordening behoeven, ter bepaling van doelstelling en
uitvoeringswijze'.
Aldus concludeerde het Parlement dat de Gezamenlijke Verklaring 'de begroting tot een
essentiele bron maakt van wetsvoorzieningen, omdat zij voorschrijft dat de opneming in de
begroting van kredieten voor nieuwe belangrijke communautaire acties voor de Commissie een
dwingend appel is - dat niet mag worden veronachtzaamd - om van haar wettelijk initiatiefrecht
gebruik te maken'. Het Parlement meende dat niet uitgeven van kredieten wegens het ontbreken
van een additionele rechtsgrondslag - en dus via overschrijving elders tot besteding komen slechts bij uitzondering zou plaatsvinden.
Strasser noemt hetgeen in IV,3.c. is overeengekomen 'en quelque sorte un droit d'initiative du
Parlement Europten'.32 De 'uittreksels uit de besprekingen' bevatten hierover de volgende
verklaringen: 'De vereiste om v66r de uitvoering van in de begroting opgenomen kredieten een
wetsbesluit vast te stellen voor elke nieuwe communautaire actie van betekenis, maakt het de
Commissie mogelijk om, zoals gebruikelijk, de rol op zich te nemen die eigen is aan haar functie
en met name aan de uitoefening van haar initiatiefrecht, door op eigen verantwoordelijkheid de
studies of experimenten te ondernemen die nodig zijn voor het uitwerken van haar voorstellen'.
Het behoeft geen betoog dat de verplichting om 'alles in het werk te stellen' de Raad niet kan
dwingen tot besluitvorming, laat staan binnen de aangegeven termijn.
Onderdeel IV,3.c.3. bevat volgens Strasser 'la sauvegarde des crudits non utilists: Hierdoor
behoeven kredieten, welke door het Parlement op de begroting zijn geplaatst, niet meer
geannuleerd te worden doordat ze wegens het ontbreken van een bijkomende rechtsgrondslag
niet zijn uitgegeven.
Tekst Gezamenlijke Verklaring

4. De instellingen nemen er kennis van dat de herzieningsprocedure van
het Financieel Reglement nog hangende is en dat in dit kader nog een
aantal problemen zouden moeten worden geregeld. Zij verplichten zich
alles in het werk te stellen om deze procedure zo spoedig mogelijk af te
sluiten.
De Raad had in januari 1981 het Parlement om advies gevraagd over het Commissievoorstel van
12 december 1980 over de herziening van het Financieel Reglement. De BC had de voorbereiding
intensief ter hand genomen wegens de nauwe samenhang met de parlementaire bevoegdheden.
Daardoor was het advies nog niet uitgebracht en was het Parlement op 30 juni 1982 de
vertragende factor. Nadat het advies op 12 september 1983 was uitgebracht heeft de Commissie
op 15 maart 1984 een daaraan aangepast gewijzigd voorstel ingediend. De Raad - die ingevolge
art. 209 EEG met eenparigheid moet beslissen heeft tot nu toe hierover geen besluit kunnen
nemen en is nu dus al jaren de vertragende factor.33
-

Concluderend komt mij de opvatting dat de Gezamenlijke Verklaring 'eerder het karakter van
een bezegeling van bestaande verworvenheden dan een handvest voor betere samenwerking'34
had, juist voor. Die verworvenheden vloeiden deels voort uit het door het Parlement
voortdurend en systematisch - en door de Raad als zeer lastig ervaren - verkennen van de
grenzen van zijn bevoegdheden vanuit een dynamische interpretatie van de Verdragsteksten. Dat
daarbij door het Parlement vermeende rechten in de tripartiete overeenkomst niet steeds
bevestiging vonden, is onvermijdelijk. Het gaat niet om een Verdragswijziging!
In hoeverre de samenwerking in de begrotingsprocedure verbeterde en de instellingen zich
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hielden aan het in de Gezamenlijke Verklaring plechtig verklaarde, komt in het vervolg aan de
orde.

Op te merken valt nog dat het Hof van Justitie, in punt 50 van zijn uitspraak van 3 juli 1986 in de
zaak 34/86 - Raad van de Europese Gemeenschap tegen het Europees Parlement waarin de
definitieve vaststelling van de begroting 1986 nietig wordt verklaard, stelt dat 'het probleem van
de onderlinge afbakening van de niet-verplichte en de verplichte uitgaven het voorwerp vormt
van een 'interinstitutionele verzoeningsprocedure', ingesteld bij de 'gemeenschappelijke
verklaring' van Europees Parlement, Raad en Commissie van 30juni 1 9 8 2. . .e n i n dat kader kan
worden opgelost'. Op deze uitspraak van het Hof wordt in Hoofdstuk V ingegaan. Thans wordt
volstaan met de constatering dat het Hof de Gezamenlijke Verklaring als rechtsfeit betrok in zijn
uitspraak.
-

B. Een jaar zonder conflict
De totstandkoming van de begroting 1983
De richtsnoeren van het Parlement
De Bc had weer een resolutie over de verlangens van het Parlement voor de volgende begroting
voorbereid, die door rapporteur Jackson (ED-VK) in april 1982 werd toegelicht. Daarin stond de
bestrijding van de werkloosheid voorop, maar nam ook de ontwikkelingssamenwerking een
belangrijke plaats in.35
De uitgaven voor het Sociaal Fonds zouden aanzienlijk moeten worden verhoogd. De sociale
commissie had een verhoging van 130070 verlangd. Jackson had bij de meeste paragrafen
gerefereerd aan onderdelen van eerder door het Parlement aanvaarde resoluties en daarbij zoveel
mogelijk dezelfde formuleringen gebruikt. Daarmee wilde hij het verband duidelijk maken
tussen de politieke opvattingen van het Parlement en zijn begrotingspolitiek. Opvallend is de
passage: 'De steun van het Sociaal Fonds dient een aanvulling te zijn van de nationale
maatregelen; ze moeten ermee worden gecotjrdineerd ter bereiking van een doeltreffend
werkgelegenheidsbeleid. De kredieten van het Sociaal Fonds mogen niet worden gebruikt ter
verlaging van de nationale uitgaven ter zake'. Door hiermee akkoord te gaan sluit het Parlement
het Sociaal Fonds uit van 'vervangend beleid'.
Ook de uitgaven voor het EFRO zouden aanzienlijk moeten worden verhoogd, maar de mate
waarin wilde Jackson pas in oktober bepalen, afhankelijk van de Raadsbesluiten over de in
behandeling zijnde herziening van de EFRO-VerOrdening. Dit wekte verdenking bij Grieken,
1talianen en sommige Fransen, die meenden dat de regionale solidariteit onvoldoende tot haar
recht kwam.
Verlangd werd ook dat aan de aan de werkloosheid ten grondslag liggende oorzaken veel
aandacht zou worden besteed: steun aan door de crisis getroffen bedrijfstakken, innovatie,
vermindering van de energie-afhankelijkheid, research- en industriebeleid.
Grote commotie brachten de landbouwparagrafen in de ontwerp-resolutie teweeg. Die werden
dan ook geamendeerd. Vele leden waren gekant tegen Jacksons bedoelingen om op
landbouwuitgaven te besparen teneinde die middelen in andere richtingen te kunnen besteden.
Daarom was bewust uitbreiding van eigen middelen niet onder de verlangens opgenomen. De
zinsnede 'de landbouwuitgaven in te perken' werd door aanvaarding van een amendement
Dalsass (EVP-I) vervangen door formuleringen die neerkwamen op verbetering van de
doeltreffendheid ervan. Door amendering op voorstel van Italiaanse Communisten bevestigde
het Parlement 'zijn overtuiging dat de ontwikkeling van andere gemeenschappelijke
beleidsvormen alleen mogelijk is in het kader van een ruimere begroting' en benadrukte het
alsnog de noodzaak van uitbreiding van de eigen middelen.
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Een aantal leden vond de resolutie door de vele amenderingen zodanig verzwakt dat zij niet
meestemden, tegenstemden of zich van stemming onthielden. De resolutie werd aanvaard met 60
tegen 33 stemmen, bij 22 onthoudingen. Om verschillende redenen stemden de Griekse en Franse
Communisten tegen en onthielden de Italiaanse Communisten en Franse Socialisten zich van
stemming.
Tugendhat merkte op dat het Parlement enkele weken eerder bij het landbouwprijzendebat zeer
grote verhogingen van de door de Commissie voorgestelde prijzen voor het nieuwe seizoen had
voorgesteld. Hij wees op de inconsequentie dat het Parlement thans evenals hijzelf - de
-

landbouwuitgaven te hoog vond.

De voorontwerp-begroling

In de mei-zitting presenteerde Tugendhat de voorontwerp-begroting. Hij stelde dat in
tegenstelling met die van de laatste jaren dit voorontwerp niet als een overgangsbegroting diende
te worden beschouwd, maar als een eerste stap in de richting van de uitvoering van de nieuwe
beleidslijnen en orientaties van 'het mandaat van 30 mei'.36 Het evenwicht en de nadruk in de
begroting zouden belangrijk anders komen te liggen door een slechts geringe stijging van de
landbouwuitgaven en een nieuwe aanzet voor communautair beleid op allerlei gebieden.
Centraal stond de bestrijding van de werkloosheid.
Vergeleken met de begroting 1982 zouden de vastleggingskredieten met 11% en de
betalingskredieten met 8% stijgen. De totaalbedragen waren: 23,9 mld. ECU kredieten voor
vastleggingen en 21,8 mld. ECU kredieten voor betalingen. Dit laatste cijfer was lager dan in de
begroting 1982, wegens het nog ontbreken van een bedrag voor het Verenigd Koninkrijk voor het
begrotingsjaar 1983. Daarover was namelijk in de Raad nog geen overeenstemming. De BTW Zou
0,8% bedragen, waardoor een marge van 3000 mln. ECU overbleef tot het plafond. Voor
eventuele financiale gevolgen van prijsbesluiten en voor een nog vast te stellen bedrag voor het
Verenigd Koninkrijk zou uit die marge kunnen worden'geput'. 'Ondanks dat is het gevaar dat de
eigen middelen op raken niet onmiddellijk acuut. Onder deze omstandigheden blijft de
Commissie bij haar standpunt uit het rapport inzake het mandaat en uit de
programmaverklaring welke de heer Thorn begin van dit jaar voor het Parlement heeft afgelegd,
namelijk dat zij een verhoging van de eigen middelen zal voorstellen als dat nodig mocht worden
om afgesproken doelen te bereiken', aldus de Commissaris37 (cursivering van de auteur). Dat
hield in dat de Commissie voorlopig niet met voorstellen zou komen tot uitbreiding van de eigen
middelen om het plafond als druk op de landbouwuitgaven te laten werken.
Wat de niet-verplichte uitgaven betreft stelde de Commissie een verhoging voor van de
vastleggingskredieten met 34070 en van de betalingskredieten met 23%. 'Het aandeel van de
EOGFL/Garantie-uitgaven op de begroting is van 70% in 1980 tot 65% in 1983 gedaald.' De
Commissie achtte zichzelf'zodoende een flink stuk opgeschoten met de herstructurering van de
begroting ten gunste van de structurele fondsen en andere tot de niet-verplichte uitgaven
behorende beleidsvormen'. Het stijgingspercentage van het EOGFL/Garantie was lager dan dat
van de eigen middelen. Tugendhat waarschuwde dat'als de ministers van Landbouw het volgend
jaar eens worden over een even kostbaar pakket maatregelen voor 1983 als dat voor 1982, het
stijgingspercentage van het EoGFL/Garantie sneller dreigt te stijgen dan dat van de eigen
middelen'. De uitgaven voor het Regionaal en het Sociaal Fonds waren in de voorontwerpbegroting met meer dan het groeipercentage van de eigen middelen gestegen. Bestrijding van
werkloosheid werd niet alleen aangepakt via het Sociaal Fonds, maar ook door begrotingslijnen,
waaronder ook nieuwe, welke vooral de grondoorzaken van de werkloosheid beogen te
bestrijden, zoals voor energiebeleid, versterking van de investeringen, verbetering van de
Europese concurrentiekracht en bevordering van nieuwe technologiean.

Er was slechts tijd voor 6dn spreker uit het Parlement, Lange: 'Het klinkt goed. We zullen het
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kritisch bekijken.' Dat deed de BC zodanig dat in de juli-zitting een gecombineerd debat gewijd
werd aan het ingediende voorontwerp voor 1983, de voorontwerp-SB 1/82 en aan de
Gezamenlijke Verklaring. Dit leidde tot een tweede resolutie-Jackson. na die over de
'richtsnoeren voor de begroting 1983'.
Deze resolutie38 is inderdaad zeer kritisch. Het Parlement was 'van mening dat de voorontwerpbegroting onvoldoende rekening houdt met de voornaamste wensen van het Parlement zoals
geformuleerd in zijn resolutie over de richtsnoeren en beschouwt deze voorontwerp-begroting
niet als een begroting in het teken van de vooruitgang; stelt vast dat deze voorontwerp-begroting
geen enkele aanzet bevat tot werkelij k nieuwe activiteiten die nochtans voor de voortzetting van
de Europese integratie onontbeerlijk zijn'. Met betrekking tot de herstructurering van de
begroting drong het Parlement andermaal aan 'op een doeltreffende kostenbewaking bij het
gebruik van de begrotingsmiddelen, vooral in het kader en bij het beheer van het
Gemeenschappelijk Landbouwbeleid teneinde bij te dragen tot een evenwichtiger structuur...
Het betreurt dat het aandeel van de begroting dat in de voorontwerp-begroting wordt
voorgesteld voor het EOGFL/Garantie, met niet meer dan 1 % is verminderd, hetgeen er op wijst
dat de Commissie geen werkelijke vorderingen heeft gemaakt bij de beteugeling van de
landbouwuitgaven voor de afdeling garantie, iets wat het Parlement bij vele gelegenheden heeft
gevraagd en de Commissie in haar eigen documenten betreffende het 'Mandaat' in het
vooruitzicht heeft gesteld'. Het drong er ten slotte op aan 'dat de Raad in de landbouwsector,
vooral ten aanzien van de prognoses van de Commissie betreffende de noodzakelijke uitgaven,
van dezelfde waakzaamheid zal blijk geven als hij doet ten aanzien van de overige
uitgavenposten'. Ook werden er kritische opmerkingen geplaatst bij het beleid ten aanzien van
de ontwikkelingssamenwerking, naast de verheugenis 'over de begroting voor samenwerking
met niet-geassocieerde ontwikkelingslanden, voor activiteiten middels de niet-gouvernementele
organisaties en voor samenwerking met landen in het Middellandse-Zeegebied, speciaal waar dit
de uitbreiding van de EG zal vergemakkelijken'.
Behalve de Franse Communisten, die er een aanval op het Gemeenschappelijk Landbouwbeleid
in zagen, stemden nagenoeg alle andere leden van het Parlement voor de geamendeerde resolutie.

De ontwerp-begroting

Daags v66r de Raadszitting ter vaststelling van de ontwerp-begroting vond de overlegvergadering plaats van de Begrotingsraad met de Parlementsdelegatie onder leiding van
voorzitter Dankert. De geest van de Gezamenlijke Verklaring van 30 juni scheen door te werken.
Alle delegaties uit de Raad namen aan de discussie deel en algemeen werden de doelstellingen die
het Parlement in zijn twee resoluties naar voren had gebracht onderschreven, vooral de
werkloosheidsbestrijding. Verschillend echter waren de benaderingen binnen de Raad met
betrekking tot de omvang der communautaire bedragen en de verhouding van nationale
begrotingen tot die van de Gemeenschap.
1982 stelde de Raad de ontwerp-begroting 1983 vast, die door de Deense
Raadsvoorzitter Meller in de september-zitting van het Parlement werd gepresenteerd. M0ller
maakte gewag van een geslaagde overlegvergadering. Hij sprak de hoop uit dat de Gezamenlijke
Verklaring behulpzaam zou zijn om bij het rijzen van problemen tussen de instellingen snel
oplossingen te vinden. Die moeilijkheden zijn niet altijd te voorkomen, want 'wij moeten
erkennen dat de bepalingen inzake de begrotingsprocedure in het Verdrag en de
uitvoeringsbesluiten daarvan niet altijd helder zijn'.39 Volgens deze voorzitter bestaan er 'twee
onrealistische standpunten tegenover de EG-Begroting. Het ene is dat men voorstander kan zijn
van een zeer grote, dramatische stijging van het geheel van de uitgaven. Bij het andere gaat men
ervan uit dat het geheel van de uitgaven op de communautaire begroting in grote lijnen niet mag
stijgen. Geen van deze wegen is de goede. Op dit terrein moeten wij, als op zovele andere, de
gulden middenweg vinden, namelijk een stijging waarbij zowel rekening wordt gehouden met de
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behoefte aan uitbreiding van de activiteit en anderzijds met de financiele beperkingen waarmee
de lidstaten worden geconfronteerd.'40 'Ten opzichte van de begroting 1982 zien we een
kredietverlaging van 870 mln. ECU aan vastleggingskredieten (
3,790) en een daling van
890 mln. Ecu aan betalingskredieten ( - 4,05%)'. Deze vergelijking is echter niet zuiver, want in
de ontwerp-begroting 1983 is nog geen rekening gehouden met aanvullende maatregelen voor het
Verenigd Koninkrijk, die in de begroting 1982 1654 mln. ECU bedroegen. De Raad had namelijk
nog steeds geen overeenstemming bereikt over de wijze waarop concreet vorm moest worden
gegeven aan de in mei 1982 bereikte algemene overeenstemming over de overdracht van 850 mln.
Ecu aan het Verenigd Koninkrijk voor 1982 (op te nemen in de begroting 1983). De Raad behield
zich het recht voor daarover nog met een Nota van Wijzigingen te komen.
Wordt de vergelijking met 1982 gemaakt zonder de voor dat jaar opgenomen middelen voor
Groot-Brittannie, dan is er voor de vastleggingskredieten sprake van een stijging van 784 mln.
Ecu C + 3,6%) en voor de betalingskredieten van 760 mln. ECU ( + 3,8%). Het deed M0ller
genoegen 'te constateren dat de verheugende tendens die zich de laatste jaren in de ontwikkeling
van het uitgavenpeil van het EOGFL/Garantie heeft afgetekend, opnieuw tot uitdrukking komt'.
Het EFRO vertoonde ten opzichte van de begroting 1982 een stijging in vastleggingskredieten van
8,6% en in betalingskredieten van 9,3%. Voor sociale maatregelen in de staalindustrie had de
Raad 50 mln. ECU opgenomen. 'De Raad is niet kunnen ingaan op de wens van het Parlement
om, door het opnemen van kredieten, van de begroting een instrument te maken voor het
scheppen van gemeenschappelijke beleidsvormen.' Hij nam alleen kredieten op voor sectoren
waar reeds een duidelijk beleid bestond.
De ontwerp-begroting was tot stand gekomen met gekwalificeerde meerderheid, waarbij Italic,
Griekenland en Ierland hadden tegengestemd.41
-

Reacties van Commissie en Parlement op de ontwerp-begroting
Meller slaagt er aldus Tugendhats reactie altijd weer in een bijzonder gunstig oordeel te
geven over de activiteiten van zijn collega's. 'Er zijn momenten geweest in zijn beschrijving van
de gebeurtenissen van eind juli, waarbij i k. . . mijzelf heb afgevraagd of hij en ik wel in dezelfde
vergadering waren geweest... maar ik wens hem van harte geluk omdat het hem gegeven is de
mensen met wie hij werkt de edelste motieven toe te schrijven.'42 Voor de Commissie was het
onaanvaardbaar dat de Raad weigerde toewijzingen op de begroting te doen omdat er voor
bepaalde voorstellen nog geen wettelijke basis bestond. Verwijzend naar de pas getekende
Gezamenlijke Verklaring stelde Tugendhat dat de Raad 66n en ongedeeld is en dat de
Begrotingsraad heel goed wist dat er in november - in andere Ministerraden - over bepaalde
zaken besluiten zouden worden genomen. Hij herinnerde aan de Gezamenlijke Verklaring, die
nadrukkelijk stelt dat er posten op de begroting kunnen worden opgevoerd waarvoor nog geen
wettelijke basis bestaat, als er maar goede gronden zijn om aan te nemen dat die basis er zal
-

-

kornen.

Rapporteur Jackson achtte de ontwerp-begroting een volstrekt ontoereikend antwoord op de
richtsnoeren van het Parlement. 'De Raad heeft ten opzichte van de voorontwerp-begroting de
niet-verplichte uitgaven besnoeid met 1 491 000 mln. Ecu en de verplichte uitgaven slechts met
50 054', terwijl deze laatste ongeveer tweederde deel van de begroting uitmaken. Hij besloot met
te zeggen dat de prioriteit van het Parlement bij de Raad zeer goed bekend is. 'Laat o n s. . .d e
vuurkracht van het Parlement . . . concentreren op het nastreven en bereiken van een helder,
samenhangend, niet mis te verstaan en politiek relevant doel voor de begroting 1983.'43
In het debat vonden de Socialisten 'het enige verblijdende element in de begroting voor 1983 . . .
dat men de belofte die hier enkele maanden geleden werd gedaan heeft gehouden, namelijk om
de middelen voor het vierde financieringsprotocol voor Turkije op de reserverekening,
hoofdstuk 100, 0, :- te · · ' ' Aiven'.44 De begroting werd hierdoor ingezet voor doelstellingen op
het terrein van de buitenlandse 1.-,litiek: versterking van me,isenrechten.
Van christen-democratische zijde werd als oorzaak van de teleurstellende f.aadsbesluiten vooral
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gezien 'de nationale ambtelijke krachten die op hun macht en bevoegdheden zitten en de
drukbezette regeringsleden - waar die al bereidheid tonen ervan afhouden de zaken echt
Europees aan te pakken'. Dit gebeurt dan tegen de wil van de meerderheid van de volkeren.
'Waarom wordt reeel gezien de Europese ontwikkelingshulp... verlaagd, terwijl juist deze
Europese politiek... in staat is om ervoor te zorgen dat 66n Europees uitgegeven dollar meer
waard is en meer effect heeft dan een nationaal uitgegeven dollar, omdat, wanneer het Europees
gebeurt, wij een betere bijdrage kunnen leveren aan de Noord-Zuid dialoog, aan het aansporen
van de Verenigde Staten en Japan om meer te doen, omdat dan ook meer revenuen terugkomen
door een sterkere vraag naar onze produkten uit de derde wereld. Maar wij zitten allemaal op
onze eigen nationale hobby's, gegroeide nationale relaties en eigen bilaterale terug-

stroompjes.'45
De Conservatieven hekelden die regeringen in de Raad die in eigen land de uitgaven willen
maximaliseren, maar op Europees vlak het tegendeel doen. Daarentegen begrepen zij wel de
regeringen 'die de nationale uitgaven in eigen land trachten te beperken of die gewoon niet in
openbare uitgaven geloven'.46 De Franse Communisten vreesden dat er voor de landbouw te
weinig middelen op de begroting zouden komen en wilden de in 1982 op het EOGFL gerealiseerde
besparingen naar de begroting 1983 overdragen.47 De Liberalen benadrukten de betekenis van
'de nieuwe acties die de inwoners van de lidstaten de indruk moesten geven dat Europa een
realiteit is'.48 De Gaullisten herinnerden aan het Europees inflatiepercentage van 8,8, terwijl de
vastleggingskredieten maar met 10,8% en de betalingskredieten met 7% nominaal stegen.
Derhalve resteerden in reele termen nauwelijks stijgende vastleggingskredieten en zelfs dalende
betalingskredieten.49
Bc-voorzitter Lange zei: 'Wat is er van de beslissing van 30 mei 1980 terecht gekomen? Tot nu toe
niets! De Raad heeft op geen enkele wijze getracht vorderingen te maken inzake de onderwerpen
waarmede de Commissie werd belast, maar die in de grond ook als mening van de Raad en als
politieke intentie zijn vastgelegd. Door zijn besluit... heeft de Raad, in tegenspraak met de
verklaring van zijn voorzitter en met hetgeen ten aanzien van de Gemeenschappelijke Verklaring
is gezegd, de geest van goede samenwerking verloochend. Hij heeft namelijk de grondslag gelegd
voor een begrotingsconflict in 1982, dat wij allen wilden vermijden. Dat was immers de zin van
de overeenkomst van 30 juni jl.'50
Eerste lezing van het Parlement

In de tweede oktober-zitting vond deeerste lezing van het Parlement plaats. Rapporteur Jackson
leidde het debat in: 'De Commissie heeft de afgelopen 18 maanden document na document
opgesteld... die de stoot tot een herstructurering van de communautaire begroting wilden geven
... Wat heeft al dit werk aan het zogenaamde mandaat opgeleverd? Wat de voorstellen van de
Commissie voor de begroting 1983 betreft is het antwoord: niets... Staat de Raad dichter bij de
uitstippeling en uitvoering van een duidelijke strategie voor de begroting 1983? Ook in dit geval
luidt het antwoord: neen'.
Beinvloedt kredietoverschrijving de marge van het Parlement?
Men was het oneens over de marge van het Parlement. De Raad had het voorontwerp-SB 1/82
verworpen, waardoor rond 500 mln. Ecu van verplichte naar niet-verplichte uitgaven zouden

overgaan. Een deel van deze bedragen had de Raad evenwel via een gemengde
kredietoverschrijving toch aanvaard. Hebben nu deze via overschrijving verhoogde nietverplichte uitgaven in de begroting 1982 de grondslag voor de marge van het Parlement bij de
begrotingsbehandeling van 1983 pro tanto verhoogd? Nee, zegt de Raad; ja, zeggen Commissie
en Parlement. Tugendhat bevestigde het standpunt van de Comrnissie en de Raad zei hierover bij
monde van zijn voorzitter M0ller: 'Het besluit van de Raad betreffende kredietoverschrijving
30/1982 die een overheveling inhield van 227 mln. Ecu van de verplichte uitgaven naar de nietverplichte uitgaven, verandert niets aan de grondslag voor 1982. Deze wordt vastgesteld
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overeenkomstig de regels voor de begrotingsprocedure en bevat dus niet de zogeheten gemengde
overschrijvingen, waarvoor andere bestemmingsregels gelden.'51

Dit jaar vloeide het verschilin de berekening van de marge van het Parlement derhalve niet voort
uit een verschillende classificatie van de uitgaven, maar uit een uiteenlopende mening over
de
vraag of gemengde kredietoverschrijvingen - gedurende de uitvoering van de begroting - die
grondslag bernvloeden. Het verschil is weergegeven in Tabel IV.2.
Tabel IV.2. Verschillen tussen Raad en Parlement met betrekking tot de
berekeningsgrondslag van de
niet-verplichte uitgaven (in mln. Ecu). 52

vastleggingskredieten

Grondslag volgens de Raad, voortvloeiend uit de
vaststelling van de oorspronkelijke begroting 1982
Gemengde kredietoverschrijvingen:
- overschrilving 30/1982
- andere gemengde
overschrijvingen
Grondslag volgens het Parlement
(Grondslagvolgensde Commissie

betalingskredieten

5 608,680

4 414,790

227,450
45,648

187,450
85,648

5 881,778

4 687,888

5 861,478

4 627,888)

Wetgevingsinitiatieven via begroting?
De Commissie zegde steun toe aan de door de BC voorgestelde amendementen die beoogden om
door opneming van bedragen in de begroting de wetgevingsprocedure op gang te brengen, zoals
in de Gezamenlijke Verklaring was overeengekomen. Voorbeelden hiervan zijn: rentesubsidies
ten behoeve van door de crisis getroffen industriesectoren, hulp aan de ontwikkelingslanden op
energiegebied en bestrijding van de honger.

De voorstellen om de landbouwuitgaven met 242 mln. Ecu te 'verlagen' en deze naar eer.1
landbouwreserve over te brengen en om 100 mln. ECU uit die landbouwreserve toe te voegen Lan
andere landbouwposten waarvoor de Bc en de landbouwcommissie de ramingen te laag acl.itten,
noemde Commissaris Tugendhat 'cosmetische ingrepen'. Zij veranderen immers d:e
totale
landbouwuitgaven niet en over de uiteindelijk uit te geven bedragen heeft de Raad
(hclaas, aldus
de Commissaris) het laatste woord. Lange zei hierover: 'Dat is juist, maar politiek gezien is dit
een teken dat zowel de Raad als de Commissie tot meer spoed moet aansperen.'53
De overige BC-voorstellen lagen volgens de Commissie in de lijn van die van de voorontw
erpbegroting.
Stemming
De stemmingen vonden plaats na een debat met rond 100 sprekers, waarna de BC
de laatste
voorstellen aan het Parlement formuleerde. De stemprocedure nam
zes uur in beslag. De door de
Bc voorgestelde verhogingen bedroegen rond de 710 mln. ECU (betalingskrediete
n), terwijl de
marge van het Parlement voor betalingskredieten volgens de BC 465 mln. ECU bedroeg (voor
vastleggingskredieten 597 mln. ECU). Jackson: 'De kloof welke het Parlement de
Raad door een
verhoging van het MSP Zal verzoeken te dichten, in de veronderstelling dat
het Parlement alle
door de BC voorgestelde verhogingen goedkeurt, die kloof tussen de in eerste lezing voorgestelde
verhogingen is nog nooit zo klein geweest.'54 Het Parlement stemde
voor verhogingen ten belope
van 648 mln. ECU aan betalingskredieten en van 1431 mln. Ecu aan vastleggingskredieten,
beide
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voornamelijk niet-verplichte uitgaven betreffend. Bovendien vormde het via wijzigingsvoorstellen binnen het EOGFL een reserve van 137 mln. ECU (aan verplichte uitgaven dus). Indien
deze kredieten niet voor de ondersteuning van de landbouwmarkten zouden moeten worden
besteed, zouden ze ingevolge een amendement van het Parlement op de toelichting bij het
desbetreffende begrotingsartikel - op 1 september 1983 moeten worden gebruikt voor sociale en
regionale uitgaven. Dat zou dan moeten worden geeffectueerd door (een) gemengde
kredietoverschrijving(en).
-

De belangrijkste verhogingen betroffen de sociale sector ( + 287 mln. ECU betalingskredieten
en + 820 mln. ECU vastleggingskredieten) en de regionale sector ( + 143 mln. ECU
betalingskredieten en + 207 min. ECU vastleggingskredieten). In de sector onderzoek had het
Parlement de meeste kredieten van de voorontwerp-begroting hersteld. Voorts stemde het voor
grote additionele bedragen voor energie- en industriepolitiek, alsmede een belangrijke post voor
vervoer (infrastructuur). Voor ontwikkelingssamenwerking herstelde het Parlement de
bedragen van het voorontwerp vrijwel volledig; zie daarvoor Tabel IV.3.

Tabel IV.3. Door het Parlement vastgestelde verhogingen van de ontwikkelingshulp
(in mln. ECU). 55

voedselhulp(NGK)
samenwerking met niet-geassocieerde

ontwikkelingslanden
specifieke acties tot samenwerking met
ontwikkelingslanden
bestrijding honger in de wereld (NGK)
totaal

vastleggings-

betalings-

kredieten

kredieten

42

42

54

21

26

16

60

60

182

139

De landbouwcommissie had zeer veel wijzigingsvoorstellen ingediend, waarvan er veel zijn
aanvaard. Ze hadden grotendeels betrekking op de nomenclatuur en indeling van de begroting.
In de resolutie bevestigde het Parlement zijn mening 'dat bij de berekening van de speelruimte
van het Parlement voor 1983 rekening moet worden gehouden met verschuivingen, op enigerlei
wijze, van de kredieten in 1982 van de verplichte naar de niet-verplichte sector'. Het betreurde de
onzekerheid over de definitieve omvang van zijn speelruimte ten gevolge van het ontbreken van
voorstellen en besluiten over de in 1982 niet-bestede kredieten en drong er op aan deze kredieten
overeenkomstig de prioriteiten van het Parlement te besteden. 56
Tweede lezing van de Raad
Wat de Raad in tweede lezing op 22 november met de beslissingen van het Parlement had gedaan,
deelde Raadsvoorzitter Moller mede tijdens de december-zitting. Aan de orde kwamen reeds de
ernstige verwikkelingen rond de ontwerp-SB 1 /82, die in dezelfde vergaderweek in eerste en
tweede lezing door het Parlement werd behandeld, verwikkelingen die - politiek gezien - de
problemen bij de behandeling in de laatste fase van de begroting 1983 in de schaduw stelden.
Moller: 'De Raad houdt... vast aan zijn standpunt dat het overhevelen van verplichte uitgaven
naar niet-verplichte uitgaven niet van invloed is op de 'assiette'. Dat betekent dat het Parlement
en de Raad nog steeds een verschillende opvatting hebben over de marge van het Parlement. Deze
standpunten werden bekrachtigd tijdens de bijeenkomst verleden week tussen de voorzitters van
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de drie instellingen. Maar daarbij bleek ook dat niemand wenste dat dit verschil van inzicht zou
verhinderen dat onze instellingen samen een realistisch compromis vinden met betrekking tot de
middelen die wij voor de communautaire prioriteiten kunnen uittrekken . . . De Raad en het
Parlement zijn het erover eens dat de strijd tegen de werkloosheid bovenaan behoort te staan.
Daarom besloot de Raad de beide Fondsen, het Sociaal Fonds en het Regionaal Fonds, te
verhogen met resp. ca. 350 mln. ECU aan vastleggingskredieten en ca. 275 mln. Ecu aan
betalingskredieten... Doordat 60% van het bedrag waarmee de Raad tijdens de tweede
behandeling de niet-verplichte uitgaven verhoogde, werd bestemd voor de bestrijding van de
jeugdwerkloosheid, was de Raad niet in staat de kredieten voor andere doeleinden zoveel te
verhogen als wenselijk was geweest. Zo moest de Raad bijvoorbeeld de kredietverhoging
beperken tot de samenwerking met de niet-geassocieerde ontwikkelingslanden en tot de
bestrijding van de honger in de wereld. Bovendien wees de Raad kredieten toe aan het ESPRITprogramma, dat van belang is voor de elektronische industrie van de Gemeenschap, aan de
vervoersinfrastructuur, aan energieprojecten en aan bepaalde acties op milieu- en
consumentengebied'.57

De tweede lezing van de Raad betekende ten opzichte van zijn eerste een stijging met bijna 420
mln. Ecu aan vastleggingskredieten en bijna 325 mln. ECU aan betalingskredieten. Als gevolg van
deze stijging werd het MSP overschreden. Er was in de Raad gestemd over een door de Deense
voorzitter uiteindelijk voorgesteld pakket, niet over afzonderlijke posten. Frankrijk en Belgie
hadden tegengestemd.58
Van het grote aantal wijzigingen dat het Parlement op de verplichte uitgaven had ingediend,
aanvaardde de Raad er maar twee. Deze betroffen alleen de volgorde van enkele hoofdstukken,
alsmede de benaming van een artikel.
Tweede lezing van het Parlement

Bij de tweede Parlementslezing adviseerde Jackson namens de BC om zodanig te stemmen dat de
marge zoals het Parlement die aanhield - niet zou worden overschreden. De BC was gekomen
tot een verdere verhoging van de vastleggingskredieten met 177 mln. Ecu en van de
betalingskredieten met 137 mln. ECU. Jackson memoreerde het verschil in opvatting over het
doorwerken van een kredietoverschrijving van verplichte naar niet-verplichte uitgaven in de
'assiette', de berekeningsgrondslag van de marge van het Parlement. 'Het is werkelijk
verbazingwekkend dat de Raad, zo kort nadat hij zich verbonden had tot een dergelijke
overeenkomst (namelijk de Gezamenlijke Verklaring van 30 juni 1982), weloverwogen besloten
heeft een ontwerp van aanvullende begroting dat door de Commissie was voorgelegd59 te
veranderen in een overschrijving. Dat kan het Parlement natuurlijk niet accepteren. Het is in
strijd met de geest van de Gezamenlijke Verklaring ..., dat wij namelijk conflicten over deze
technische en procedurele kwesties zouden trachten te vermijden.' Jackson bracht tevens de
teleurstelling van de BC naar voren over het feit dat de Raad zich ten aanzien van de
landbouwuitgaven volstrekt star had opgesteld.
-

Tugendhat bevestigde de positie van de Commissie inzake de marge van het Parlement en achtte
het onaanvaardbaar dat de Raad aan de ene kant een aanvullende begroting verwerpt en aan de
andere kant een kredietoverschrijving voorstelt, die dan niet zou mogen meetellen voor de
'assiette'. Hij hoopte wel dat het meningsverschil niet zou leiden tot een betwiste begroting. Wat
de beslissingen van de Raad over de niet-verplichte uitgaven betreft zei hij dat de Raad dit jaar op
het gebied van die uitgaven veel moeite had gedaan om de door het Parlement gestelde
prioriteiten te volgen en veel verder was gegaan dan zijn eigen interpretatie van het MSP. Ook
prees hij de BC, die voorstelde de Raad tegemoet te komen door niet verder te gaan dan de door
het Parlement gegeven interpretatie van zijn eigen marge.60 De Commissie steunde de resterende
prioriteiten van het Parlement: honger in de wereld en energie.
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Typerend in het debat was de uiteenzetting van Arndt (Soc-D): 'Wat ons krachtens de Verdragen
van de meeste andere Parlementen onderscheidt, is dat wij goed beschouwd tot eenheid zijn
gedoemd. Als wij dus als Parlement iets willen bereiken, heeft het geen zin om hier regerings- en
oppositiefractie te willen spelen, maar hebben wij het minimum van 218 stemmen nodig. Ik
geloof dat zich in het Parlement in de laatste drie jaar een zeer positieve ontwikkeling heeft
voorgedaan, waarin het besef is gegroeid dat deze begrotingsmeerderheid een essentiele factor is

voor onze eis tot verkrijging van meer rechten voor ons Parlement. Dat wij deze
begrotingsmeerderheid juist bij de begroting 1983 voor de bedragen die wij nodig achten bijeen
kunnen brengen, is een duidelijk signaal voor Europa dat het Europese Parlement heeft
begrepen op welke wijze wij uit de crisis kunnen geraken.'61
Adonnino betreurde het dat het probleem van de verplichte en de niet-verplichte uitgaven dat
men zo graag als afgedaan had beschouwd, nu opnieuw in volle hevigheid naar voren kwam in
een dispuut dat als 'doctrinair' was omschreven met betrekking tot de verdeling van
bevoegdheden tussen Parlement en Raad. Hij memoreerde dat juist langs deze 'demarcatielijn'
in de laatste jaren een uitbreiding van de bevoegdheden van het Parlement werd verkregen,
'stellig niet door een eenzijdig toegeven van de Raad, maar door het ondanks alles vasthouden
aan een juiste interpretatie van de voorschriften'. Hij herinnerde de Raad er aan dat reeds bij de
aanvullende begroting voor 1980, toen het Parlement profiteerde van een grotere marge als
gevolg van de verhoging - ten gevolge van een suppletoire begroting - van de niet-verplichte
uitgaven voor het voorafgaande begrotingsjaar, de rechtmatigheid daarvan werd betwist, terwijl
men later, bij het akkoord van 30 juni tussen de drie instellingen, uitdrukkelijk moest erkennen
dat suppletoire begrotingen in aanmerking moeten worden genomen voor de berekening van de
marge van het Parlement. Hij vroeg de Raad of er n6g eens drie jaar van controverses nodig zijn
om dan uiteindelijk het Parlement in de actuele controverse gelijk te geven.62

Zoals reeds vermeld, was de Begrotingsraad in Straatsburg aanwezig voor overleg met de
delegatie van het Parlement. Er werd al gewag van gemaakt dat het overleg over de begroting
1983 uiterst kort was en dat over de SB 1/82 zeer langdurig.63 Voorafgaand aan de stemming op
16 december gaf M0ller over dat overleg een korte verklaring, waarin hij te kennen gaf dat de
Raad 70% van het door de BC voorgestelde bedrag zou accepteren mdi de daaraan voor het MSP
verbonden gevolgen.64 Bc-rapporteur Jackson volstond met de mededelingdat de BC voor 100%
aan haar standpunt vasthield en adviseerde het Parlement de Bc te volgen. De Raad stond dus
alleen met zijn opvatting over de marge.
Stemming en reactie van de Raad
Het Parlement volgde de BC stipter dan ooit tevoren, vooral door een intensieve coOrdinatie
tussen de eerste begrotingswoordvoerders van de fracties. Er werd gestemd voor verhogingen
(met betrekking tot de niet-verplichte uitgaven uiteraard) van 177,2 mln. Ecu aan
vastleggingskredieten en 137,5 mln. ECU aan betalingskredieten, precies volgens Jacksons
advies. Het grootste deel was bestemd voor de bestrijding van de honger in de wereld. Hetzij
voorzien van middelen, hetzij van een p.m.-vermelding, werd ook opnieuw voor een aantal
nieuwe begrotingslijnen gestemd die de Raad in zijn tweede lezing had verworpen.65

Raadsvoorzitter M0ller verklaarde namens de Raad dat de begrotingsprocedure niet als
afgesloten kon worden beschouwd. 'De voorwaarde voor de verklaring van de voorzitter van het
Parlement overeenkomstig art. 203 van het Verdrag dat de begroting definitief is vastgesteld, is
niet vervuld, omdat het maximumpercentage van de stijging is overschreden en er, zoals bepaald
in art. 203, lid 8 tussen de Raad en het Parlement geen overeenstemming werd bereikt over de
vaststelling van een nieuw stijgingspercentage.'66

Het Parlement stemde voor een korte resolutie, waarvan de twee belangrijkste paragrafen hier
volgen. Het Parlement betreurt het'dat de Raad de meeste van de door het Parlement ingediende
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amendementen strekkende tot het beschikbaar stellen van middelen voor de ontwikkeling van
het communautaire beleid in de sectoren energie, onderzoek, investeringen en industrie heeft
verworpen of de daarin voorgestelde kredieten heeft verlaagd, doch stelt met voldoening vast dat
de Raad het amendement van het Parlement betreffende de voorbereidende werkzaamheden
voor het ESPRIT-programma heeft aanvaard; kan slechts met verbazing vaststellen dat de Raad,
ondanks zijn toezeggingen in het kader van het 'Mandaat', de bijdrage van de Gemeenschap aan
deze belangrijke beleidssectoren in een periode waarin deze zich zouden moeten ontwikkelen,
laat stagneren; herhaalt nogmaals zijn reeds meerdere malen gedane verzoeken om in deze
belangrij ke sectoren ten spoedigste nieuwe wetgevende maatregelen vast te stellen, zodat de
betekenis die het Parlement aan deze sectoren hecht voortaan in de begroting haar weerslag kan
vinden'. Het bevestigt 'andermaal dat overheveling van kredieten in 1982 van de verplichte
uitgaven naar de niet-verplichte uitgaven, op welke wijze dan ook, in aanmerking moet worden
genomen bij het berekenen van de speelruimte van het Parlement in 1983 en stelt vast dat de
Commissie deze opvatting deelt; merkt in dit verband op dat het instemt met de toewijzing van de
betalingskredieten die de Raad bij zijn besluiten over overschrijving nr. 30/82 heeft
vastgesteld.'67 Die instemming was reeds door de - voor kredietoverschrijvingen bevoegd
verklaarde - Bc en BCC betuigd, maar wegens de grote politieke betekenis ervan wenste het
Parlement de instemming te bevestigen. De stijgingspercentages waren na de stemming door het
Parlement voor vastleggingskredieten 11,78 en voor betalingskredieten 11,73, terwijl het
geconstateerde Msp 11,8 bedroeg.
De Raad - vol zorgen over de gevolgen van de op dezelfde dag door het Parlement verworpen
ontwerp-SB 1/82 - keurde op 17 december het nieuwe stijgingspercentage goed, dat
overeenkwam met de door het Parlement goedgekeurde amendementen. De voorzitter van het
Parlement stelde vervolgens op 21 december 1982 de begroting 1983 vast. De kredieten voor
vastleggingen bedroegen 22,9 mld. ECU, de kredieten voor betalingen 21,5 mld. ECU; het BTWpercentage was 0,77.
Ondanks het feit dat het Parlement van mening was binnen het Msp te zijn gebleven, heeft zijn
voorzitter toch gewacht op de instemming van de Raad met het stijgingspercentage.

De tabellen IV.4 en IV.568 tonen voor resp. vastleggingskredieten en betalingskredieten de
cij fermatige verschillen in de opeenvolgende fasen van de procedure ten gevolge van de
verschillende door Raad en Parlement ingenomen posities. De gegevens over de
berekeningsgrondslag zijn dezelfde als in Tabel IV.2 op blz. 193. De aangegeven percentages
stellen de stijging voor die de in de tweede kolom gegeven bedragen uitmaken ten opzichte van de
voor Raad en Parlement verschillende berekeningsgrondslagen.
Tabel IV.4. Verloop van het stijgingspercentage van de niet-verplichte uitgaven gedurende de
begrotingsprocedure 1983 (in % van de grondslag) voor de vastleggingskredieten (bedragen in
ECU).

vastleggings-

Raad

Parlement

5 608 676 920
33,19%

5 881 774 920

6,60%
32,58%
14,07%
17,22%

1,65%
26,42%
8,77%
11,78%

kredieten

berekeningsgrondslag
voorontwerp-begroting 1983
eerste lezing Raad
(ontwerp-begroting 1983)
eerste lezing Parlement
tweede lezing Raad
tweede lezing Parlement

7 470 426 770
5 978 603
7 435 989
6 397 672
6 574 671

991

877
415
428

27,01 %
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Tabel IV.5. Verloop van het stijgingspercentage van de niet-verplichte uitgaven gedurende de
begrotingsperiode 1983 (in % van de grondslag) voor de betalingskredieten (bedragen in ECU).

betalingskredieten
berekeningsgrondslag
voorontwerp-begroting 1983
eerste lezing Raad
(ontwerp-begroting 1983)
eerste lezing Parlement
tweede lezing Raad
tweede lezing Parlement

5 500 882 770
4 775 727
5 450 160
5 100 446
5 237 725

991

877
415
428

Raad

Parlement

4 414 785 320
24,60%

4 687 883 320
17,34%

8,18%
23,45%
15,53%
18,64%

16,26%
8,80%
11,73%

1,87 %

Conclusies

Het Parlement heeft - mede door zijn discipline - zijn mening over de marge tegenover de
opvatting van de Raad doorgezet. Er is ten slotte geen conflict over de begroting 1983 ontstaan,
omdat de Raad nd de plenaire vergadering van het Parlement en v66r de vaststellingshandeling
van diens voorzitter met de stijgingspercentages heeft ingestemd. Zo werd de kloof tussen de
verschillende berekeningsgrondslagen overbrugd. Volgens het Parlement was men binnen het
Msp gebleven, volgens de Raad niet, maar deze ging ten slotte akkoord met een nieuw
stijgingspercentage dat hoger was dan het gedurende het overleg op tafel gelegde

compromisvoorstel.
'Ce changement de position s'est produit d'dvidence sous la pression du prtsident du Parlement
qui avait annonce son intention de dtclarer le budget definitivement arrett meme si le Conseil
n'acceptait pas le point de vue du Parlement. Ce nouvel exemple montre bien comment le
Parlement a su renforcer sa position par rapport au Conseil.'69 Deze conclusie van Glaesner kan
onderschreven worden.
Voor het eerst in vijf jaar was er aan het begin van het jaar een begroting die de Commissie
zonder controverse kon uitvoeren.
Hetgeen in de Gezamenlijke Verklaring was overeengekomen over de mogelijkheid van
begrotingsposten waarvoor nog geen noodzakelijke rechtsgrond bestaat en ten aanzien
waarvan Commissie en Raad zich verplicht hebben te zullen trachten nog voor eind mei een
rechtsgrondslag vast te stellen, is door de Raad niet opgevat als een vrij door het Parlement te
gebruiken 'initiatiefrecht' tot wetgeving. Hij verwierp alle door het Parlement aanvaarde
amendementen van deze soort. Bij de bespreking van de dechargeprocedures wordt bezien in
hoeverre dergelijke posten, die het Parlement in zijn tweede lezing toch weer in de begroting
opnam, tot het gewenste resultaat hebben geleid.
Het meningsverschil over de invloed van gemengde kredietoverschrijvingen op de
berekeningsgrondslag voor de niet-verplichte uitgaven in de volgende begroting werd niet
opgelost. De vraag was of er verschil is met suppletoire begrotingen.
Wanneer er al sprake zou moeten zijn van een onderscheid ten aanzien van de invloed op de
berekeningsgrondslag, lijkt het juister dit te maken op basis van het al of niet 'structureel' zijn
van de begrotingsmutatie. Onder structurele mutaties worden hier wijzigingen van uitgaven
verstaan die een min of meer blijvend karakter hebben en die bijvoorbeeld nog niet in de
oorspronkelijke begroting konden worden opgenomen omdat Raadsbeslissingen eerst na de
totstandkoming daarvan werden genomen. Onder niet-structurele of meer incidentele
wijzigingen worden mutaties verstaan tijdens de uitwoering van de begroting, die in een bepaald
dienstjaar overblijvende middelen een andere dan de aanvankelijke bestemming geven, maar die
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niet een in de toekomst doorwerkend effect beogen. Structurele mutaties zouden dan onderwerp
van suppletoire begrotingen, incidentele mutaties onderwerp van kredietoverschrijvingen
kunnen zijn. Zolang hierover geen regel of afspraak bestaat, is er naar mijn mening geen logisch

argument te construeren waarom wijzigingen via overschrijving niet en die via suppletoire
begrotingen wdi bij machte zijn de berekeningsgrondslag te veranderen.70
De suppletoire begrotingen voor 1983

De SB 1/83
De suppletoire begrotingen werden langzamerhand minder 'technisch' en meer politiek. De
verwerping in december 1982 van de ontwerp-SB 1 /82 door het Parlement was daar al een
voorbeeld van. De Commissie maakte haast met een nieuw voorstel. Op 19 januari 1983 stelde zij
de voorontwerp-SB 1/83 op om toch uit te kunnen voeren wat de Raad ten aanzien van de
compenserende maatregelen voor het Verenigd Koninkrijk en de BRD moeizaam
overeengekomen was. Zij deed dit in het licht van de verwerpingsgronden van het Parlement. De
Commissie had al eerder meegedeeld dat zij zo spoedig mogelijk voorstellen zou indienen om het
beleid te verdiepen en te ontwikkelen en een meer gediversifieerd stelsel van eigen middelen in te
voeren. Zij beschouwde de voorontwerp-SB 1 /83 als een eerste stap naar een communautaire
oplossing van de ontstane budgettaire problemen. De Raad was al even snel en verhief dit
voorontwerp op 1 februari 1983 ongewijzigd tot ontwerp-SB 1 /83. Dit geschiedde met
gekwalificeerde meerderheid, na een lang debat over de classificatie van de uitgaven.
De financiering van deze suppletoire begroting zou geheel geschieden uit begrotingssaldi. Het
opnemen van het saldo 1981 had eerder moeten plaatsvinden (art. 27 FR jO. art. 16, lid 2 Verord.
2891/77), maar het mede daartoe strekkende voorontwerp-SB 1 /82 was - zoals we reeds zagen door de Raad niet aanvaard. Er was echter nog een tweede saldo dat deze suppletoire begroting
ging financieren, namelijk een voorschot op het saldo van de begroting 1982. Het opnemen van
een voorschot was niet in de comptabiliteitsvoorschriften voorzien, maar onder deze
omstandigheden maakte de Raad geen bezwaar. Door financiering uit begrotingssaldi wilde men
opwaartse aanpassing van het BTW-percentage voorkomen. In verband met het volgende is het
nuttig de globale opzet van de ontwerp-SB 1/83 te kennen. Deze zag er als volgt uit:

Inkomstenzijde
Saldo begroting 1981
'Voorschot' (acompte) op het saldo van de begroting

+ 661 mln. Ecu
+ 676 mln. ECU

1982

Nieuw artikel 617: terugbetaling van een eventueel te
veel aan het Verenigd

p.In.

Koninkrijk uitgekeerd bedrag

in verband met de aanvullende maatregelen
+ 1337 mln. ECU

Uitgavenzijde

+

692 mln. ECU

Art. 530: aanvullende maatregelen voor het Verenigd
Koninkrijk (verplichte uitgaven)
Art. 707 (nieuw artikel): bijzondere communautaire

+

610 mln. Ecu

+

35 mln. Ecu

maatregelen energie (niet-verplichte uitgaven; voor
projecten in het Verenigd Koninkrijk 400 mln. ECU,

in de BRD 210 mln. ECU)
'Andere acties in de energiesector' (niet-verplichte

uitgaven)

+ 1337 mln. Ecu
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Tegelijk met de voorontwerp-SB 1/83 had de Commissie twee verordeningsvoorstellen
ingediend:
- een voorstel tot instelling van de aanvullende maatregelen ten behoeve van het Verenigd
Koninkrijk, begrotingsjaar 1982;
- een voorstel tot vaststelling van specifieke maatregelen van communautair belang met
betrekking tot de strategie op energiegebied in de BRD en het Verenigd Koninkrijk.71

Raadsvoorzitter Tietmeyer (D) bood de ontwerp-SB 1/83 aan het Parlement aan in de februarizitting. Hij kende aan de oplossing van het vraagstuk van de'compensaties' voorrang toe en was
het Parlement dankbaar dat het deze materie op de februari-agenda had willen plaatsen. Op
27 januari had overleg plaatsgevonden tussen de Begrotingsraad en de Parlementsdelegatie.
Volgens Tietmeyer was dit overleg positief geweest en hij hoopte dan ook dat het Parlement in
dezelfde week het ontwerp zou kunnen goedkeuren. Hij ging in op de drie redenen waarom het
Parlement in december het eerdere ontwerp had verworpen en de daarbij door het Parlement
geformuleerde beginselen:
a. nooit meer ad hoc maatregelen voor compensaties ten gunste van tan lidstaat;
b. inpassing van de uitgaven in het communautaire beleid;
c. de classificatie van de uitgaven.

ad a. Tietmeyer kon namens de Raad niet de absolute garantie geven dat er nooit meer
aanvullende maatregelen zouden worden getroffen. Wel was er de politieke wil om zo spoedig
mogelijk definitieve oplossingen te zoeken.
ad b. Hij wees er op dat ongeveer de helft van het ontwerp was gewijd aan maatregelen op
energiegebied. Naast energie-uitgaven voor de beide betrokken lidstaten was 35 mln. ECU extra in
het ontwerp opgenomen voor energiemaatregelen in het algemeen. Ook wees Tietmeyer op de
nieuwe begrotingsregel aan de ontvangstenzijde voor terugbetaling 'van eventueel
overschietende voorlopige betalingen' in samenhang met strengere controle overeenkomstig de
wens van het Parlement. In verband daarmee zou 'slechts' een voorschot worden uitbetaald van
90%. 'Weliswaar zijn de Raad en de Commissie niet overgegaan tot de 'fifty-fifty'-regeling,
maar in principe is aan de wens van het Parlement toch voldaan.'72
ad c. Het heeft de Raad de grootste moeite gekost om met meerderheid van stemmen over de
classificatie een beslissing te nemen. Dit was uiteindelijk gelukt 'in het licht van het constructieve
overleg dat ik op 27 januari met de BC heb gevoerd. Op grond van dit overleg kon ik de Raad
meedelen dat naar mijn mening de Raad erop kon rekenen dat het bedrag van 610 mln. ECU in
artikel 707, hoewel bij de niet-verplichte uitgaven ingedeeld, niet door het Parlement veranderd
zou worden en bij de berekening en toepassing van de stijgingsmogelijkheden voor de begroting
van 1984 op grond van art. 203 . . . buiten beschouwing zou worden gelaten.
Naar aanleiding van deze mededeling heeft de Raad de door de Commissie voorgestelde
classificatie van de 610 mln. Ecu als niet-verplichte uitgaven met meerderheid van stemmen
goedgekeurd. Wat vervolgens de 692 mln. ECU voor het Verenigd Koninkrijk betreft, de Raad is
van mening dat dit verplichte uitgaven zijn. In wezen gaat het om exact dezelfde maatregelen die
in de begroting voor 1982 waren vastgesteld en destijds met goedvinden van beide partijen als
verplichte uitgaven waren geclassificeerd. Ook de ontwerp-verordening waar deze uitgaven op
gebaseerd zijn, stemt in wezen volkomen overeen met de verordening die zij vervangt.'73

Rapporteur Jackson bevestigde het met de BC gesloten compromis en diende geen
amendementen en/of wijzigingsvoorstellen in. Echt dissonante geluiden waren er, behalve van
de Britse socialisten, niet. Arndt dankte namens de Socialistische Fractie de Raad en de heer
Tietmeyer uitdrukkelijk voor hun inspanningen. Er was 'iets gebeurd wat ik in het verleden noch
in het Parlement, noch tussen de Raad en het Parlement ooit heb kunnen constateren. Er is enige
beweging en de Raad begint serieus en verstandig met het Parlement over de dingen te spreken...
Bovendien is het van belang dat de Raad heeft aanvaard dat de middelen voor Groot-Brittannib
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en de BRD uit de Gemeenschapskas komen en niet zo maar middelen zijn die door overdracht
weer terugvloeien... Overigens heeft het Parlement hiermee... bovendien iets bereikt waar het al
jaren lang naar heeft gestreefd, namelijk invoering van een energiebeleid.'74
Notenboom zegde de steun van de EVP-Fractie toe om het ontwerp in 6tn lezing te aanvaarden.
'Wij zeggen vandaag 'Ja', omdat de Commissie en de Raad . . .n u voor een groot deel andere
voorstellen hebben gedaan dan die welke wij in december met grote meerderheid hebben
verworpen.'75 Ook Balfour zou met zijn ED-Fractie de voorstellen steunen. 'In december heeft
mijn Fractie het Parlement niet gesteund. Omdat het Parlement in onze ogen de zaak aan het
doordrijven was met voorwaarden die geen schijn van kans maakten op aanvaarding en omdat
wij die resolutie in december letterlij k hebben opgevat. Wij hebben echter geleerd dat het
Parlement bereid is zijn eisen wat terug te schroeven om een compromis...te bereiken. In het
voorbijgaan heeft dit Parlement enkele waardevolle doelpunten gescoord tegen de andere pool
van de Begrotingsautoriteit. Wij zijn hier trots op hoewel wij niet aan die wedstrijd hebben
meegedaan.'76
Mevrouw Castle (Soc-VK) fulmineerde tegen het feit dat het Verenigd Koninkrijk nog steeds te
veel moet betalen. Zij stelde dat mevrouw Thatcher niet zo'n geweldige overwinning had behaald
als de Conservatieven het deden voorkomen en dat de Gemeenschap niet uit te maken heeft hoe
haar land het door de aanvullende maatregelen beschikbare geld gebruikt.

Er werd een resolutie aanvaard met 183 stemmen v66r, 33 tegen en 5 onthoudingen.77 Daarin
werd niet gesproken van goedkeuring. Dit was niet nodig, want door het enkele feit van het
ontbreken van amendementen of wijzigingsvoorstellen zou de ontwerp-SB I /83 automatisch
SB I /83 worden.
In de resolutie werd het compromiskarakter niet onder stoelen of banken gestoken. Er werd
verlangd dat toekomstige maatregelen meer aan de eisen van het Parlement zouden voldoen. Het
Parlement gaf de wens te kennen dat bijzondere voorstellen voor de ontwikkeling van bestaande
vormen van beleid en voor de toekomstige financiering van de Gemeenschap uiterlijk 1 mei 1983
zouden worden ingediend en dat de nodige besluiten tijdig genoeg zouden worden genomen om
eind 1983 van kracht te kunnen worden. Het bevestigde dat het niet geneigd was weer terug te
grijpen op maatregelen die het in december 1982 had verworpen. Het gaf als zijn mening te
kennen dat de verschillen tussen de geschatte en de bestaande onevenwichtigheden betreffende
het Verenigd Koninkrijk in 1980, 1981 en 1982 zo spoedig mogelijk in aanmerking moesten
worden genomen bij het vaststellen van uitgaven voor toekomstige maatregelen voor genoemde
lidstaat. Het beschouwde voorts deze ontwerp-SB als een eerste stap naar het bereiken van een
ambitieuzer doel voor de Gemeenschap, zoals bijvoorbeeld haar opbloei en uitbreiding en het
herstel van het evenwicht in het beleid van de Gemeenschap en de aanverwante financiele
problemen in de zin van het mandaat van 30 mei 1980. Ten slotte verklaarde het geen bezwaar te
hebben tegen de ontwerp-SB 1/83 en deze derhalve niet te zullen wijzigen of amenderen.
Tegelijkertijd werd advies gegeven over de beide ontwerp-verordeningen, die de rechtsgrondslag
moesten zijn van de 'nieuwe' maatregelen. Ook daarvoor was de BC aangewezen als ten
principale bevoegde commissie.
De voorstellen werden goedgekeurd onder voorwaarden die herhaalden wat in de besluitvorming
ten aanzien van de SB 1 /83 was vastgelegd: te beschouwen als eerste aanzet, alles classificeren als
niet-verplichte uitgaven, volledige inpassing in het EG-beleid, controle op de besteding, geen
maximumbedragen in de verordeningen.78

De SB 2/83
Op 1 juli 1983 zag de Commissie zich genoodzaakt om een voorontwerp-SB 2/83 in te dienen,
met een verhoging van de kredieten voor vastleggingen met 2441 mln. Ecu en de kredieten voor
betalingen met 2380 mln. ECU. De voornaamste oorzaken waren de gewijzigde situatie op de
wereldlandbouwmarkten en nieuwe cijfers inzake de 'Britse bijdrage'.
De uitgaven voor het EOGFL/Garantiestegen met 1812 mln. ECU, waarvan 438 mln. ten gevolge
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van de prijsbesluiten van de Landbouwraad voor het seizoen 1983/1984. De periode van grote
overschotten op de landbouwbegroting was voorbij.
De andere grond voor de suppletoire begroting was dat er grotere bedragen voor het Verenigd
Koninkrijk en de BRD nodig waren: te zamen 462 mln. ECU. Dit was het gevolg van een 'risksharing' tussen de Gemeenschap en het Verenigd Koninkrijk en de BRD, die in 1982 was
overeengekomen.78
Bovendien stonden er nog belangrijke extra uitgaven in de voorontwerp-SB in verband met

politieke afspraken:
extra kredieten voor EoGFL/Orientatie ten gunste van minder welvarende lidstaten,
waaronder 6 mln. Ecu voor Griekenland;79 totaal 22,3 mln. Ecu;
bijzondere steun voor de sector tabak ten gunste van Italie in verband met de aardbeving van
-

-

1980 ten bedrage van 20 mln. ECU;

- een nieuwe steuntranche voor Polen ad 14 mln. ECU.
Aan de ontvangstenzijde moest de Commissie de opbrengstraming van de landbouwheffingen
om dezelfde reden als hierv66r genoemd reduceren en wel met 137,7 mln. ECU. Later werd nog
besloten tot verlaging van de raming van de BTw-grondslag voor 1983. Berekening van het
definitieve begrotingssaldo van 1982 maakte - na aftrek van het reeds gebruikte voorschot ten
behoeve van de SB 1/83 toevoeging aan de inkomsten van 149 mln. ECU mogelijk. Om het
begrotingsevenwicht te herstellen moest het BTW-percentage worden opgetrokken van 0,79 tot
0,96 met een opbrengst van 2359 mln. ECU.80
-

De Raad stelde op 22 juli - tegelijk met de ontwerp-begroting 1984 - de ontwerp-SB 2/83 op met
een stijging van de kredieten voor vastleggingen van 2203 mln. ECU en de kredieten voor
betalingen van 2096 mln. ECU. Dit was niet geheel conform het voorontwerp. De Raad stelde de
landbouwgarantie-uitgaven 138 mln. ECU lager vast dan in het voorontwerp; ook het bedrag
voor Polen werd lager. Over de interpretatie van vorenvermelde 'risk-sharing' was in de Raad
verschil van mening ontstaan. Op voorstel van de Griekse voorzitter werd een compromisbedrag
voor het Verenigd Koninkrijk vastgesteld van 370 mln. Ecu (in plaats van 384,5 mln. ECU in het
voorontwerp). Groot-Brittannie stemde tegen en protesteerde; Denemarken onthield zich van
stemming.81 De problematiek van de 'Britse bijdrage' was aldus wederom aanleiding tot ernstige
moeilijkheden.82 Eerst in Fontainebleau (juni 1984) zou van een zekere opluchting sprake zijn
nadat men op het hoogste niveau een akkoord voor een bepaalde periode en in het licht van de
toekomstige financiering der Gemeenschap had kunnen bereiken.
Rapporteur Jackson stelde bij de presentatie van de ontwerp-SB 2/83 dat dit ontwerp om twee
redenen een historisch ogenblik in de geschiedenis van de Gemeenschap markeerde. 'Allereerst
brengt het .. de Gemeenschap tot op 82,7 mln. ECU van het plafond van onze eigen middelen
voor dit jaar; en zo is een lang verwacht en lang uitgesteld moment eindelijk gekomen. De tweede
reden...is dat dit het falen markeert van vijfjaar inspanningen van de Gemeenschap om de groei
van de landbouwuitgaven af te remmen.'83
.

In de eerste oktober-zitting behandelde het Parlement het ontwerp in eerste lezing, die zou

blijken tevens de laatste te zijn, ofschoon dit uitdrukkelijk niet de bedoelingvan de BC Was. De BC
had twee lezingen voor ogen, walin dezelfde week, om met de Raad overleg te kunnen plegen met
het oog op de beslissingen van de Europese Raad van Athene over een definitieve regeling ter
voorkoming van voor lidstaten onaanvaardbare situaties. Maar het liep anders. Rapporteur
Jackson had zijn voorstellen niet door de BC gekregen. Hij had zijn rapporteurschap echter niet
neergelegd, reden waarom hij in de plenaire vergadering met twee petten op sprak. Als
rapporteur lichtte hij het voorstel (amendement 16) van de BC toe om de uitgavenverhoging
ingevolge de risk-sharing ten behoeve van het Verenigd Koninkrijk en de BRD naar het
reservehoofdstuk 100 over te brengen en deblokkering eerst toe te staan nadat aan twee
voorwaarden zou zijn voldaan, namelijk:
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- dat het geld alleen zou mogen worden besteed aan nieuwe projecten, d.w.z. projecten van na

halfjuli, en
- dat een akkoord zou zijn bereikt over financiele regelingen voor de Gemeenschap op lange
termijn die een eind zouden maken aan de onaanvaardbare situaties in de begroting.
Voorts lichtte hij de Bc-amendementen toe die ertoe strekten de hulp aan Polen - die door de
Raad was gekort - weer te brengen op de 14 mln. ECU van het voorontwerp en de kredieten voor
het Sociaal Fonds, die door de Raad naar hoofdstuk 100 waren overgebracht, weer op de
operationele lijn te brengen. Persoonlijk sprak Jackson de hoop uit dat het voorstel over de
bijdragen aan het Verenigd Koninkrijk en de BRD ingevolge de risk-sharing niet zou worden
aanvaard.

Zowel Raadsvoorzitter Georgiadis als Commissaris Tugendhat verklaarde zich zeer bezorgd
over het voorstel de 'risk-sharingbedragen' - met het karakter van niet-verplichte uitgaven
waarmee de Raad in februari akkoord was gegaan - naar hoofdstuk 100 over te brengen. Naar
hun mening vloeiden deze bedragen automatisch voort uit de bepalingen van de verordening
waarmee het Parlement akkoord was gegaan en die in elk geval door de Raad waren vastgesteld.
Tugendhat liet zich niet uit over de vraag van Jackson wat hij dacht over het door de Raad naar
beneden aanpassen van het bedrag dat de Commissie, zoals zij had geschreven, 'in haar
automatische toepassing van de formule' in de voorontwerp-SB 2/83 had opgenomen. Elk
antwoord zou waarschijnlijk afbreuk hebben gedaan aan het automatische karakter. Het toont
hoe fragiel de Raadscompromissen ter zake waren.
Velen betreurden in het debat dat - door de onmacht het landbouwbeleid tijdig aan te passen de begroting nu het plafond der eigen middelen bijna had bereikt zonder dat er beslissingen
waren genomen over de toekomst.
Een belangrijk deel van het debat ging natuurlijk over amendement 16 dat de 'risksharingbedragen' onder hoofdstuk 100 wilde onderbrengen. Meer in het bijzonder ging het over
het meningsverschil tussen BC enerzijds en Raad en Commissie anderzijds over het automatische
karakter van deze bedragen. 'In hoeverre zij (deze bedragen, hn) worden vrijgegeven laten wij
uiteraard afhangen van de resultaten van de Top van Athene op 6 december', zei mevrouw Ho ff
namens de Socialistische Fractie.84 4 -.Ons Parlement is bereid en onze Fractie o o k. . .d e tweede
lezing mede mogelijk te maken, wij wensen deze uitgaven in hoofdstuk 100 te plaatsen, omdat
wij met de Raad van gedachten willen wisselen. Wij willen het overleg vlak voor de bijeenkomst
van de Europese Raad in Athene goed kunnen gebruiken', sprak in dezelfde geest de
woordvoerder van de EVP-Fractie Notenboom.85
De EDV-Fractie had een amendement ingediend om de gewraakte bedragen zelfs te verwerpen.
'
De 'juste retour' gedachte wordt er slechts door versterkt en het Parlement besliste bij de
aanvaarding van de SB 1/83 geen overgangsoplossingen voor de compensatie meer te zullen
accepteren', lichtte woordvoerster mevrouw Nebout toe.86 Daarop repliceerde Tugendhat dat
het geen nieuwe regeling betrof, doch slechts de automatische toepassing van een reeds eerder
overeengekomen regeling. De Deense sociaal-democraten waren het hiermee eens en zouden
tegen het veelbesproken amendement stemmen.
De Britse leden, van wie slechts Lord Douro (ED-VK) het woord voerde, waren allen fel tegen het
amendement. Laatstgenoemde eindigde zijn rede als volgt: 'Ik verzoek daarom onze collega's in
andere fracties zeer goed na te denken alvorens zij de wijzigingsvoorstellen van de Bc steunen,
waarvan de motivering destructief is en de resultaten zeer schadelijk voor de hele Gemeenschap
dreigen te worden.'87
Lange had weer een vermaning: ' . . . vraag ik u, geachte voorzitters van de andere instellingen,
eerst de hand eens in eigen boezem te steken en dan pas het Parlement te waarschuwen voor een
desbetreffende verslechtering van de atmosfeer. Deze slechte atmosfeer wordt door u geschapen,
want u hebt na het overleg van 20 juli de voorstellen van het Parlement naast u neergelegd... U
moet dus goed begrijpen ... dat wij in een beslissende fase van de dialoog zijn gekomen. Gaat de
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Raad verder zoals hij tot dusverre heeft gedaan en komt er nu in Athene niet meer uit de bus dan

bij de vorige Raadsvergaderingen, dan stellen de Raad en de regeringen van de lidstaten de
Gemeenschap in de waagschaal. U draagt hiervoor de verantwoording, omdat u zich bovendien
verbeeldt dat u als ministers en leden van een regering de wijsheid in pacht hebt ...'.88
Op de dag van de stemming legde Tugendhat in het Parlement een verklaring af waarin hij
meedeelde dat de Commissie genoodzaakt was in de komende dagen de uitbetaling van
voorschotten op restituties en bepaalde premies (alles in het kader van het Gemeenschappelijk
Landbouwbeleid) te schorsen. Er waren namelijk niet voldoende begrotingsmiddelen. Andere
mogelijkheden om de landbouwuitgaven nog beter binnen de begrotingsperken te houden
zouden door de Commissie worden bestudeerd.89

Bij de stemming werden alleen amendementen voor Polen en het Sociaal Fonds aangenomen.
Het veelbesproken en betwiste amendement 16 haalde de voor amendementen noodzakelijke
meerderheid van 218 stemmen niet. De uitslag van de hoofdelijke stemming was: v66r 211, tegen
79, bij 2 onthoudingen.
Van de 379 leden die op de presentielijst stonden hadden er dus maar 292 aan deze stemming
deelgenomen. Het cijfer van 211 stemmen, 7 minder dan de gekwalificeerde meerderheid,
vloeide niet voort uit de wilsverhoudingen der fracties, maar uit het feit dat vele leden niet hebben
gestemd. Een ander kenmerk van deze stemuitslag was dat de stemverhouding tussen v66r- en
tegenstemmers zich in zeer grote mate - en bijna even scherp als in december 1982 - langs
nationale lijnen aftekende. Slechts 66n Brits lid, uit de Socialistische Fractie, stemde v66r, alle
andere Britse leden waren tegen. Onder de overige tegenstemmers waren de Deense Sociaaldemocraten, enkele andere Deense leden en enkele Griekse Socialisten.

Bal four (ED-VK) hoopte dat het feit dat geen meerderheid voor het cruciale amendement 16 was
bereikt, zou helpen een betere sfeer te scheppen.90 Bij Langes (EVP-D) bleek het tegendeel: 'Ik
zou willen zeggen dat dit half uur voor mij tot de somberste van dit Parlement behoort, omdat
een groot deel van onze collega's niet heeft begrepen wat vanmiddag met betrekking tot de
aanvullende begroting is besproken. Ik zeg dit ook tot mijn Britse vrienden, die niet begrepen
hebben dat zij met hun gekwalificeerde minderheid - er kwamen slechts zeven stemmen tekort hebben verhinderd dat dit Parlement politiek kan bedrijven.'91
De Raad accepteerde op
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oktober de door het Parlement aanvaarde amendementen en

berichtte dit aan de Parlementsvoorzitter, die op 24 oktober de SB 2/83 voor vastgesteld
verklaarde.92
Het Parlement had de tactiek van de BC, waarvoor namens een gekwalificeerde meerderheid der
leden steun was toegezegd, niet gehonoreerd door falend stemgedrag. Door veel BC-leden was
reeds lang gevreesd dat zoiets ooit zou gebeuren. Het grote aantal resoluties over een groeiend
aantal onderwerpen, vaak zeer omvangrijk en daardoor honderden amendementen uitlokkend,
veroorzaakte haast elke zitting enkele stemrondes van vele uren achtereen. Daardoor werd het
voor die leden die in de aan de orde zijnde materie persoonlijk niet waren ingevoerd, steeds
moeilijker het belangrijke van het wezenlijke te onderscheiden. Deze verklaring mag echter geen
verontschuldiging inhouden.

Het Europees Parlement is eerst dan in staat zijn bevoegdheden in allerlei tactische situaties te
benutten wanneer het teallen tijde op een gedisciplineerd stemgedrag van zijn leden kan rekenen.
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C. Grotere spanningen dan ooit en toch geen verwerping
De totstandkoming van de begroting 1984
Richtsnoeren van het Parlement
De Bc had mevrouw C. Scrivener (Lib-F) tot rapporteur voor de begroting 1984 benoemd. De
resolutie over de richtsnoeren voor de nieuwe begroting93 wilde de Commissie op het spoor
zetten van twee hoofdprioriteiten: bestrijding van de werkloosheid in de Gemeenschap en van de
honger in de wereld. Ter bestrijding van de werkloosheid moest het concurrentievermogen van
de ondernemingen worden versterkt. Daartoe diende de EG-begroting concrete maatregelen te
financieren voor directe en indirecte ondersteuning van investeringen: ' . . . het communautaire
steunbeleid voor de investeringen zal moeten worden gestuurd in de richting van
beroepsopleiding, steun aan het midden- en kleinbedrij f en met name aan nieuwe technologieen,
alsmede aan geYntegreerde programma's voor gebieden aan de Middellandse Zee'.
De hulp aan de ontwikkelingslanden moest bestemd worden 'voor projecten die tot meetbare
resultaten leiden en die niet alleen materiele steun maar ook opleiding inhouden' terwijl voor de
armste landen het streven naar zel fvoorziening op voedselgebied een eerste doelstelling diende te
zij n.

Vanzelfsprekend was er een passage over het onderwerp dat de Gemeenschap bijna had verlamd
en waarvoor nog geen structurele oplossing was gevonden. Daarin wees het Parlement er op 'dat
de huidige onevenwichtigheid van de communautaire begroting alleen kan worden verholpen
door versterking en verbetering van het communautaire beleid en door een efficienter
financieringsbestel; elke andere oplossing, en zeker die van de 'juste retour', leidt tot
desintegratie van de Gemeenschap'.
Deze laatste passage was onderwerp geweest van amenderingspogingen, die echter door
negatieve adviezen van de rapporteur waren gestrand. Balfour had namens zijn ED-Fractie na
'juste retour' willen tussenvoegen: '(d.w.z. dat men meer terugontvangt dan men inbrengt):94
Barbi had namens de EVP-Fractie na 'door een efficienter financieringsbestel' willen
tussenvoegen: 'en door een verhoging van de eigen middelen, te zamen met een gelijktijdige
verlaging van de nationale uitgaven (vervangende beleidsvormen)'.
Nu het een gewoonte van het Parlement was geworden richtsnoeren vast te stellen met het oog op
de op te stellen voorontwerp-begroting, had Tugendhat behoefte de onafhankelijkheid van de
Commissie nog eens te onderstrepen: 'Wanneer ik zeg dat wij aandachtig zullen luisteren naar
alles wat hier wordt gezegd, dan betekent dat dus niet dat wij het ook op de voet zullen volgen.'95
De Liberalen gingen bij monde van Louwes (N) lijnrecht in tegen twee andere, vaak herhaalde,
uitlatingen van deze Commissaris. Ze betroffen de onevenwichtigheid van de begroting en het te
dure Gemeenschappelijk Landbouwbeleid: ' . . . dat hij daar weer op de twee bekende Engelse
stokpaardjes reed, namelijk ten eerste...de zgn. onevenwichtigheden in de begroting. Dat wordt
hier langzamerhand zo vaak herhaald dat men er haast in zou gaan geloven. Het tweede
nadrukkelijk
stokpaardje is natuurlijk dat de landbouwpolitiek te duur i s. . . ,i k wil hier
afstand van nemen.'96
Het enthousiasme van vele Parlementsleden om via hun begrotingsbevoegdheden te werken aan
bestrijding van de werkloosheid - door het Parlement nu al enkele jaren als eerste prioriteit
gekozen -leidde tot waarschuwingen om de mogelijkheden van de EG-begroting niet te
overschatten. Mevrouw Scrivener: 'De communautaire begroting kan, gezien haar volume, dat
minder dan 1 % van het bruto binnenlands produkt van de Gemeenschap vertegenwoordigt,
onmogelijk alle problemen van de Gemeenschap oplossen.'97 Lange ging in op het misverstand
als zou de communautaire begroting het belangrijkste Gemeenschapsinstrument ter bestrijding
van werkloosheid zijn. Hij wees op de ter zake veel belangrijker rol van de coOrdinatie van het
economisch beleid van de lidstaten: 'Indien wij willen dat de werkloosheidsbestrijding enig
...
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succes heeft, moeten de Raad en bijgevolg de lidstaten het er definitief over eens worden hoe zij
een beter op elkaar afgestemd economisch beleid en een overeenkomstig monetair en sociaal
beleid kunnen voeren. Op het gebied van de werkloosheidsbestrijding moeten de Gemeenschap
en de lidstaten immers samenwerken. Niemand hoeft de illusie te koesteren dat dit probleem
door de Gemeenschap kan worden opgelost. De lidstaten vormen allemaal samen ook de
Gemeenschap, maar zij moeten er als enkelingen binnen deze Gemeenschap toe worden gebracht
tan lijn te trekken. Als dat niet gebeurt, zullen onze inspanningen ook niet met succes worden
bekroond.'98

De voorontwerp-begroting
Op 11 mei 1983 keurde de Commissie de voorontwerp-begroting 1984 goed.99 Op 18 mei lichtte

Tugendhat het voorontwerp toe in het Parlement. 'Vermoedelijk zal 1984 het laatste jaar zijn
waarvoor de Commissie een deugdelijke geloofwaardige begroting kan voorstellen binnen de
grenzen van het bestaand plafond van eigen middelen.'100 Volgens hem zou er een beter
evenwicht in de begroting komen wanneer de Raad de voorstellen zou goedkeuren die de
Commissie nu ging doen en waarvoor al in het voorontwerp middelen waren opgenomen. De
Commissie stelde een BTW-percentage voor van 0,95, wat een vrijwel volledig bereiken van het
eigen-middelenplafond impliceerde. Dit werd geraamd op 26200 mln. Ecu, tegen begrote
uitgaven van 25 500 mln. Ecu.
'Het huidige stijgingspercentage van de landbouwuitgaven is bijzonder verontrustend ... De
voorstellen van de Commissie voor het verkoopseizoen 1983 - 1984 en vooral de maatregelen
betreffende de medeverantwoordelijkheid van de producenten, vormen een positieve stap in de
richting van een bijstelling van de situatie. Het verheugt de Commissie dat de Landbouwraad
deze maatregelen gisteren heeft goedgekeurd. De Commissie raamt de kosten van het EOGFI-/
Garantie voor 1984 op 16 500 mln. ECU . . . Dit betekent een stijging met 17,4% ten opzichte van
het begrote bedrag voor 1983.'
Bij de niet-verplichte uitgaven bedroeg de stijging 34,2070 voor de vastleggingskredieten en
13,8% voor de betalingskredieten. 'Met de voorontwerp-begroting 1984 wordt een eerste aanzet
gegeven voor het verdubbelen van de structurele fondsen van de Gemeenschap in vijf jaar...;
vooral op de gebieden van energie en onderzoek stelt de Commissie een groot aantal nieuwe
activiteiten voor om de onafhankelijkheid van de Gemeenschap wat haar energievoorziening
betreft te versterken en de concurrentiepositie van haar industrie te verbeteren', aldus de
inleiding van het voorontwerp.

De ontwerp-begroting

In de september-zitting lichtte Raadsvoorzitter Pottakis (G) de ontwerp-begroting 1984 toe, die
de Raad op 22 julitot had opgesteld. Zij week aanzienlijk af van het voorontwerp. Er was
verschillende malen 'restreint' vergaderd, d.w.z. zonder ambtenaren, afgezien van de
(plaatsvervangende) Permanente vertegenwoordigers. Voor het eerst veranderde de Raad de
ontvangstenramingen van de Commissie en wet in neerwaartse richting. Pottakis: 'De Raad is tot
de conclusie gekomen dat de meest realistische schatting der beschikbare ontvangsten voor 1984
25 444 mln. ECU beloopt. Hierbij wens ik erop te wijzen dat de raming der ontvangsten zoals die
door de Raad is aangenomen, volkomen overeenstemt met de ramingen die de lidstaten voor hun
nationale begrotingen aanhouden en die, hoe dan ook, lager uitkomen dan die van de
Commissie.'102 De Parlementsdelegatie had er bij de overlegvergadering - v66r de beslissingen
van de Raad - op gewezen dat vermindering der inkomstenramingen met het oogmerk de
speelruimte van het Parlement te reduceren (omdat het Parlement behalve met zijn in het
Verdrag neergelegde speelruimte bij het naderen van het plafond der eigen middelen nu ook met
de dadruit voortvloeiende limiet te maken krijgt) niet aanvaardbaar zou zijn. 'De indruk ontstaat
... dat de ontvangsten niet zijn vastgesteld aan de hand van objectieve ramingen, maar volgens
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hetgeen de nationale delegaties dienstig achtten', aldus een wantrouwende mevrouw Scrivener

op 24 oktober 1983.
Ondanks aanzienlijke reducties in de uitgaven werd het BTW-percentage als gevolg van de lagere
raming van de andere eigen middelen verhoogd tot 0,96.
Voor het EOGFL was in totaal 16,5 mld. ECU beschikbaar, waarvan 16,25 mld. op de
desbetreffende begrotingslijnen en 250 mln. ECU in hoofdstuk 100 waren opgevoerd om een
reserve te hebben voor toekomstige onvoorziene uitgaven. De Raad liet daarmee het
totaalbedrag voor de landbouw van de voorontwerp-begroting onaangetast.
Met de niet-verplichte uitgaven was het anders gelopen. Pottakis wees er op dat er op een aantal
gebieden nog wel geen concrete juridische bases bestonden, maar 'de Raad wenste in ieder geval
zijn vertrouwen te stellen in de idee van de ontwikkeling van nieuwe gemeenschappelijke
beleidsvormen en daarom heeft hij in hoofdstuk 100 aanzienlijke bedragen uitgetrokken voor
acties ten behoeve van beleidsvormen waarvoor nog geen concrete besluiten zijn genomen. Zo
vinden wij in hoofdstuk 100 70 mln. ECU aan vastleggingskredieten voor demonstratieprogramma's inzake energie en een overeenkomstig bedrag ten behoeve van programma's voor
gemeenschappelijke uitgaven in hoofdstuk 73,90 mln. ECU aan vastleggingskredieten voor het
programma ESPRIT, 22 mln. ECU voor de ontwikkeling van de informatica, 60 mln. ECU voor het
programma inzake vervoersinfrastructuur, waarover in het Parlement zo lang is gesproken'.
Toch had de Raad aanzienlijk 'gesneden' in de niet-verplichte uitgaven van het voorontwerp.
Aan vastleggingskredieten was 3281 mln. Ecu minder en aan betalingskredieten 1922 mln. ECU
minder opgenomen dan in de voorontwerp-begroting. Maar in tegenstelling tot het voorontwerp
had de Raad onmiddellijk operationeel - d.w.z. op begrotingslijnen waaruit zonder nadere
procedure de betalingen kunnen worden verricht - een bedrag van 1202 mln. ECU Voor
compensatie aan het Verenigd Koninkrijk en de Bondsrepubliek Duitsland opgenomen.
Tussen 'Stuttgart' en 'Athene'
De toelichting van Raadsvoorzitter Pottakis bevatte de volgende passage: 'Ten aanzien van de
compenserende bedragen aan het Verenigd Koninkrijk en Duitsland over het jaar 1984 heeft de
Raad een krediet uitgetrokken van 1,2 mld. ECU voor netto restituties... Dit Raadsbesluit berust
in wezen op een toepassing van de besluiten die op het hoogst mogelijke niveau in de
Gemeenschap zijn genomen. In twee opeenvolgende akkoorden, eerst in de Europese Raad van
maart in Brussel en daarna in Stuttgart, is de Raad overeengekomen dat de compenserende
restituties aan het Verenigd Koninkrijk en Duitsland moeten worden opgenomen in de begroting
1984. Wij erkennen volmondig dat het Parlement vaak blijk heeft gegeven van zijn verzet tegen
compenserende restituties aan bepaalde lidstaten, maar wij erkennen tevens dat het heeft
toegegeven dat deze onder bepaalde voorwaarden wellicht noodzakelijk zijn. De Raad is van
mening dat in overeenstemming met de praktijk die gevolgd is voor de begroting 1983, het
totaalbedrag voor deze financiele betalingen moet worden bestemd ten bate van het
gemeenschappelijk beleid op het stuk van de energie, het vervoer en de sociale programma's. Hij
stelde tevens voor dat in het kader van de Gezamenlijke Verklaring van 30 juni 1982 een deel van
het bedrag wordt aangemerkt als voorlopige verplichte uitgaven,103 voor zover dit verplichtingen
dekt die de Gemeenschap op zich heeft genomen. De Raad voorziet dat zijn voorstellen
dienaangaande het onderwerp zullen uitrpaken van een voortdurende dialoog met het Parlement
in het kader van een passende procedure.'
Zie voor de in de ontwerp-begroting voorgestelde betalingen aan de beide lidstaten Tabel IV.6 op
blz. 208.

In de Raad was geen gekwalificeerde meerderheid bereid voor de betalingskredieten uit te gaan
boven de grondslag voor 1983, vermeerderd met de helft van het Msp (te weten 5,8%), het
Parlement een marge latend van - naar 's Raads opvatting - ca. 382 mln. ECU. De Raad
verhoogde de vastleggingskredieten met 7,9%, zodat het Parlement deze nog met maximaal
5,8% kon verhogen.
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Tabel IV.6. Compenserende betalingen aan het Verenigd Koninkrijk en de Bondsrepubliek
Duitsland volgens de ontwerp-begroting 1984 (in mln. ECU).

Art. 707: bijzondere maatregelen inzake energiestrategie
(niet-verplichte uitgaven)
Art. 649: speciale maatregelen voorde werkgelegenheid
(verplichte uitgaven)
Art. 783: speciale projecten op het gebied van infrastructuur
(verplichte uitgaven)
Totaal

255

(VK)

201

(BRD)

275

(VK)

461

(V K)

10

(BRD)

1202

De houding van het Parlement in de volgende maanden moet gezien worden in het licht van de
voornemens van de regeringsleiders om over de toekomst van de Gemeenschap duidelijke
beslissingen te nemen. De Europese Raad in Stuttgart had op 17 - 19 juni 1983 besloten 'de EG in
een veelomvattende actie nieuw leven in te blazen'. Daartoe zouden in de zes maanden daarna
breed opgezette onderhandelingen plaatsvinden om de dringendste problemen van de
Gemeenschap aan te pakken.
Gezien de betekenis, de complexiteit en de samenhang van de problemen zouden de
onderhandelingen volgens een bijzondere urgentieprocedure worden aangevat. Bijzondere
Raadszittingen waren daartoe voorzien met als verbonden thema's: '... de toekomstige
financiering van de Gemeenschap, de ontwikkeling van het beleid van de Gemeenschap in de
verschillende sectoren, de met de uitbreiding (met Spanje en Portugal, hn) samenhangende
kwesties, de bijzondere problemen van sommige lidstaten op begrotingsgebied en op andere
gebieden en de noodzaak van een strengere budgettaire discipline'.104

Het Parlement had kritiek op het feit dat de compensatiebetalingen aan de beide lidstaten (het
Verenigd Koninkrijk en de BRD) al in de begroting waren verwerkt zonder dat over de overige
samenhangende problemen een begin van overeenstemming was bereikt. De BC gaf aan dat het
Parlement zijn definitieve beslissingen zou moeten nemen in het licht van de resultaten van de
Europese Raad van Athene die begin december 1983 zou worden gehouden.

Dit was niet

de koers van de Raad, wiens voorzitter Pottakis reageerde: 'Wat nu betreft
de correcties die waarschijnlijk zullen moeten aangebracht na de Europese Raad van
Athene, zouden wij mijns inziens dit onderwerp beter kunnen laten rusten totdat wij in het licht
van de toekomstige omstandigheden kunnen beoordelen welke vorm hieraan moet worden

gegeven.'105

Eerste lezing van het Parlement

Het Parlement behandelde het ontwerp in eerste lezing gedurende een tweede oktober-zitting.
Het aanvaardde daarbij het voorstel van de BC om bij amendering niet verder te gaan dan de
beschikbare eigen middelen. Amendementen die - gezien de stand van de stemming - het
uitgaventotaal daar bovenuit zouden brengen, zouden door de voorzitter niet-ontvankelijk
worden verklaard. De Parlementsdelegatie had dit in het overleg aan de Raad toegezegd.

Rapporteur Scrivener zette de door de BC voorgestelde strategie uiteen. Na een grondig debat had
de Bc besloten toch de door de Raad opgestelde ontvangstenramingen - als de meest
betrouwbare - aan te houden, niet die van de Commissie. Het wantrouwen jegens de Raad was
niet terecht geweest. In goed overleg met de gespecialiseerde Parlementscommissies kwam de BC
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met voorstellen voor amenderingen, die per sector - voor de betalingskredieten - op het
volgende neerkwamen:
- sociale sector (onder meer werkgelegenhei
d voor
jongeren)
+ 149 mln. Ecu;
- economische sector (energie,
industrie)
+ 122 mln. ECU;
- regionaal beleid (zwakke regio's)
+ 120 mln. ECU;
- samenwerking en ontwikkeling
+ 127,5 mln. ECU.
Wat betreft de herstructurering van de uitgaven stelde de BC een drievoudig initiatief voor dat in
zijn geheel zou moeten worden aangenomen:
- enerzijds plaatsing van een aanzienlijk deel van de
landbouwgarantiekredieten in de reserve
(5% ofwel 825 mln. ECU in plaats van de 250 mln. ECU van de Raad);
- anderzijds dezelfde procedure voor de
speciaal voor het Verenigd Koninkrijk en de BRD
bestemde kredieten; en
- ten slotte een 'vastberaden stimulering van de Gemeenschap in de richting van nieuwe
beleidsvormen'.
De reservering van een groter bedrag aan landbouwkredieten onder handhaving van het
totaalbedrag voor dit doel was bedoeld 'als een duidelijk signaal... aan de Europese Raad van
Athene opdat die eindelijk besluit de vereiste maatregelen te treffen voor de aanpassing van het
communautaire landbouwbeleid'.
Over de door de Raad opgenomen 1202 mln. ECU VOOr 'compensatiebetalingen' zei de
rapporteur: 'Het Parlement is evenmin als in het verleden voornemens de omvang van deze
kredieten te betwisten. Het wil echter zijn rechten laten gelden die het als helft van de
Begrotingsautoriteit heeft. De BC heeft dan ook de volgende initiatieven genomen die grotendeels
overeenkomen met de in 1982 en 1983 getroffen voorzieningen. Het gaat om de classering van het
geheel van deze kredieten als niet-verplichte uitgaven. De door de Raad als verplicht geclasseerde
uitgaven betreffen namelijk nieuwe acties... waarvan de indeling zal moeten worden bepaald
wanneer de rechtsgrondslagen bekend zijn, in overleg tussen Raad en Parlement, zoals het
interinstitutioneel akkoord van 30 juni 1982 voorschrijft. Vervolgens terugplaatsing van deze
uitgaven op lijnen die overeenkomen met opgestelde of nog te bepalen communautaire
beleidsvormen die vallen binnen het kader van de prioriteiten van het Parlement. Ten slotte
overbrenging van deze kredieten naar hoofdstuk 100, in afwachting, net zoals dat bij de
landbouwreserve het geval is, van de resultaten van de Top van Athene'.106 Voorts stelde de
rapporteur: 'Een omvangrijke actie leek ons bijzonder gewenst in de industriele sector, waarvan de vooruitgang de werkgelegenheid van morgen bepaalt. De BC heeft dan ook een
aantal voorzieningen getro ffen ter bevordering van een Europees industriebeleid. De
dienovereenkomstige begrotingslijnen zijn voorzien van een vastleggingskrediet van 1210 mln.
ECU...'.

Met dit laatste had de BC een initiatief overgenomen van mevrouw Barbarella (Com-I), dat echter
ver uitging boven de marge van het Parlement en een - naar velen in de BC meenden onrealistische aanslag zou doen op daaruit voortvloeiende betalingskredieten voor de komende
jaren, waarvoor de nieuwe middelen volstrekt ontbraken. Het toch overnemen van zo'n voorstel
door de meerderheid van de Bc moet gezien worden als middel om een zeer grote meerderheid in
deze commissie achter een uiteindelijk ingediend compromis te krijgen zonder hetwelk een kans
van slagen in de plenaire vergadering uitgesloten zou zijn. Mevrouw Barbarella had namelijk
aanvaarding van haar voorstel als voorwaarde gesteld voor deelneming van (het Italiaanse deel
van) haar fractie aan de strategie van de BC. De Britse leden van de BC hadden aarzelend
meegedaan.
Het wijzigingsvoorstel (PdM 541) om 5% van de garantie-uitgaven in de reserve te plaatsen en
het amendement (PdA 563) om alle 'compensatiebetalingen' van de lijn te schrappen en ze met
andere bestemmingen eveneens in de reserve te plaatsen waren voorzien van een officiele
toelichting waarin een gemeenschappelijke passage was opgenomen, die luidde: 'Het Parlement
verwacht van de Europese Raad van Athene een duidelijke conceptie van alle te Stuttgart
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gedefinieerde vraagstukken. Het Parlement zal over de keuzemogelijkheden met betrekking tot
de begroting 1984, met inbegrip van die bedoeld in PdM 541/rev en PdA/563 rev II, besluiten in
het licht van zijn beoordeling van de resultaten van de Europese Raad van Athene.'107
Raadsvoorzitter Georgiadis was voorzichtig en wees op grote verschillen met de standpunten van
de Raad. Tugendhat steunde globaal de Bc-strategie en wilde nog kwijt dat hij aan het eind van de
Begrotingsraadsvergadering uitdrukkelijk geprotesteerd had, niet alleen tegen de omvang van de
kortingen die de Raad in de vastleggingskredieten had aangebracht, maar ook tegen de volstrekt
willekeurige manier waarop sommige besnoeiingen waren aangebracht.

Aan het debat over de ontwerp-begroting namen alleen al elf rapporteurs voor advies namens
hun commissies deel en naast de Begrotingscommissaris ook enkele leden van de Commissie.
De ED-Fractie aarzelde over haar steun aan de strategie. Balfour wilde die steun wal verlenen.
Hij achtte de wens om van hoofdstuk 100 gebruik te maken volkomen rechtmatig. 'Onze wens
om de Raad onder druk te zetten is rechtmatig en wordt op het juiste ogenblik geuit. Ik hoop
daarom dat mijn fractie haar rol volledig zal spelen ... bij het tot stand brengen van de controle
van dit Parlement op de besteding van het geld van de Gemeenschap, van een begroting die
evenwichtiger is en ..: van een scherpere controle op de landbouwoverschotten, om met het oog
op deze essenti8le voorwaarden een verhoging van de financiele middelen van de Gemeenschap
mogelijk te maken.'108 De Liberalen steunden 'hun' rapporteur met overtuiging, maar de EDVFractie zag niet in hoe het Gemeenschappelijk Landbouwbeleid zou kunnen worden herzien
door middel van de begroting. Laatstgenoemde fractie steunde wel het in hoofdstuk 100 plaatsen
van de 'compensatiebetalingen', had voorbehoud bij de inschrijving van een miljard ECU VOOr
een 'Europese industriele ruimte' en was tegen het - in grotere omvang dan de Raad had
voorgesteld plaatsen van een deel van de EOGFL/Garantie-uitgaven in hoofdstuk 100. Dit
laatste standpunt werd gedeeld door de Franse Communisten. De Socialistische en de EVPFractie alsmede de Italiaanse Communisten stonden achter de gehele strategie. Ook in fracties
die de koers van de BCC wel steunden werd echter hier en daar het realiteitsgehalte van de
1210 mln. ECU voor de 'Europese industritle ruimte' in twijfel getrokken, maar de doorslag om
toch mee te doen werd gegeven door de noodzaak om een overweldigende meerderheid te verkrijgen, inclusief de Britten.109
-

Stemming
Van de stemmingen op 27 oktober 1983 is vermeldenswaard dat het Parlement bij de ontvangsten
stemde voor een toevoeging van post 5201 aan artikel 520, welke post de Raad uit de
voorontwerp-begroting had verwijderd en die luidde: 'Renten over de ingevolge art. 9, lid 1 van
gewijzigde Verordening (EEG) nr. 2891/77 geopende rekeningen van de Commissie'; deze post
werd gedoteerd met een p.m.-vermelding. Het Parlement wenste zijn bevoegdheid ook voor de
ontvangsten tot uitdrukking te brengen, met name in een periode waarin door het bereiken van
het plafond der eigen middelen nog meer gelet moest worden op mogelijke extra ontvangsten.110
Er werd voorts gestemd voor toevoeging van per saldo 1268 mln. Ecu aan vastleggingskredieten
en per saldo 548 mln. Ecu aan betalingskredieten, plus een toevoeging van 1210 mln. Ecu aan
vastleggingskredieten voor realisering van een Europese industriepolitiek. De door de Raad
berekende marge voor het Parlement bedroeg voor de vastleggingskredieten slechts 388 mln. ECU
en voor de betalingskredieten 382 mln. ECU.
Het wijzigingsvoorstel nr. 541, met het oogmerk 50/0 van de landbouwgarantie-uitgaven in
hoofdstuk 100 te plaatsen, werd na een hoofdelijke stemming aangenomen met 284 stemmen

v66r, 43 tegen en 3 onthoudingen.

Het amendement nr. 563, met het doel de 'compensatiebetalingen' in hoofdstuk 100 te plaatsen,
behaalde de vereiste 218 stemmen. Hierbij was geen hoofdelijke stemming gevraagd. De EDFractie stemde in meerderheid tegen. Fractievoorzitter Sir Henry Plumb zei hierover in zijn
stemverklaring: 'Zoals u weet beschouwt mijn fractie deze terugbetalingen niet als een
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voorrecht, gunst of concessie, maar als het absolute minimum dat vanuit het oogpunt van de
communautaire solidariteit vereist is om de willekeurige werking van de communautaire
begrotingsstructuur te matigen... Toch heeft mijn fractie de afgelopen dagen lang en serieus
overwogen om het te steunen. Wij delen het streven van het Parlement om betrokken te zijn bij
de hervorming van de gehele communautaire begroting, dit proces dat in Stuttgart is begonnen
en waarover straks in Athene verder zal worden gesproken. Natuurlijk hebben wij begrip voor de
redenen die onze collega's, rechtschapen en plichtsgetrouwe mensen, ertoe hebben gebracht om
vandaag voor amendement nr. 563 te stemmen.' 111 Velen, onder wie Balfour, drukten hun spijt
uit over het feit dat de ED-Fractie in meerderheid niet het volledige compromis had willen
steunen.
Tweede lezing van de Raad

Voor zijn tweede lezing vergaderde de Raad op 23 november 1983 na een overlegvergadering met
de Parlementsdelegatie. De triloog ingevolge de Gezamenlijke Verklaring van 30 juni 1982 werd
gehouden onder voorzitterschap van Thorn.
De Europese Raad van Athene - 4 t/m 6 december 1983 - werd een teleurstelling. De
regeringsleiders gingen naar huis zonder enig resultaat te hebben bereikt over ook maar 66n der
levensbelangrijke problemen van de Gemeenschap.
Raadsvoorzitter Georgiadis bracht in de december-zitting verslag uit van de besluiten van de
Begrotingsraad: 'Ook mijnerzijds zou ik uitdrukkelijk willen stellen dat de crisis van de
Gemeenschap, die door de mislukking van de Atheense Top werd bevestigd, zo groot en
omvangrijk is dat naar mijn mening geen der instellingen het recht heeft deze crisis nog uit te
breiden door het eventueel blokkeren van de stemming over de begroting... Zoals ik . . . heb
gezegd, was de Raad van mening en gelooft hij nog steeds dat de stemming over de begroting
voor het volgend jaar een economische handeling van de Gemeenschap voor de korte termijn
betekent, die door u niet mag worden gekoppeld aan de resultaten van de Top van Athene,
ongeacht hoe die zijn... Zoals ook u hebt moeten vaststellen werd de Top van Athene helaas
absoluut niet door uw pogingen bernvloed, evenmin als hij werd bernvloed door de inspanningen
van het Griekse voorzitterschap . . . ' .1 1 2
Wat had de Raad gedaan met de besluiten in eerste lezing van het Parlement? Hij aanvaardde
niet het voorstel om 5070 van de garantie-uitgaven in hoofdstuk 100 te plaatsen. Als teken van
goede wil voegde de Raad 100 mln. Ecu toe aan de reserve ten laste van de operationele lijnen. De
reserve voor dat onderdeel werd daardoor 350 mln. ECU.
De Raad verwierp amendement 563 om de'compensatiebetalingen' in hoofdstuk 100 te plaatsen.
Wel deed hij een stap verder in de richting van het Parlement door ermee akkoord te gaan dat een
deel van de terugbetalingen aan het Verenigd Koninkrijk, die de Raad als verplichte uitgaven
bestempelde, nu zou worden gerekend tot de niet-verplichte uitgaven. De Raad wilde de
voorwaarden daartoe met de BC bespreken, maar in elk geval mochten de bedragen niet in
hoofdstuk 100 staan.
De Raad keurde een verhoging van de betalingskredieten goed van 377 mln. ECU in plaats van de
door het Parlement gewenste 540 mln. ECU. lets dergelijks geschiedde met de vastleggingskredieten. Voor deze kredieten stelde de Raad een nieuw stijgingspercentage van 14,91 voor. Met
betrekking tot de betalingskredieten was de Raad beneden het Msp van 11,6 gebleven en
uitgekomen op 11,5%. Overigens was er verschil van mening over de grondslag waarop deze
percentages moesten worden toegepast.
Georgiadis noemde het Parlementsvoorstel tot schepping van de 'Europese industriEle ruimte'
gewaagd en overdreven. Om toch zijn instemming met de strekking te tonen had de Raad die lijn
gedoteerd met een p.m.-vermelding, 'zodat zowel de Raad als uzelf en de Commissie eraan
worden herinnerd dat, zodra de nodige middelen zijn gevonden, zodra de nodige regelingen zijn
getroffen, de mogelijkheid aanwezig zal zijn om dit 'p.m.' te veranderen in een concreet en
toereikend bedrag voor het industriebeleid'.113
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Het amendement tot wijziging van de ontvangsten werd door de Raad verworpen. Deze bleef van
mening dat het bepalen van de ontvangsten van de Gemeenschap niet tot de bevoegdheden hoort
van het Parlement. Georgiadis wees er op dat er nog een marge was om tot overeenstemming te
komen, want de Raad was weer naar Straatsburg gekomen voor nieuw overleg.

Commissaris Tugendhat hoopte dat er toch een uitvoerbare begroting zou komen. Hij maakte er
tevens melding van dat de Commissie alle maatregelen zou nemen die tot haar bevoegdheid
behoren om het beheer van het Gemeenschappelijk Landbouwbeleid strakker te maken
'teneinde erop toe te zien dat de verplichtingen van de Gemeenschap op landbouwgebied kunnen
worden nagekomen zonder overschrijding van de in de begroting 1984 opgenomen kredieten'.114
Uit het benadrukken van een zeker 'freies Ermessen' van de Commissie kan worden afgeleid dat
het verplichte karakter van deze uitgaven in elk geval minder dwingend is dan waarvan nog steeds
werd uitgegaan.
Tweede lezing van het Parlement

Ook het Parlement rekende op een compromis met de Raad, te bereiken gedurende het overleg in
de zittingsweek vadr de stemming. De BC had daarvoor ruimte opengelaten. Over haar
uitgangspunten zei de rapporteur, mevrouw Scrivener: 'De situatie die door de besluiteloosheid
van de Raad van Athene is ontstaan, vereist een reactie van de zijde van het Parlement . . .
ingegeven door de volgende twee beginselen. Ten eerste moet het Parlement het bewijs leveren
van zijn hecht verband en aldus laten zien dat het een instelling is van echt communautaire aard
die in staat is de nationale egoismen te overwinnen. Ten tweede moet het Parlement zich
inspannen om constructieve oplossingen te vinden ...; het belangrijkste voor het Parlement moet
zijn ertoe bij te dragen dat de Gemeenschap herrijst uit de crisis waarin zij momenteel verzinkt.'
De rapporteur behandelde vervolgens vijf kernpunten.
L Omvang en verdeling der kredieten. De Raad was akkoord gegaan met verhogingen van
betalingskredieten voor sociaal en regionaal beleid, maar had die voor de economische sector en
voor de ontwikkelingssamenwerking verlaagd. De BC stelde voor deze laatste te herstellen
conform de eerste lezing van het Parlement met enkele concessies. Met betrekking tot de
vastleggingskredieten stelde de BC in tweede lezing een verhoging voor met nog eens 293 mln.
Ecu, d.w.z. boven de door de Raad aanvaarde 759 mln. ECU (te zamen dus 1052 mln. in plaats
van de 1260 mln. van de eerste Parlementslezing).
2. De Europese industriile mimte. De Bc wenste in plaats van de p.m.-vermelding thans reeds
een substantieel bedrag in de begroting op te nemen, nu echter met de toelichting dat de beoogde
kredieten slechts uitgegeven zouden kunnen worden wanneer de vereiste middelen beschikbaar
zouden zijn en het wettelijk kader zou zijn geschapen.
3. Definancidlecompensaties voordetweelidstaten.Inhet licht van het komende overleg zou de
Bc een definitief standpunt bepalen. Vooralsnog was zij niet bereid af te wijken van de
beslissingen in eerste lezing.
4. De reserve voor de landbouwprijzen. Hierin heeft - waar het verplichte uitgaven betreft - de
Raad het laatste woord. Omdat er in eerste lezing slechts met moeite een compromis was bereikt,
kon de BC hier in dit stadium toch niet van afzien. Scrivener sprak van 'druk uitoefenen om deze
kwestie opnieuw te bekijken'. Bepaalde fracties oefenden druk uit op leden van de Commissie
om deze tot een Nota van Wijzigingen te brengen. Eerst dan zou er voor de Raad een'nieuw' feit
zijn op grond waarvan nadere tegemoetkoming aan het Parlement denkbaar zou zijn.

5. De bevoegdheid van het Parlement met betrekking tot de ontvangsten. Scrivener: "Ret
Parlement zal ... met kracht beklemtonen dat het als vertegenwoordiger van alle burgers van de
Gemeenschap een hoofdrol dient te spelen bij de vaststelling van de begrotingsontvangsten.' 115
De meeste fracties stelden zich op achter de BC, de Socialistische Fractie echter met uitzondering
van de Britse leden. Balfour, weer sprekend voor de Conservatieven, herinnerde er aan dat het
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Parlement wenste te handelen zonder discriminatie jegens een lidstaat. Volgens hen moesten de
bedragen bestemd voor het Verenigd Koninkrijk en de BRD w61 van de uitgavenlijnen van de
Raad overgebracht worden naar de 'prioritaire begrotingslijnen van het Parlement', maar niet
naar hoofdstuk 100. Met prioritaire begrotingslijnen bedoelde hij begrotingsartikelen met
een
andere denominatie. Zijn fractie had voorkeur voor een harde confrontatie met de Raad en
prefereerde bij ontbreken van overeenstemming een verwerping van de begroting: 'liever dan een
geisoleerde herlancering van amendement nr. 563'.116
Het overleg leverde niets op. Een compromisvoorstel van de Commissie kon noch door het
Parlement noch door de Raad worden aanvaard. 117 Na deze ook 's nachts voortgezette
werkzaamheden kwam de BC 's morgens om 9 uur bijeen in aanwezigheid van
Parlementsvoorzitter Dankert en - als steeds - vertegenwoordigers van Raad en Commissie.
Gesproken werd over achtereenvolgens de mogelijkheid om de aanneming van de begroting uit te
stellen; het tijdstip van stemming over de voorstellen tot verwerping; de voor het Parlement
bestaande noodzaak zijn gedurende de afgelopen jaren verworven begrotingsbevoegdheden te
behouden; het 'discriminerende' effect van opneming van de kredieten voor het Verenigd
Koninkrijk en de BRD in hoofdstuk 100; het irreele karakter van de begroting 1984 en de
noodzaak in een vroegtijdig stadium met een gewijzigde begroting te komen.
De Bc verwierp met 6 stemmen v66r en 21 tegen, zonder onthoudingen, het voorstel om verdere
maatregelen te nemen betreffende de landbouwkredieten. Omdat het verplichte uitgaven betrof
had de Raad het laatste woord gesproken. Het standpunt van het Parlement zou noodgedwongen alleen in de resolutie worden opgenomen. Vervolgens stemde de BC
met 23 stemmen
v66r en 11 tegen, eveneens zonder onthoudingen, voor het voorstel de kredieten voor het
Verenigd Koninkrijk en de BRD op te nemen in hoofdstuk 100. Voor wederopneming van de
1210 mln. ECU vastleggingskredieten voor de 'Europese industriale ruimte' werd geen
meerderheid gevonden, wd voor een daartoe bestemd bedrag van 600 mln. ECU.
Stemming
Op de dag van de stemming donderdag 15 december 1983 - lagen er drie voorstellen tot
algehele verwerping op de tafel van de Vergadering. E6n voorstel was afkomstig van mevrouw
Castle en andere Britse socialisten, 66n van Arndt namens de Socialistische Fractie,
waar
overigens de Franse Socialisten zich tegen verklaarden in verband met de belangen van de
landbouwers, en tan van de ED-Fractie. Over dit laatste zou in de loop van de stemprocedure
worden gestemd, omdat het voorstel afhankelijk was van het besluit van het Parlement al dan
niet de Bc te volgen ter zake van het plaatsen van de compensatiebetalingen in hoofdstuk 100.
-

Geen verwerping
Het eerstgenoemde verwerpingsvoorstel werd verworpen met 63 stemmen v66r en 250
tegen, bij
54 onthoudingen, waardoor het voorstel-Arndt verviel.118 Na aanvaarding van het BC-voorstel
tot plaatsing van de veelbesproken uitgaven in hoofdstuk 100 (met 268 stemmen v66r, 73 tegen
en 1 onthouding, waarbij de Britten tegen en de Duitse leden v66r stemden, ongeacht hun
politieke kleur) kwam het verwerpingsvoorstel van de ED-Fractie in stemming; het werd
verworpen met 109 stemmen v66r, 243 tegen en 1 onthouding. 119

De verbittering van de ED-Fractie blijkt uit Balfours reactie: 'Tot nu toe hebben wij de BC en het
Parlement gesteund in haar legitieme pogingen de begroting 1984 qua opzet te verbeteren, maar
door deze laatste stemming heeft het Parlement op onthutsende wijze blijk gegeven van politieke
ongevoeligheid en discriminatie en aangetoond dat het zich meer interesseert voor politieke
spelletjes met de Raad. Dat is hun zaak, maar hebt u dan in ieder geval de moed om het tegen de
Raad als geheel op te nemen. U zult nu verder geen steun meer hebben van mijn fractie. Van nu af
aan zal iedere rechtstreeks gekozen vertegenwoordiger van het Britse volk uw tegenstander zijn.
Wij trekken onze steun in, niet in een roekeloos, triomfantelijk, bang gebaar, zoals mevrouw
Castle, maar omdat wij het volste recht daartoe hebben en werkelijk zeer boos zijn.' 120
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De meeste Parlementsleden wensten de begroting niet te verwerpen omdat naar hun oordeel
daardoor de Gemeenschap na de mislukking in Athene in nog grotere moeilijkheden zou komen.
Het Parlement wenste de al bestaande crisis niet nog ernstiger te maken.
Vastleggingskredieten sui generis
V66r de stemming over het amendement inzake de 'Europese industriele ruimte' vroeg Bcvoorzitter Lange het woord voor een verklaring, die zo belangrijk was dat de voorzitter van het
Parlement deze later als bijlage opnam in het Publikatieblad waarin de begroting 1984 was
gepubliceerd: 121 ' . . .d e B c stelt voor bij artikel 772 een bedrag van 600 mln. Ecu als . . .
vastleggingskredieten op te nemen. Het is de bedoeling hiermee in de Gemeenschap een uniforme
industriele ruimte te creeren. De daarvoor opgenomen vastleggingen zijn geen vastleggingen in
de zin van het Financieel Reglement, maar het gaat om verplichtingen van bijzondere aard die
naar het oordeel van de BC pas kunnen worden uitgevoerd als er besluiten over de verhoging van
de eigen middelen zijn genomen. Daarmee wordt duidelijk dat deze verplichtingen niet tot de
overige, reeds op de begroting opgenomen vastleggingskredieten worden gerekend.'
Het amendement werd aanvaard met 255 stemmen v66r en 40 tegen, bij 23 onthoudingen. Later
het
zei Tugendhat over deze aangelegenheid: 'In het licht van het commentaar in de resolutie van
vastleggingskredieten
in
lijn
772
en
de
betrekking
tot
de
met
begroting
1984
Parlement op de
toelichting van de voorzitter van de BC beschouwt de Commissie deze kredieten als andere dan de
vastleggingskredieten elders in de begroting. Op basis van het commentaar gaat zij ervan uit dat
de op deze lijn opgenomen vastleggingskredieten van zuiver symbolische aard zijn. De
Commissie zal de passende conclusies trekken met betrekking tot haar verantwoordelijkheid
krachtens art. 205 van het Verdrag ten aanzien van de uitvoering van de begroting.'122

Zo liep het ten slotte af met 'het gewaagde en overdreven voorstel', waarvoor het Parlement zijn
bevoegdheid had ingezet. Via verbale middelen gedragen door een overgrote meerderheid;
immers niemand protesteerde tegen de verklaringen van Lange en Tugendhat - werd een
begrotingsbeslissing tot symbool gereduceerd, zoals overigens vanaf de aanvang door velen al
was bedoeld. Zouden aan het desbetreffende amendement echter onmiddellijk bij de indiening
tot stand zijn
deze consequenties zijn verbonden dan zou een zeer belangrijk compromis niet
het
de
geweest. Het
een
zijn
gevolg
en
begroting
verwerping van
waarschijnlijk
gekomen
ontstane
nationale
breuk,
een
de
scheidslijn
zwaar
had
langs
geleden
door
overigens
compromis
die echter het bereiken van de vereiste meerderheid niet kon verhinderen.

Voorts aanvaardde het Parlement amendementen die samen leidden tot verhoging van de
vastleggingskredieten met 314 mln. Ecu en van de betalingskredieten met 132 mln. ECU, ietS
minder dan de BC had voorgesteld. Het meende daarmee binnen zijn marge voor de nietverplichte uitgaven te zijn gebleven. De situatie rond de marge van het Parlement was dit jaar wel
heel ingewikkeld. De Raad was in elk geval de mening toegedaan dat het Parlement zijn marge
had overschreden zonder een akkoord met het andere deel van de Begrotingsautoriteit te hebben
bereikt over een nieuw stijgingspercentage. 123
Ten slotte werd een resolutie124 ongewijzigd aanvaard. Ten aanzien van de landbouwuitgaven
verzocht het Parlement in de resolutie de Raad zich v66r 31 maart 1984 uit te spreken over de
invulling van het Gemeenschappelijk Landbouwbeleid om een rem te zetten op de uitgaven voor
de produktie van structurele overschotten, in de middelen waarvan de begroting niet langer kon
voorzien. Het wees er op dat, indien een dergelijke uitgavenbeperking niet op basis van een goed
doordachte hervorming tot stand komt, deze toch onvermijdelijk zal zijn wegens de
ontoereikende financiEle middelen. Dit zal de communautaire verworvenheden in gevaar
kunnen brengen. Nieuw beleid wordt er door geblokkeerd en een verhoging van de eigen
middelen wordt er door uitgesteld.
Ten aanzien van het communaumire industriebeleid besefte het Parlement dat van de
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vastleggingskredieten die het voor dit beleid uittrok, pas gebruik gemaakt zou kunnen worden
als de middelen ter beschikking zijn.
Ten aanzien van de compensatiemaatregelen bleef het Parlement er van overtuigd dat, om elke
benadeling van een lidstaat uit te sluiten, v66r 31 maart 1984 een definitief besluit moest worden
genomen. Het wenste het communautaire karakter van deze kredieten te versterken door ze bij
de niet-verplichte uitgaven in te delen, overeenkomstig zijn vroeger geformuleerde standpunten,
met name ten aanzien van de begroting 1983.
Ten aanzien van de ontvangsten wees het Parlement er met klem op dat het als vertegenwoordiger van alle burgers in de Gemeenschap een toonaangevende rol moet spelen bij de vaststelling
van de ontvangsten en dat het derhalve op gelijke voet met de Raad over de ontvangsten moet
kunnen beslissen aangezien in de Verdragen geen enkele bepaling voorkomt waarmee de bevoegdheden van het Parlement op dit gebied worden beknot.
Het was ten slotte ten aanzien van de begroting 1984 zeuvan oordeel dat deze nog gewijzigd zou
moeten worden en het verzocht de Commissie daartoe v66r 15 januari 1984 voorstellen in te
dienen.

Aan het eind van de procedure verklaarde Georgiadis - die zeer veel lof ontving voor zijn grote
inzet om tot overeenstemming te komen - 'dat de zojuist bij de stemming gevallen beslissing niet
op alle punten aansluit bij het standpunt van de Raad . . . Daarom en ook omdat ik niet weet hoe
de leden van de Raad zullen reageren op het door u ingenomen standpunt, zou ik namens de
Raad een voorbehoud willen maken met betrekking tot de begroting 1984.' 125
Op 19 december behandelde de Algemene Raad het stemresultaat van het Parlement en besloot
met een gekwalificeerde meerderheid tot het zenden van de volgende brief126 aan de voorzitter
van het Parlement:

'Le Conseil a l'honneur d'appeler votre attention sur la situation juridique qui dtcoule du vote en
deuxitme lecture du Budget de l'exercice 1984 par l'Assembldele 13 dtcembre 1983. Il rappelle en
effet qu'il n'a pas marqua son accord sur la fixation de nouveaux taux, conformtment aux
dispositions de l'article 203 § 9 du Traitt CEE. Le Conseil remarque en outre, qu'il subsiste un
certain nombre de dasaccords portant en particulier sur la classification de certaines ddpenses, et
notamment sur celle des compensations en faveur de deux Etats membres. La liste de ces
dasaccords figure en annexe A la prdsente.'

Op 20 december 1983 verklaarde de Parlementsvoorzitter niettemin de begroting 1984 voor
vastgesteld,27 en zond hij aan Raadsvoorzitter Varfis een antwoord 128 op diens brief van de
vorige dag. Hij stelde daarin dat er helemaal geen nieuw stijgingspercentage behoefde te worden
vastgesteld. Vervolgens merkte hij op:

'Quant au dtsaccord que vous mentionnez relativement A la classification des dtpenses en faveur
de deux Etats membres, le Parlement Europten ne peut pas partager la position juridique
du Conseil. Ces crtdits ne correspondent ni A la ddfinition donnte par les trait6s, ni aux
crittres dtfinis au §,1 de la dtclaration commune du 30 juin selon laquelle: 'constituent des
ddpenses obligatoires les ddpenses que l'Autoritt budgdtaire est tenue d'inscrire au budget pour
permettre A l a Communautt de respecter ses obligations... telles qu'elles rasultent des traitts ou
des actes arretes en vertu de ceux-ci.' Sur la base de ces textes une depense ne peut etre obligatoire
qu'en vertu d'un acte juridique existant.'
De wettelijke voorzieningen bestonden echter nog niet.
De Commissie verklaarde de begroting 1984 executabel op dezelfde dag waarop de Parlementsvoorzitter deze voor vastgesteld had verklaard. Zij constateerde dat het Parlement binnen zijn
bevoegdheden was gebleven ter zake van de betalingskredieten en de ontvangsten.
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De 600 mln. ECU aan vastleggingskredieten voor de 'Europese industriele ruimte' werden
voortaan niet meer bij de totaalbedragen opgenomen. Dat was ook niet het geval in de officiale
publikatie van de begroting 1984. De bedragen die voor vastleggingskredieten bij de
desbetreffende begrotingsposten waren opgenomen, bevonden zich tussen haakjes en een
voetnoot stelde: 'Overeenkomstig de definitieve vaststelling van de begroting, op 20 december
1983 door de voorzitter van het Europees Parlement ondertekend, bedraagt het
vastleggingskrediet 27 377 288 363 ECU. Voorts voorziet deze begroting in een bedrag van
600 mln. Ecu aan vastleggingskredieten, dat gescheiden moet worden beschouwd van het totale
volume waardoor de beide partijen van de Begrotingsautoriteit zijn gebonden.'129
Geen begrotingsconflict
De Raad nam op 23 januari 1984 - onder handhaving van zijn standpunten - voor kennisgeving
aan dat de vastleggingskredieten in deze begroting 27 377 288 363 ECU bedroegen en de
betalingskredieten 25 361 461 363 ECU. De lidstaten hebben de door de Commissie ingevolge
deze begroting opgeroepen maandelijkse eigen middelen overgemaakt. De eigen-middelengrens
was hiermee op 40 mln. ECU na bereikt. Aan de bestaande crisis was geen begrotingsconflict
toegevoegd. Het Nederlandse lid van de Begrotingsraad Van Eekelen verklaarde: 'Het
Parlement heeft gewonnen ... Het heeft een intelligent gebruik gemaakt van zijn bevoegdheden
... Zo blijft de druk op de ketel voor een structurele oplossing.' 130
De spanning met betrekking tot de compenserende maatregelen was nog niet voorbij, want de
Raad hield aan zijn standpunt vast en er moesten nog verordeningen worden vastgesteld.
Frankrijk en Italit hadden een voorbehoud gemaakt ten aanzien van de uitvoering van de Britse
compensatie totdat overeenstemming zou zijn bereikt over het gehele 'Stuttgart-pakket'. De
desbetreffende bedragen stonden in hoofdstuk 100 en konden daardoor niet zonder instemming
van het Parlement worden uitgegeven.

Invioed van het Parlement op wetgeving met belangrijke financiele gevolgen

Door de plaatsing van de bewuste bedragen in hoofdstuk 100 heeft het Parlement zich een
versterkte invloed verschaft op het verdere verloop van de conflictueuze materie van de
'Rebates', de 'Ruckzahlungen', die de Raad jarenlang verlamde, maar nu ook in het Parlement
weer een splitsing langs nationale grenzen had veroorzaakt. Dit feit had evenwel - zoals
vermeld - de besluitvaardigheid van deze instelling niet aangetast.
Op 2 december 1983 had de Commissie naar aanleiding van 'Stuttgart' drie ontwerpverordeningen ingediend:
- voorstel voor een verordening aan de Raad tot vaststelling van bijzondere maatregelen van
communautair belang op het gebied van de werkgelegenheid;
- voorstel... met betrekking tot de strategie op energiegebied;
- voorstel... op het gebied van de vervoersinfrastructuur. 131
De Bc, ten principale bevoegd verklaard voor de voorbereiding van het advies aan de Raad,
benoemde wegens de nauwe samenhang met de begroting 1984 mevrouw Scrivener tot
rapporteur.
Urgente behandeling in de januari-zitting - door de Raad verzocht - werd door het Parlement
verworpen, omdat de materie goede voorbereiding vereiste. De Raad kon niet beslissen zonder
een advies van het Parlement; dit had het Hof van Justitie nog niet zo lang geleden bevestigd.132
De datum 31 maart, die in de resolutie van het Parlement genoemd was, was belangrijk omdat
dan het Britse begrotingsjaar eindigt en in Raadskringen aan premier Thatcher toezeggingen
waren gedaan dat het Verenigd Koninkrijk nog in het lopende begrotingsjaar over de middelen
zou kunnen beschikken. Zonder rechtsgrondslagen en deblokkering uit hoofdstuk 100 zou dit
niet mogelijk zijn. Het Parlement wenste niettemin mee te werken aan een snelle behandeling.
Het ging het Parlement er om dat de betalingen - oorspronkelijk pure kasoverdrachten - zoveel
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mogelijk zouden worden omgesmeed tot echte Gemeenschapsmaatregelen, zij het te besteden in
slechts twee landen en met uitvoeringsbepalingen die zoveel mogelijk gelijk zouden zijn aan die
in soortgelijke verordeningen. Het Parlement amendeerde vanuit deze visie de voorstellen op een
aantal gebieden, zoals:
a. het percentage van de gemeenschapsdeelneming;
b. de wijze waarop voorschotten zouden kunnen worden verleend;
c. de terugwerkende kracht met betrekking tot projecten die voor deelneming in aanmerking
komen;
d. het speciaal tot dit doel ingestelde comit6.
Het bleef bij zijn standpunt dat alle met de voorstellen gemoeide uitgaven tot de niet-verplichte
uitgaven moesten worden gerekend. De Raad had hiermee in de eindfase van de
begrotingsprocedure niet ingestemd, maar zich wel bereid verklaard over de classificatie te
onderhandelen. Zoals bekend waren die onderhandelingen mislukt.
De belangrijkste amendementen van het Parlement op de ontwerp-verordeningen luidden als
Volgt:

ad a. De Commissie had gesteld dat de totale financi8le bijdrage van de Gemeenschap per
program niet hoger zou zijn dan 70% van de jaarlijkse overheidsuitgaven die voor de uitvoering
ervan voorzien zijn. Het Parlement bracht het percentage op 50, naar analogie van de enige
Verdragsbepaling die gemeenschapsvergoedingen voor communautaire programma's in
lidstaten regelt, te weten art. 125 (Sociaal Fonds).
ad b. De Commissie had ten aanzien van de voorschotten voorgesteld: 'Zodra overeenkomstig
art. 4, lid 2 een beslissing is genomen, stort de Commissie 90% van het bedrag van de voorziene
deelneming van de Gemeenschap.' Het Parlement amendeerde deze tekst tweeledig en stelde:
'Wanneer reeds een aanvang gemaakt is met de tenuitvoerlegging van het programma wordt een
voorschot betaald op het aandeel van de Gemeenschap in het bedrag dat volgens de verklaring
van de lidstaat reeds is vastgelegd, doch dit bedrag kan niet meer belopen dan 90% van de totale
bijdrage van de Gemeenschap. De Commissie vergewist zich er eerst van dat elk programma is
uitgevoerd overeenkomstig deze verordening. In andere gevallen verstrekt de Commissie, zodra
zij een besluit heeft genomen overeenkomstig art. 4, lid 2, een voorschot ten belope van 50%.
Een verder voorschot, ten belope van 40%, wordt verstrekt wanneer de uitgaven voor het
programma voor 50% hebben plaatsgehad.'
ad c. De Commissie stelde de bepaling voor: 'Geen enkele financiele bijdrage mag worden
verleend voor uitgaven die meer dan twaalf maanden v66r de inwerkingtreding van de
verordening zijn gedaan.' Het Parlement amendeerde deze tekst aldus: 'De communautaire
financible bijdragen worden uitsluitend verleend voorprogramma'swaarmeeten hoogste twaalf
maanden v66r de inwerkingtreding van deze verordening is aangevangen.'
ad d. De Commissie stelde voor: 'Er wordt een comite van beheer ingesteld, hierna te noemen het
comit6, dat is samengesteld uit vertegenwoordigers van de lidstaten en onder voorzitterschap
staat van een vertegenwoordiger van de Commissie. De Commissie neemt besluiten die
onmiddellijk van toepassing zijn. Indien deze besluiten echter niet in overeenstemming zijn met
het door het comite uitgebrachte advies, worden zij door de Commissie onverwijld en uiterlijk
binnen ttn maand ter kennis van de Raad gebracht. In dat geval stelt de Commissie de toepassing
van de besluiten die zij heeft genomen, tot ten hoogste twee maanden na deze kennisgeving uit.
De Raad kan binnen twee maanden met gekwalificeerde meerderheid van stemmen een
andersluidend besluit nemen.' Het Parlement amendeerde: Er wordt een raadgevend comitd
ingesteld...Na advies van het comitt te hebben ingewonnen, neemt de Commissie besluiten die
onmiddellijk van toepassing zijn.'
Procedure volgens het nieuwe art. 36 van het Reglement van Orde
Het Parlement had in de februari-zitting op voorstel van de BC besloten tot toepassing van
art. 36, lid 2 van het Reglement, dat nog niet zo lang geleden was ingevoerd.133 Volgens dit artikel
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kan de Vergadering, na te hebben gestemd over wetgevingsteksten, de Commissie vragen of zij
bereid is haar voorstellen geheel of gedeeltelijk in de door het Parlement gewenste zin te herzien.
Is het antwoord daarop niet bevredigend, dan wordt er niet over een resolutie - houdende het
advies gestemd en wordt het resultaat van de stemming over de teksten niet aan de Raad
meegedeeld. Er is dan derhalve geen advies van het Parlement zodat de Raad geen besluiten kan
nemen. De materie wordt dan terugverwezen naar de bevoegde Parlementscommissie.
-

Nadat het standpunt van de Commissie was gevraagd inzake de door het Parlement aanvaarde
amendementen op de ontwerp-verordeningen, antwoordde Commissaris Giolitti (Regionaal
Beleid) naar het oordeel van Lange onvoldoende tegemoetkomend. Deze laatste stelde daarom
terugverwijzing naar de Bc voor met de bedoeling dat deze commissie nog dezelfde week met
Commissarissen zou vergaderen teneinde een bevredigender medewerking van de Commissie te
verkrijgen. Eventueel zou in die week op vrijdag definitief door de plenaire vergadering kunnen
worden beslist. Dit voorstel werd aanvaard met tegenstemmen van de Britse leden. Giolitti kon in
de daarop gehouden Bc-vergadering iets verder gaan dan in de plenaire vergadering, waardoor
het Parlement toen al concessies bereikte op onder meer het stuk van het percentage van
deelneming door de Gemeenschap, de algemene politieke strekking en de referentieperiode voor
de investeringen. Dat was echter niet voldoende om de BC bereid te vinden de zaak op vrijdag al
weer aan de orde te stellen.
Aan de volgende Bc-vergadering, op 22 februari 1984, nam Commissaris Davignon (Energie)
deel, die zich voorgenomen had met het Parlement overeenstemming te bereiken. In de twee
etappes werden zoveel concessies door de Commissie gedaan, dat de Bc aan de plenaire
vergadering compromisvoorstellen kon doen. Dit gebeurde echter eerst nadat Davignon had
moeten toezeggen dat - wanneer het Parlement conform deze laatste voorstellen zou stemmen de Commissie niet alleen alle voorstellen zou overnemen, maar ook niet meer bereid zou zijn ze
naar aanleiding van de discussies in de Raad te wijzigen. Overeenkomstig art. 149 EEG kan de
Raad alleen bij eenparigheid van stemmen afwijken van Commissievoorstellen.

De Raad (Algemene Zaken) zou vergaderen op 12 en 13 maart 1984, maar de nieuwe voorstellen
van de Bc zouden pas op 12 maart door het Parlement worden behandeld, 66n week v66r de
Europese Raad van Brussel. De Raad had vergeefs om een speciale zitting van het Parlement
gevraagd.

Commissie en Parlement waren het nu eens over de verordeningsteksten, formeel echter pas
nadat het Parlement er over zou hebben gestemd en de Commissie de beloften in het openbaar
zou hebben bevestigd. Een 'gemeenschappelijke mening' van de Raad was er nog niet en eerst
wanneer die aanzienlijk zou afwijken van het door het Parlement gegeven advies zou op verzoek
van het Parlement wetgevend overleg dienen plaats te vinden. De Raad had grote haast in
verband met de betekenis van deze materie voor de Brusselse 'Top'. Nadat het Parlement op
12 maart had gestemd volgens het door de BC voorgestelde compromis - deze keer weer met
inbegrip van de ED-Fractie - werd de desbetreffende resolutie aanvaard en daarmee het advies
vastgesteld. Het werd onmiddellijk aan de Raad gezonden. Die vergaderde in Brussel onder
voorzitterschap van de Franse Minister van Buitenlandse Zaken Cheysson, die jaren voordien als
Begrotingscommissaris ooit de niet-verplichte uitgaven gedefinieerd had als die uitgaven
waarover het Parlement het laatste woord heeft. 134
In de resolutie had het Parlement zijn voorzitter verzocht 'om, indien de Raad van het huidige
advies zou willen afwijken en opdat het Parlement ten volle zijn standpunt bij de Raad kan doen
gelden, onmiddellijk de overlegprocedure te doen gelden'.135
Voorzitter Dankert stond in voortdurend telefonisch contact met Raadsvoorzitter Cheysson,
terwijl een vliegtuig in Straatsburg gereed stond om de Parlementsdelegatie naar de Raad te
brengen voor overleg. Cheysson meldde dat de Raad, waarvan een aantal leden nu niet
onmiddellijk zat te wachten op 'bezoek' van het Parlement, aan zijn wensen tegemoet wilde
komen. Dankert meende te kunnen vertrouwen op aanvaardbare Raadsteksten en er werd
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besloten niet te vertrekken. De teksten zoals door de Raad toen aanvaard stelden ten slotte ook
de Bc niet teleur.
Het probleem van de 'Britse bijdrage' had wederom uitzonderlijk veel inspanning gekost,
waarbij leden van de BC SOmS door ambtsdragers tot en met het hoogste niveau werden
aangesproken om medewerking te verlenen aan tijdschema en compromis-inhoud. De Raad was
niet alleen akkoord gegaan met duidelijk meer communautaire maatregelen in plaats van voor de

schijn opgepoetste regels voor het doen van kasbetalingen, maar had ook eindelijk de
desbetreffende uitgaven in volle omvang als niet-verplichte uitgaven erkend.
Het Parlement was hier zeer succesvol geweest door zijn bevoegdheden op begrotingsgebied ten

volle te gebruiken dn met volhardend procederen de mogelijkheden van bet'nvioeding van de
'wetgeving met belangrijke financiile gevolgen' uit te buiten.
De Raad was het weliswaar eens geworden over de inhoud van de verordeningen maar had de
formele vaststelling ervan doen afhangen van de resultaten van de Europese Raad in Brussel.
Daar werd geen overeenstemming bereikt, zodat de voorlopige teksten toch nog niet tot
verordeningen werden verheven. Wel was nu niet meer betwist dat het Parlement het laatste
woord had over de in hoofdstuk 100 geblokkeerde rekeningen, doordat de Raad erkende dat zij
niet-verplichte uitgaven betroffen.
Hier volgen enkele voorbeelden uit de door de Raad aanvaarde verordeningsteksten (vgl.
blz. 217):
ad a. 'De totale financiale bijdrage van de Gemeenschap mag per programma niet hoger zijn dan
60% van de overheidsuitgaven voorzien voor de uitvoering ervan.'
ad b.'Wanneer de tenuitvoerlegging van het programma of de maatregel reeds is aangevangen, is
het aandeel van de Gemeenschap gelijk aan het al vastgelegde bedrag, zoals dit door de
betrokken lidstaat wordt bevestigd; het voorschot kan echter 90% van de totale deelneming van
de Gemeenschap niet overschrijden. De Commissie overtuigt zich er vooraf van dat alle
programma's of maatregelen overeenkomstig deze verordening ten uitvoer zijn gelegd. In alle
andere gevallen stort de Commissie zodra zij de in art. 4, lid 2 bedoelde beslissing heeft genomen,
een voorschot van 50070. Een verder voorschot van 40% wordt gestort zodra de uitgaven met
betrekking tot het programma of de maatregel voor 50070 zijn gedaan.'
ad c. 'De financitle bijstand van de Gemeenschap wordt slechts verleend voor projecten,
programma's of maatregelen die op 1 januari 1983 zijn aangevangen. Voor projecten of
programma's die zijn voltooid v66r de inwerkingtreding van deze verordening wordt geen
bijstand verleend.'
ad d. 'Er wordt een raadgevend comita ingesteld, hierna te noemen het comitt, dat is
samengesteld uit vertegenwoordigers van de lidstaten en onder voorzitterschap slaat van een
vertegenwoordiger van de Commissie . . . Het comite brengt over deze ontwerpen advies uit
binnen een termijn die de voorzitter kan vaststellen naar gelang van de urgentie der aan een
onderzoek onderworpen vraagstukken. Het comite spreekt zich uit met de in art. 148, lid 2 van
het Verdrag neergelegde gekwalificeerde meerderheid. Na advies van het comit6 neemt de
Commissie besluiten die onmiddellijk van toepassing zijn.'136,137
De geschiedenis van de overboeking der bedragen voor 'compenserende maatregelen' uit

hoofdstuk 100

Het beschreven succes dat het Parlement had behaald kon niets afdoen aan het dieptepunt
waarin de Gemeenschap zich bevond. De Europese Raad van Brussel op 19 en 20 maart 1984
bereikte weer geen overeenstemming over de samenhangende thema's. Wel was dit het geval met
een aantal belangrijke deelonderwerpen. Op het punt van de toepassing van een correctie op de
begroting ten gunste van het Verenigd Koninkrijk bleek het onmogelijk de kloof met de Britse
regering te overbruggen. In de Parlementszitting zei Thorn op 28 maart: 'Deze nieuwe
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mislukking van de Top volgt helaas op vele andere en dat is het meest bedroevend. Er blijkt, vrees
ik, een langzame maar onmiskenbare verzwakking van de politieke wil uit. Ook blijkt het
onvermogen, althans van bepaalde lidstaten, verder te reiken dan hun eigen belangen of althans
de verdediging van deze belangen ondergeschikt te maken aan de instandhouding van een
doeltreffende en dynamische Gemeenschap.'138
De Raad van Ministers kon wegens deze mislukking niet de formele vaststelling van de drie
akkoord bevonden verordeningen verrichten. Zo bleven de kredieten voor het Verenigd
Koninkrijk en de BRD dubbel geblokkeerd, te weten door het ontbreken van de noodzakelijke
rechtsgrondslagen en door het feit dat zij in hoofdstuk 100 stonden. Het Britse begrotingsjaar
liep zo eind maart af zonder dat er compensatiegelden waren ontvangen. Intussen waren andere
belangrijke dossiers - doordat ze aan de compenserende maatregelen gekoppeld waren - ook
geblokkeerd, zoals die van de uitbreiding van de eigen middelen, de begrotingsdiscipline en de
herstructurering van het Gemeenschappelijk Landbouwbeleid.

De Top van Fontainebleau
Eerst na de Europese Raad van Fontainebleau op 25 en 26 juni 1984 kwam er beweging in een
aantal kwesties. Daar bereikte men overeenstemming over het probleem van de'Britse bijdrage',
waardoor ook de andere dossiers, waarover in Brussel inhoudelijk al overeenstemming was
bereikt, door de Raad in een juridische vorm gegoten konden worden.
De conclusies van Fontainebleau vermelden dat de correcties op de begroting - vanaf die voor
1984 -'in mindering worden gebracht op het normale BTW-aandeel van het Verenigd Koninkrijk
uit hoofde van het begrotingsjaar dat volgt op het jaar waarvoor de correctie wordt toegestaan.
De last die daaruit voor de andere lidstaten voortvloeit wordt over hen omgeslagen volgens hun
normale BTw-aandeel, zodanig aangepast dat het aandeel van de BRD op tweederde van haar
BTw-aandeel komt: 139

Vanaf de eerstvolgende begroting (de begroting 1985) zou de 'correctie' dus voortaan aan de
ontvangstenzijde van de begroting plaatsvinden doorreductievan de BTw-afdrachten. Het effect
van de met succes bekroonde strijd van het Parlement, uitmondend in aanvaarding door de Raad
van het sterkere Gemeenschapskarakter van de speciale maatregelen, alsmede van het nietverplichte karakter van de uitgaven in verband daarmee, werd daardoor voor de komende jaren
in /dn slag weggevaagd.

Het Parlement aanvaardde dit standpunt niet en bleef het naar vermogen bestrijden, maar dat er
een oplossing op middellange termijn was gevonden in plaats van de jaarlijkse ad hocoplossingen, kon niet worden ontkend. De opluchting in Europa was groot, nu er na een aantal
Topconferenties eindelijk overeenstemming was, waardoor ook ten aanzien van andere
dringende onderwerpen aan de besluiteloosheid een einde leek te zijn gekomen.
De Raad stelde op 26 juni 1984 de drie verordeningen vast.140 In Raadskringen verluidde het dat
de'blokkade' van de middelen voor de twee lidstaten nu was opgeheven. Daarbij vergat men dat
de kredieten nog in hoofdstuk 100 stonden, terwijl kredietoverschrijving naar operationele
hoofdstukken eerst op voorstel van de Commissie, na verkregen advies van de Raad, door het
Parlement zou kunnen worden bewerkstelligd. De Commissie deed dit voorstel op 27 juni
1984.141 De Bc vergaderde er over op 12 juli, haar laatste vergadering v66r de verkiezingen. Met
24 stemmen v66r, geen tegen en 2 onthoudingen besloot deze commissie tot de overschrijving
over te gaan. Op voorstel van voorzitter Lange, die persoonlijk tegen de goedkeuring was en zich
uiteindelijk van stemming onthield, werd wegens de bijzondere omstandigheden en het politieke
gewicht besloten - in afwijking van de normale procedure, die slechts een mededeling inhield aan
de voorzitter van het Parlement, die de betrekkingen met de andere instellingen onderhoudt dat voorzitter en rapporteur een brief zouden sturen aan de Parlementsvoorzitter. Na de
mededeling dat de BC akkoord was gegaan met het Commissievoorstel tot kredietoverschrijving
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volgde een cruciale passage: 'Vu le caractere particulitrement important de ce virement, la
commission des budgets a d'autre part estimt souhaitable que le Parlement prenne acte de
l'accord sur la proposition de virement et se prononce eventuellement sur les probltmes que
soulave l'accord de Fontainebleau dans sa partie relative aux compensations budgttaires, ttant
donnd que le Parlement Europten ne pourra en aucun cas admettre que des d6cisions dans le
domaine budgttaire soient prises sans son accord.'142
Lange deelde vervolgens aan voorzitter Dankert van het Parlement mondeling mee dat anders
dan de bedoeling van de BC - de kredietoverschrijving moest worden gezien als een voorstel dat
aan de plenaire vergadering ter beslissing moest worden voorgelegd. De passage in de brief
waarin nadrukkelijk aandacht wordt gevraagd voor de gevolgen van 'Fontainebleau' voor de
compensaties werd zodoende uitgelegd alsof de BC slechts een advies had gegeven en het 'nieuwe'
Parlement zou moeten beslissen. Er was aan de plenaire vergadering nog nooit een advies
voorgelegd over kredietoverschrijvingen; steeds hadden de Bc en de BCC de haar gedelegeerde
bevoegdheid gebruikt, ook thans. De indruk werd echter gewekt dat het hier slechts om een
advies van de BC ZOU gaan en er derhalve door het Parlement nog een besluit moest worden
genomen. Het regime dat de delegatie regelt was niet in het Reglement van Orde opgenomen,
doch vervat in de notulen van een vergadering van het Uitgebreid Bureau van het Parlement van
15 juni 1978 en was niet bij iedereen goed bekend.143
-

Aantreden van het Parlement na de tweede verkiezingen op 4 en 17 juni 1984
Dankert - per brief ingelicht door zijn BC Op 12 juli, 11 dagen vddr het aantreden van de nieuw
gekozenen en v66r de beeindiging van zijn voorzitterschap heeft het standpunt van de Bc niet
als besluit van het Parlement doorgegeven aan de andere instellingen. Op 24 juli werd Pflimlin
tot voorzitter gekozen. De commissies werkten de eerste dagen nog niet en zo diende mevrouw
Hoff (Soc-D), lid van de oude en de nieuwe BC, persoonlijk een ontwerp-resolutie in 'over de
kredietoverschrijving nr. 1/84', die na amendering op voorstel van Pfennig (EVP-D) werd
aangescherpt en waarvan de conclusie kwam te luiden: '... wijst de kredietoverschrijving in dit
stadium af en zal deze in samenhang met de indiening van de aanvullende begroting opnieuw
bezien'. Deze resolutie werd aanvaard met 214 stemmen v66r, 70 tegen en 3 onthoudingen.144
Weer liep er praktisch een nationale scheidingslijn tussen de Britse en alle andere leden.
-

Toen de nieuwgekozenen eind juli bijeenkwamen, waren nieuwe elementen een rol gaan spelen
die de BC Op 12 juli niet bekend waren. De conclusies van Fontainebleau hadden positiever
geleken dan ze waren. Het Verenigd Koninkrijk was in gebreke gebleven de eigen middelen
volledig af te dragen en verhinderde een akkoord in de Begrotingsraad over aanvullende
financiering, die nodig was om bij het bereiken van het plafond der eigen middelen een
onvermijdelijke SB 1 /84 van voldoende ontvangsten te voorzien. Thorn zei hierover op 25 juli:
'Onze Commissie is dus van oordeel dat de aanneming van een aanvullende begroting voor 1984
een absolute prioriteit heeft en niet, zoals de regering van een lidstaat zojuist heeft gezegd, iets
onnodigs en onaanvaardbaars is. Zij wenst, en het Parlement met haar, dat de financiering ervan
plaatsvindt op een communautaire en niet op een intergouvernementele basis.' 145
De in de resolutie van mevrouw Hoff gegeven argumenten om voorlopig de kredietoverschrijving af te wijzen waren gebaseerd op fundamentele bezwaren tegen de conclusie van
Fontainebleau met betrekking tot de nieuwe'compensatie' via een correctie aan de ontvangstenzijde. Ook werd ernstig bezwaar gemaakt tegen de veronachtzaming van het Parlement bij de
besluitvorming en het ingaan tegen zijn eisen inzake een duurzame oplossing van het probleem.
In het debat werden ook andere argumenten genoemd, waaronder het feit dat deze middelen
thans niet konden worden uitgegeven omdat het - met name door toedoen van het Verenigd
Koninkrijk - volstrekt onzeker was of er voor dringende, suppletoire uitgaven wel de nodige
middelen gevonden zouden kunnen worden, nu de Europese BTW nagenoeg de volle 1 % had
bereikt.
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Het 'nieuwe' Parlement desavoueerde de 'oude' BC
Over de ontvankelijkheid van de ontwerp-resolutie Hoff is fel gediscussieerd. De oude BC Was
gemachtigd om namens het Parlement te beslissen en had in de kredietoverschrijving
toegestemd, zij het dat ze de politieke betekenis zo groot achtte en na de opluchting over
'Fontainebleau' zodanige zorgen koesterde dat de vermelde brief146 werd geschreven, die niet
eenduidig was. De mondelinge mededeling van Lange aan Parlementsvoorzitter Dankert v66r de
verkiezingen gaf bij deze laatste waarschijnlijk de doorslag om de beslissing van de Bc als een
advies aan de plenaire vergadering te beschouwen. De Britten waren op 26 juli terecht van
mening dat het Parlement slechts kennis zou kunnen nemen van een rechtsgeldig - uit hoofde
van delegatie genomen beslissing van de oude BC. In elk geval verdient zoals reeds werd
-

-

geconcludeerd 147 - de materie van de delegatie van deze bevoegdheid aan commissies een
nauwkeuriger regeling en opneming in het Reglement.
Het Parlement waarvan veel nieuwe leden deel uitmaakten - dat de materie op zijn tafel vond
heeft de beslissing van de BC impliciet als advies opgevat en anders beslist.
Volgens Strasser 148 heeft deze weigering tot kredietoverschrijving het Verenigd Koninkrijk tot
een soepeler houding gebracht met betrekking tot de begrotingsproblemen, met name de
noodzakelijke creatie van aanvullende financiering. De Raad was namelijk luttele weken na
Fontainebleau niet bij machte gebleken een voorontwerp-SB 1 /84 goed te keuren en een
ontwerp-begroting 1985 op te stellen. Ook daarover had het Parlement in zijn eerste
zittingsweek - op voorstel van mevrouw Barbarella - een resolutie aanvaard.149 Deze wees de
Raad op zijn verantwoordelijkheid om te zorgen voor financiele dekking boven het 1%-plafond.
Door de gecombineerde behandeling van een aantal dossiers duurde het nog tot 2 oktober
voordat de Begrotingsraad een ontwerp-SB 1/84 wist op te stellen. Hieraan waren vier
vergaderingen van de Raad voorafgegaan zonder besluiten. Ook had de Commissie de procedure
van art. 175 EEG beroep op het Hof van Justitie om nalatigheid vast te stellen tegen de Raad
ingeleid. Dit was nog nooit eerder van de zijde van de Commissie gebeurd.
Na de opstelling van de ontwerp-SB 1/84 verenigde de Bc zich op 9 oktober met de
kredietoverschrijving van 1202 min. ECU. Bij de mededeling hiervan door fungerend
Parlementsvoorzitter Nord aan de Vergadering op 10 oktober 1984150 ontstond een
proceduredebat over de aard van de delegatie aan de bevoegde commissies, zoals die jarenlang
had gefunctioneerd. In elk geval besloot het Parlement over de overschrijving te stemmen met
een tweeledige grond: het hoogst politieke karakter van de overschrijving en het feit dat het
Parlement, waar het zelf over de weigering had beslist, nu de voorwaarde was vervuld ook over
-

-

-

de goedkeuring moest beslissen. De beslissing van de Bc werd als rapportage aan het Parlement
beschouwd. Het Parlement keurde de beslissing vervolgens goedmet219 stemmenv66r,35 tegen
en 10 onthoudingen. De tegenstemmers bevonden zich vooral onder de leden van de'Fractie van
Verenigde Europese Democraten', de vroegere EDV-Fractie. Op 19 oktober 1984 verrichtte de
Commissie voor het totale bedrag van 1202 mln. ECU de betalingen.
De suppletoire begroting voor 1984

Wij zijn intussen beland in een periode waarin een nieuw gekozen Parlement is aangetreden, dat
op budgettair terrein geen wezenlijk ander gedrag aan de dag legde dan zijn'voorganger'. In deze
periode waren de eigen middelen (waaronder maximaal 1% van de BTW) niet meer toereikend.
Dit leidde tot een wezenlijk andere situatie dan voorheen omdat de financiele autonomie van de
EG sterk was aangetast.

De voorontwerp-SB 1/84
Op 6 juli had de Commissie een voorontwerp-SB 1 /84 vastgesteld, ondanks het bereiken van het
1%-plafond. Verdere besparingen zouden volgens haar de goede werking van de Gemeenschap
in gevaar brengen. De moeilijke situatie van de begroting 1985 was toen al zo duidelijk te
voorzien dat de overdracht van een aantal uitgaven naar dat jaar door de Commissie bij voorbaat
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uitgesloten werd. Zij vond dat het dreigende begrotingstekort gedekt zou moeten worden door
aanvullende begrotingsmiddelen, toe te kennen op grond van een communautair besluit, om de
normale werking van de Gemeenschap te verzekeren in afwachting van nieuwe eigen middelen.
Aanvullende middelen waren nodig voor het EOGFL/Garantie wegens:
675 mln. ECU
- verschuiving van betalingen van 1983 naar 1984
- financi8le consequenties van de prijsbesluiten
1984/1985

187 mln. Ecu

- ontwikkeling van de wereldmarktprijzen
- afzetprogram van voorraden

971 mln. Ecu
150 mln. ECU

Andere noodzakelijke uitgaven

1983 mln. ECU
74 mln. ECU

Totaal extra uitgaven

2057 mln. ECU

Aan de ontvangstenzijde werd de raming van de traditionele eigen middelen in verband met de
wereldmarktprijzen verlaagd. Over 1984 werd - als gevolg van stringenter beheer - een
overschot geraamd en het BTW-saldo van vorige jaren verrekend. De behoefte aan middelen
overtrof met 2071 mln. Ecu het bedrag dat binnen het 1 %-plafond beschikbaar was. De
Commissie stelde voor dit verschil te financieren met voorschotten van de lidstaten op de eigen
middelen. Eerder had de Commissie een voorstel voor een verordening ingediend als
rechtsgrondslag voor die additionele financiering. Het Parlement was - mede wegens het tot
driemaal toe stellen van de quorum-vraagisi door leden van de ED-Fractie, waarbij het quorum
telkens niet aanwezig bleek - niet op tijd gereed met zijn advies. Het Verenigd Koninkrijk wilde
aanvankelijk geen additionele financiering, maar werd soepeler na de afwijzing door het
Parlement van de besproken kredietoverschrijving. Toen bleek er echter weer onvoldoende
vooruitgang te zijn gemaakt met het dossier 'begrotingsdiscipline', waaraan met name de BRD,
Nederland en ook het Verenigd Koninkrijk veel belang hechtten. Ook speelde een rol de
opvatting van de juridische dienst van de Raad dat geen geldig ontwerp, noch voor de SB 1/84,
noch voor de begroting 1985 zou kunnen worden vastgesteld v66rdat er een rechtsgrondslag voor
de financiering van het 'tekort' zou zijn. De laatste overlegvergadering van het 'oude' Parlement
met de Raad, op 19 juli 1984 had niets anders opgeleverd dan een hartelijk afscheid van de Raad
aan het adres van de Parlementsleden, die in de nieuwe samenstelling van het Parlement niet
meer zouden terugkeren. Strasser schrijft over deze periode: '... le d6ficit du budget pour 1984
marque d'une pierre noire l'histoire budgttaire de la Communautd Europtenne'.152
De ontwerp-SB 1/84
Op 2 oktober stelde de Raad de ontwerp-SB 1/84 op met op basis van een intergouvernementeie
overeenkomst geregelde financiering met terugbetaalbare voorschotten ten belope van 1003 mln.
Ecu. In deze overeenkomst werd het aandeel van elke lidstaat vastgesteld, dat overeenkwam met
hun 'BTw-sleutel'. Het Verenigd Koninkrijk kreeg gedaan dat het zijn voorschotten pas hoefde
over te maken nadat het de 'compensatie' - die toen nog geblokkeerd was - zou hebben
ontvangen en de Raad een akkoord over de begrotingsdiscipline zou hebben bereikt.
Commentaar: op zo'n hellend vlak van uitzonderingen komt men terecht wanneer regelingen
overeenkomstig het Verdrag worden verlaten en de intergouvernementele richting wordt
ingeslagen.

De middelen voor een afzetprogramma van landbouwvoorraden werden niet in het ontwerp
opgenomen. Bij de ontvangsten had de Raad het voorstel om de traditionele eigen middelen met
560 mln. ECU naar beneden te herzien niet aangehouden en 222 mln. Ecu extra opgevoerd met het
oog op een wijziging van de suikerregeling. De Raad rekende ook met een te verwachten toename
van het saldo van het lopende begrotingsjaar. Elk jaar - ook dit jaar - worden namelijk
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kredieten niet gebruikt omdat plannen - die vaak afhankelijk zijn van de medewerking in
lidstaten - niet tijdig gereed zijn. Er dreigde een soort 'stuwmeer' te ontstaan van
vastleggingskredieten waarvan de bijbehorende betalingskredieten niet op tijd konden worden
uitgegeven. Via het tijdelijk lager budgetteren van betalingskredieten kan het plaatsen van niet te
gebruiken middelen op de begroting voorkomen worden. De Raad ging echter verder door
daarnaast ook te bezuinigen op middelen die w61 konden worden uitgegeven, hetgeen bij de
bespreking van de volgende begrotingen aan de orde zal komen.
De Commissie sprak haar voorbehoud over de ontwerp-SB uit, zowel wegens de omvang van de
middelen die de regeringen bereid waren te verschaffen als wegens de wijze waarop ze ter
beschikking werden gesteld. De Commissie zag haar'vrees bevestigd over de dubbelzinnigheden,
tegenstrijdigheden en leemten die er zijn en zeker nog zullen ontstaan door de diverse
interpretaties van de conclusies van de Europese Raden van Stuttgart tot Fontainebleau, en die
op de Raadsvergaderingen van de laatste dagen kennelijk niet zijn verholpen'.153
Eerste lezing van het Parlement
Raadvoorzitter O'Keeffe (Irl) hoopte dat het Parlement wat van de tijd zou kunnen inhalen die
de Raad verloren had laten gaan. Het Parlement wilde in Hn oktoberweek twee lezingen houden.
De Raad was daartoe naar Straatsburg gekomen. In eerste lezing nam het Parlement een aantal
amendementen en wijzigingsvoorstellen aan waarvan de meest belangrijke de ontvangstenzijde
betroffen. Het verlaagde de raming van de landbouwheffingen, die de Raad ten opzichte van het
voorontwerp had verhoogd, tot het niveau van het oorspronkelijk door de Commissie geschatte
bedrag. Onmiddellijk verband daarmee hielden de amendementen om de terug te betalen intergouvernementeel geregelde voorschotten te verhogen. Ze werden bijna unaniem
aanvaard. Via wijzigingsvoorstellen werden uit hoofdstuk 100 middelen ter beschikking gesteld
voor financiering van kerstboter, als programma voor afzet van voorraden.
-

Tweede lezing van de Raad
Het laatstgenoemde programma werd door de Raad aanvaard. Een 'aanvaardende minderheid'
van drie lidstaten, te weten Belgie, Italie en Griekenland, verhinderde afwijzing van een drietal
amendementen,54 die alle overbrenging van bepaalde bedragen uit hoofdstuk 100 naar
operationele lijnen beoogden. Maar de Raad verwierp de voorstellen omtrent de ontvangsten.
Hij achtte zich als enige instelling bevoegd over de ontvangsten te beslissen. In dit geval ging het
om het bedrag van de intergouvernementeel geregelde voorschotten, niet om eigen middelen van
de Gemeenschap, die totaan het plafond waren benut. Het bedrag waarmee het Parlement de
ontvangsten had opgevoerd - 473 mln. ECU - WaS niet gedekt door de intergouvernementele
overeenkomst ! Na die verhoging werd het bedrag van dat akkoord niet door de betrokken
regeringen gewijzigd.
Het is zeer de vraag of overeenkomsten als de onderhavige, ondanks het karakter van
overeenkomst, toch tot de communautaire rechtsorde moeten worden gerekend.155 Tot heden is
het Hof niet tot een oordeel geroepen geweest.
Tweede lezing van het Parlement

Twee dagen later debatteerde het - over de overlegprocedure teleurgestelde - Parlement over
zijn tweede lezing. Rapporteur Scrivener bestreed de stelling van de Raad als zou art. 203 EEG,
waarin de procedure voor begrotingsamendering is geregeld, slechts betrekking hebben op de
niet-verplichte uitgaven. 'De Bcen het Parlement delen deze mening niet. Zij zijn... van oordeel
dat de procedure voor de indiening van amendementen van algemene aard is en die voor de
indiening van wijzigingsvoorstellen welke uitsluitend op de verplichte uitgaven betrekking heeft,
van bijzondere aard is.'156
De Bc wilde niet het risico lopen ten tweede male met de Raad over de suppletoire begroting in
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conflict te raken en daarmee ook de verhoudingen binnen de Raad weer onder extra spanning te
zetten. Daarom diende ze de amendementen houdende verhoging van de voorschotten niet
opnieuw in. Dat deed de Socialistische Fractie wel, maar die voorstellen werden verworpen met
67 stemmen v66r, 168 tegen en 24 onthoudingen. De BC diende wel twee andere door de Raad
verworpen voorstellen met betrekking tot de ontvangsten opnieuw in. In het ene voorstel werd de
door de Raad aangebrachte korting op de niet-verplichte uitgaven met 234 mln. ECU verminderd,
onder verhoging van de raming der douanerechten, waarbij de BC zich baseerde op de prognose
van de Commissie. Het andere wijzigde de omschrijving van art. 302, 'Overschot van het
lopende begrotingsjaar', in 'Te verwachten overschot van het lopende begrotingsjaar'. Het
terechte argument daarvoor was dat het definitieve overschot van het jaar 1984 pas in de loop van
1985 bekend is en in een in de loop van dat jaar in te dienen suppletoire begroting kan worden
vastgesteld. Dit was geen spitsvondigheid, maar een waken voor het schuiven met bedragen
tussen verschillende begrotingen. Tevens *ees het voorstel op het vereiste evenwicht tussen
ontvangsten en uitgaven, zoals voorgeschreven in art. 199 van het Verdrag. Het werken met
voorschotten werpt op zichzelf al de vraag op of daarmee aan genoemd vereiste wordt voldaan.
Beide voorstellen werden aangenomen met 268 stemmen vddr en resp. 8 en 7 stemmen tegen, bij 6
resp. 10 onthoudingen.

Het Parlement verzette zich tegen het feit 'dat de extra uitgaven die absoluut noodzakelijk zijn...
een kwart worden gefinancierd door annulering van kredieten voor het
structuurbeleid van de Gemeenschap'. 'De lidstaten', aldus het Parlement, wijken 'door a priori
en eenzijdig een bedrag vast te stellen voor de voorschotten ter dekking van de extra uitgaven,
(af) van de communautaire procedures zoals die in de Verdragen zijn vastgelegd. '157
Het wezentijke punt was dat de regeringen definancitle autonomie van de Gemeenschap hadden
aangetast, zo niet doen verdwijnen.

voor meer dan

Op de dag van de tweede lezing van het Parlement constateerde zijn voorzitter Pflimlin dat de
SB 1/84 definitief was vastgesteld.158
Op 9 november verklaarde de Raadsvoorzitter schriftelijk aan zijn collega van het Parlement
waarom de Raad de beide 'amendementen van het Parlement' over de ontvangsten verworpen
had. Hij behield zich alle rechten voor met betrekking tot de gevolgen die zouden kunnen
voortvloeien uit het feit dat het Parlement ze in tweede lezing weer had aanvaard. Frankrijk had
in de Raad de vraag naar de rechtsgeldigheid van de begroting aan de orde gesteld, maar heeft
toch aan zijn verplichtingen voortvloeiend uit deze begroting voldaan, met een voorbehoud van
de Franse regering over deze aangelegenheid. Daarover is later nooit meer gesproken.
Een nieuwe periode is ingetreden, waarin de zeggenschap over de ontvangsten centraal komt te
staan en waarin aanvankelijk nog geen beslissingen over nieuwe eigen middelen zijn genomen.
Ook nadat ze zijn genomen zullen de nationale parlementen er hun instemming aan moeten
verbinden voordat ze in werking kunnen treden. Het wordt een periode waarin de begrotings-

conflicten nog lang niet voorbij zullen zijn.
Conclusies

Het Parlement is bij de behandeling van de begroting 1984 op belangrijke onderdelen succesvol
geweest. Inzake de uitgaven wist het het (door de Raad aangehouden) Msp - met nietomvangrijke bedragen - te doorbreken, zonder dat lidstaten middelen weigerden af te dragen
dan wel bij het Hof in beroep gingen. Met name behaalde het succes bij de inzet van zijn
begrotingsbevoegdheden om de compenserende maatregelen voor het Verenigd Koninkrijk en de
BRD een sterker Gemeenschapskarakter te geven. Door van de Raad de erkenning af te dwingen
dat de desbetreffende kredieten in hun geheel niet-verplichte uitgaven zijn was niet meer
betwistbaar dat het Parlement het laatste woord had over deblokkering van de bedragen uit
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hoofdstuk 100. Door deze aan voorwaarden te verbinden wist het Parlement op onderdelen de
ingetreden verlamming van de Raad te doorbreken. De crisis was echter zo ver doorgedrongen
dat de compromissen in de Raad steeds minder een communautaire inhoud kregen. Daartegen te
vechten bracht het risico met zich dat er betalingsonmacht zou ontstaan, hetgeen het Parlement
wilde voorkomen. Door het compromis van Fontainebleau hebben de regeringsleiders wat het
Parlement ter zake van de 'Britse bijdrage' door consequent beleid van jaren had bereikt, in tan
slag weggevaagd.
Mede door onduidelijke reglementering sloten de beslissingen van de BC v66r en van het
Parlement nA de verkiezingen over een veelbesproken kredietoverschrijving uit hoofdstuk 100,
ter 'deblokkering van de compensaties', niet volledig op elkaar aan.
Daardoor kon het nieuw gekozen Parlement mogelijk zonder het te beseffen - de 'oude' BC,
die haar bevoegdheid had gebruikt, desavoueren.
-

Het eigen-middelenregime is praktisch tot een eind gekomen zonder concreet uitzicht op
voortzetting ervan door middel van voldoende nieuwe eigen middelen. De regeringen geven de
voorkeur aan nationale voorschotten in plaats van aan nieuwe eigen middelen. Daarmee is zowel
de financiele autonomie van de Gemeenschap als het vereiste van een jaarlijks
begrotingsevenwicht aangetast. Voorschotten159 zijn immers leningen. De begroting 1984 is de
eerste van een reeks, waarvan de Rekenkamer terecht stelt dat zij niet voldeed aan de
fundamentele beginselen van de financiele organisatie van de Gemeenschap, waaronder als een
der voornaamste het in art. 199 EEG neergelegde beginsel dat de uitgaven van het begrotingsjaar
volledig worden gedekt door gelijkwaardige jaarontvangsten.160
Het Parlement streed voor zijn bevoegdheid over de ontvangsten. Of die strijd met succes zal
worden bekroond kan na de begrotingsprocedures voor 1984 nog niet worden beoordeeld.
Terecht kan het Parlement niet aanvaarden dat de Raad belangrijke financiele besluiten neemt
zonder het Parlement daarin te betrekken. Het is echter moeilijk denkbaar dat een
Gemeenschap - die nog geen federatie is - anders zou kunnen functioneren dan door
overeenstemming tussen de Staten die haar vormen.
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betrokken. Zie Financieel Reglement art. 21, lid 2, al. 4.
52. Tabel bewerkt naar Strasser, RMC 1983, no 268, p 334. Het verschil tussen de posities van het Parlement en van de
Commissie lag in het feit dat de Commissie de speciale hulp voor tabak aan Italie (20,3 min. Ecu niet-gesplitste
kredieten (dus vastleggingskredieten = betalingskredieten) en nog 40 mln. betalingskredieten anders dan het
Parlement tot de verplichte uitgaven rekende.
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verhoging van niet-verplichte uitgaven via suppletoire begrotingen de berekeningsgrondslag w61 beinvloedt,
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78. De adviezen van het Parlement staan in PB 1983 C 68, pp 70-71. De teksten van de Verordeningen staan in PB 1983 L
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vaststelling van specifieke maatregelen van communautair belang met betrekking tot de strategie op energiegebied'.
79. Griekenland had een memorandum ingediend over de onevenwichtigheden op de begroting ten nadele van dat land.
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82. De Gemeenschap bevond zich in die tijd tussen de Europese Raden van Brussel (21 en 22 maart 1983) en van Stuttgart
(17, 18 en 19 juni 1983) enerzijds en die van Athene (6 en 7 december 1983), Brussel (19 en 20 maart 1984) en

Fontainebleau (25 en 26 juni 1984) anderzijds.
83. EP 12-9-83, B 1-303, p 28.
84. EP 11-10-83, B 1-304, p 42.
85. EP 11-10-83, B 1-304, p 43.
86. EP 11-10-83, B 1-304, p 46.
87. EP 11-10-83, B 1-304, p 45.
88. EP 11-10-83, B 1-304, p 51
89. EP 12-10-83, B 1-304, p 143.
90. EP 12-10-83, B 1-304, p 166.
91. EP 12-10-83, B 1-304 , p 167.
92. PB 1983 L 331, p 2.
93. PB 1983 C 96, pp 33-35.
94. Originele taal: '(i.e. that one gets back more than one puts in)', am. 22.
95. EP 9-3-83, B 1-296, p 91.
96. EP 9-3-83, B 1 -296, p 97.

97. EP 9-3-83, B 1-296, p 88.
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opgenomen voorziening voor het EooFL/Garantie te verhogen met 575 mln. Ecu tot 825 min. Ecu, staat voorts o.m.:
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beoordeling negatief uit dan zal het Parlement overeenkomstig zijn bevoegdheden en zonder discriminerend effect
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113. Zienoot 112.
114. EP 12-12-83, B 1-307, p 15.
115. EP 12-12-83, B 1-307, p 11.
116. EP 12-12-83, B 1-307, p 19.
117. De tekst van het door de Commissarissen Tugendhat en Andriessen op
budgetary compromise' (niet gepubliceerd) luidt:
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1. The Commission declares that in view of the particularly difficult budgetary situation which will arise in 1984
following the failure of the Athens European Council, it will in the next few days present a preliminary draft
rectifying budget for 1984 placing in reserve, in Chapter 100, 3% of all budgetary credits, both obligatory and nonobligatory.
2. The Commission will also during the next few weeks take under its own responsability certain measures, and will
propose to the Council other measures, designed to achieve the necessary economies in EAGGF Guarantee
expenditure in 1984.
3. The Commission will bring forward transfer proposals in respect of the credits in Chapter 100 in the course of 1984
when the overall budgetary situation in the Community becomes more clear, on the basis of a clear choice of

priorities.
4. In the light of that budgetary situation and notably in the light of such economies as it proves possible to achieve in
the budget as a whole, the Commission will propose the transfer of an appropriate amount of commitment
appropriations to line 772 (European Industrial Area).
5. On the basis of the above declaration the Budgetary Authority will adopt a 1984 budget within a maximum rate,
calculated on the basis that all the 'compensation' credits, for both 1983 and 1984, are excluded from the assiette used
for calculating Parliaments margin.'
118. De tekst van het voorstel tot afwijzing van de begroting 1984, ingediend door de leden Castlee.a., luidt als volgt:'Het
Europees Parlement
1. constateert dat in de begroting 1984 nog steeds tweederde van de middelen van de Gemeenschap voor de landbouw
bestemd is, terwijl bespottelijke bedragen zijn uitgetrokken voor de bestrijding van werkloosheid en armoede;
2. spreekt zijn veroordeling uit over het feit dat op de topbijeenkomst in Athene geen enkele overeenstemming is
bereikt over oplossingen voor het vraagstuk van de landbouwoverschotten, aismede over de oneerlijke verdeling van
de aan het lidmaatschap verbonden baten en lasten ten aanzien waarvan de regeringsleiders de verplichting op zich
hadden genomen voor een oplossing te zorgen;
3. kan niet akkoord gaan met een begroting waarmede oorzaken van de crisis in de Gemeenschap worden
gehandhaafd en met name het Verenigd Koninkrijk ervoor wordt gestraft dat de regeringsleiders geen
overeenstemming hebben bereikt over een eerlijker regeling ter financiering van de Gemeenschap, en besluit de
ontwerp-begroting af te wijzen.' Doc 1-1215/83 (PE 88.319).
De tekst van het afwijzingsvoorstel-Amdt namens de Socialistische Fractie is algemener, maar wijkt niet wezenlijk af
van het voorstel-Castle. Doc 1-1216/83 (PE 88.320).
gelet op zijn
119. Aan de tekst viln het verwerpingsvoorstel van de ED-Fractie wordt ontleend: 'Het Parlement,
resolutie van 27 oktober 1983, waarin met name wordt gesteld dat het Parlement, mocht zijn oordeel over het
resultaat van de Europese Raad van Athene negatief uitvallen, een besluit zal nemen in overeenstemming met zijn
bevoegdheden en zonder dat dit voor een lidstaat nadelige gevolgen heeft,
1. constateert dat de Raad nog steeds geen doeltreffend antwoord gegeven heeft op het mandaat van 30 mei en nog
steeds niet de basis heeft gelegd voor een duurzame communautaire oplossing voor de onaanvaardbare situaties die
. . .

voor een aantal lidstaten zijn ontstaan;
2. merkt op dat de ontwerp-begroting in de huidige versie derhalve niet meer past bij de budgettaire situatie waarmee
de Gemeenschap thans geconfronteerd wordt.' Doc 1-1213/83/rev (PE 88.317/rev).
120. EP 15-12-83, B 1-307, p 256.
121. PB 1984 L 12, p 3.
122. EP 15-12-83, B 1-307, p 257.
123. De becij fering van de Parlementsmarge was deze keer zeer ingewikkeld.
1n het rapport namensde Bc van mevrouw Scrivener (Doc 1-900/838) wordt deze materie niet behandeld, evenmin als
in mondelinge uiteenzettingen van de rapporteur in de vergadering. De ingewikkeldheid vloeide met name voort uit
het feit dat de compensatiemaatregelen voor het Verenigd Koninkrijk en de Bondsrepubliek Duitsland verschillend
werden geclassificeerd door Raad, Parlement en Commissie.
Er waren vier mogelijkheden van benadering (ontleend aan Strasser, RMC 1984, no 279, p 344).
1. De Commissie benaderde de zaak als volgt: zowel voor 1983 als voor 1984 worden de compensatiebedragen

geelimineerd om een juiste vergelijking te krijgen en ook omdat er verschil van mening was over het opnemen van die
bedragen in de berekeningsgrondslag van de marge van 1983. Wanneer men deze opstelling aanhoudt, leidde de
stemming in het Parlement tot een overschrijding van de marge voor vastleggingskredieten met 77,8 min. Ecu, terwijl
er bij de betalingskredieten nog 329,2 mln. ECU aan marge overb/eef

2. De volgende hypothese

is volgens Strasser juridisch de meest strikte. Hierbij zijn zowel in 1983 als in 1984
meegeteld de bedragen aan compensaties die door Commissie & Parlement als niet-verplichte uitgaven werden
beschouwd (begroting 1983: art. 707, begroting 1984: artt. 649, 707 en 783). Volgens deze benadering zou de
stemming van het Parlement in zijn tweede lezing hebben opgeleverd: voor de vastleggingskredieten een
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overschrijding met 404,3 mln. ECU en voor de betalingskredieten nog een resterende marge van 2,6 min. ECU.
3. Het Parlement sloot - op impliciete, nooit gepubliceerde wijze - bij de grondslag van 1983 tevens in (dus naast de
bedragen uit de tweede benadering) een bedrag van 887,6 mln. ECU (speciale maatregelen voor het Verenigd
Koninkrijk) van art. 530, dat - aldus Strasser - in de Gezamenlijke Verklaring van 1982 was ingedeeld bij de
verplichte uitgaven. Aldus zou er na de stemming van het Parlement in tweede lezing nog een marge overblijven van
586,3 mln. ECU aan vastleggingskredieten en 993,1 mln. Ecu aan betalingskredieten.
4. De Raad hield een tweeslachtige vergelijking aan die niet werd aanvaard door de Commissie en zelfs officieel door
haar werd verworpen. Voor 1983 namelijk telde hil niet mee de bedragen van art. 707 ten belope van 784,4 mln. ECU,
terwijl hij voor 1984 rekening hield met een verhoging van de niet-verplichte uitgaven met de 456 mln. Ecu van art.
707. Daarmee werden ongelijksoortige elementen met elkaar vergeleken: voor 1983 zonder art. 707 en voor 1984 mat
art. 707, terwijl dit artikel in beide jaren niet-verplichte uitgaven bevatte. Volgens deze benadering had het Parlement

bij zijn tweede lezing zijn marge voor zowel de vastleggingskredieten als de betalingskredieten overschreden en wel
met resp. 533,8 en 126,8 mln. ECU.
124. PB 1984 C 10, pp 68 e.v.
125. EP 15-12-83, B 1-307 , p 258.
126. Niet gepubliceerd.
127. EG Bull 12/83, punt 2.3.2.
128. Niet gepubliceerd.
129. PB 1984 L 12, pp 812 en 814.
130. De Volkskrant, 20 december 1983.

131. Resp. PB 1983 C 348, p 9, PB 1983 C 344, p 4 en PB 1983 C 340, p 4.
132. Het 'Isoglucose-arrest' (zaken 138/79 en 139/79) van 29 oktober 1980. Voor het eerst in de geschiedenis van de
Gemeenschap heeft het Parlement een beroep gedaan op het bepaalde in art. 37 van het Statuut van het Hof van
Justitie van de Gemeenschap en zich gevoegd in een voor het Hof op grond van art. 173 EEG door een Duitse en een
Franse onderneming aangespannen rechtsgeding.
Het Parlement intervenieerde tot ondersteuning van de conclusies van deze ondernemingen voor zover daarin werd
betoogd dat de Raad door het vaststellen van een verordening nadat hij het Parlement had geraadpleegd maar va&
het advies te hebben ontvangen, een door het Verdrag voorgeschreven wezenlijk vormvoorschrift had geschonden.
Ondanks het verweer van de Raad, waarin met name werd gesteld dat art. 37 van het Statuut - waarin sprake is van de
'instellingen' - geen ruimere strekking kan hebben dan art. 173 EEG- waarin sprake is van beroepen van de Raad of
van de Commissie en het Parlement niet wordt genoemd -, heeft het Hof de tussenkomst toegestaan en de litigieuze

verordening vernietigd.
133. Art. 36 Reglement van Orde van het Parlement. Zie bijlage 6.
134. Zie p 51.
135. PB 1984 C 104, p 23.
136. Raadsdocumenten (niet gepubliceerd) door de Raad per ommegaande in alle ambtstalen ter beschikking van de BC
gesteld. Brussel, 14 maart 1984. Voorts resp. 4808/2/84 rev. 2 Restreint Ecofin 15 Soc 59; 4809/2/84 rev. 2 Restreint
Ecofin 17 Ener 13. Tekst van de verordeningen: PB 1984 L 117.
137. Zie over de invioed van het Parlement op de inhoud van de drie verordeningen ook: Notenboom, HACM, Capita

Selecta rond de 'Britse Bijdrage'-problematiek, 2e gedeelte, in: Nieuw Europa jrg 10, juni 1984.
138. EP 28-3-84, B 1-312, p 143.
139. Zie voor de conclusies van Fontainebleau bijlage 12.

140. Zie noot 131.
141. Doc COM (84) 148 def. getiteld: 'Kredietoverschrijving nr. 1/84 (niet-verplichte uitgaven)'. Hieraan waren al
minstens 15 kredietoverschrijvingen voor 1984 voorafgegaan. Het nummer 1 /84 duidt er op dat de Commissie reeds
veel vroeger deze overschrijving had willen doen geschieden, maar met de indiening heeft gewacht.

142. Voorafgaande aan de weergegeven zin stond in de brief van Lange en Scrivener: 'Lors de sa rtunion du 12 juillet 1984,
la commission des budgets a examint la proposition de virement no 1/84 permettant le ddblocage de 1202 Mecus
destinds au financement des mesures compensatoires en faveur du Royaume Uni pour l'exercice 1983, ainsi que des
mesures en faveur de la Rtpublique ftdtrale d'Allemagne dans ce contexte; dans un premier temps, la comrnission des
budgets 6tait d'avis que toutes les conditions postes par le Parlement pour l'adoption de ce virement n'ttant pas

r6unies, celui-ci ne pouvait pas ttre autorist.
Toutefois elle a finalement acceptt de donner son accord sur cette proposition en assortissant cet accord des
considdrations suivantes:
- elle a mis des rtserves expresses sur le nouveau mtcanisme de compensations budgttaires ttabli & Fontainebleau par
les Chefs d'Etat et de gouvernement;

- elle a constatt en particulier que les ddlibtrations de Fontainebleau ont 6td prises sans participation du Parlement et
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en meconnaissance de ses pouvoirs et de ses compttences dans les domaines budgetaire et financier. D'autre part, ces
ddlib6rations ne constituent pas une solution durable telle que demandde par le Parlement;

- elle a considerd comme contraire A la lettre et & l'esprit des Trait6s tout mecanisme qui organiserait une pdrdquation
des recettes sur la base de la regle du juste retour;
- elle a estim6 pr6f6rable de corriger d'eventuels desequilibres budgetaires par le financement communautaire, au
btntficede l'Bat membre considdrd, de mesures spdciales dans le domaine de l'emploi, de l'knergie, des transports ou
de toute autre mesure approprite-sur la base de l'accord deji intervenu entre le Parlement, le Conseil et la

Commission des Communaut6s Europtennes en avril 1984;
- elle a souhaite que le Parlement europten s'inspire de cette proposition de principe lorsqu'il examinera les
propositions de la Commission relatives Ace nouveau m6canisme de compensations et lorsq'il delibtra sur le projet de
budget 1985.'
143. Zie pp 32/33.
144. Resolutie. PB 1984 C 239, pp 54-55.
145. EP 25-7-84, B 2-215, p 34.

146. Zie pp 220/22 I en noot 142.

147. Zie p 33.

148. Strasser, RMC 1985, no 289, p 374.
149. PB 1984 C 239, pp 52-53.
150. EP 10-10-84, B 2-317, p 6Oe.v.

151. Art.

71 Reglement van Orde Europees Parlement, zie bijlage 6.
152. Strasser, RMC 1985, no 289, p 374.
153. EG Bull 10/84, punt 1.1.4.
154. Strasser, RMC 1985, no 289, p 379. De drie hier bedoelde amendementen zijn:
PdA 18, overbrenging van 14 min. ECU van hoofdstuk 100 naar vier operationele lijnen van EoGFL/Oritntatie en

Visserij;
PdA 19, overbrenging van 55 379 000 ECU van hoofdstuk 100 naar 22 operationele lijnen met name in Titel 7/B
(research e.d.);
PdA 20, overbrenging van 400 000 ECU van hoofdstuk 100 naar de operationele lijn: oprichting van een Europa-

Latijns-Amerika Instituut.
155. Zie over besluiten van de vertegenwoordigers van de regeringen van de lidstaten in het kader van de Raad bijeen:
Kapteyn en VerLoren van Themaat, derde druk 1980, pp 139 e.v.
156. EP 25-10-84, B 2-318, p 170.

157. PB 1984 C 315, pp 18-19.

158. Gepubliceerd in PB 1984 L 329.
Er staat bovendien nog bij dat de voorschotten terugbetaald moeten worden, in tegenstelling tot de 'nietterugbetaalbare voorschotten' voor de begroting 1985.

159.

160. Jaarverslag over 1986 van de Europese Rekenkamer. PB 1987 C 336, p 9.
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Hoofdstuk V
De situatie na het bereiken van het 1070-plafond van de
BTW-De begrotingsjaren 1984-1987
In dit Hoofdstuk komt allereerst het veranderde kader aan de orde, voor zover dit van belang is
voor een goed begrip van de na de tweede rechtstreekse verkiezingen van het Parlement vast te
stellen begrotingen: de gewijzigde samenstelling van het Parlement na de verkiezingen van juni
1984 en na de toetreding van Spanje en Portugal per 1 januari 1986. Wat de procedurele aspecten
betreft is het nieuwe kader van de begrotingsdiscipline dat de Raad zichzelf oplegt van belang,
alsmede de verhoging van het plafond van de eigen middelen.
Vervolgens wordt van nog een drietal begrotingen de kernproblematiek bij de vaststelling
besproken.

A. Tweede verkiezingen; derde toetreding; begrotingsdiscipline;
nieuwe middelen
Verkiezingen en toetreding

Het Parlement in zijn nieuwe samenstelling van juli 1984 werd - zoals reeds werd
geconstateerd - al vanaf het begin geconfronteerd met zeer moeilijke begrotingsvraagstukken,
die vooral samenhingen met de uitputting van de eigen middelen. Door de koppeling in de Raad
van zeer vele dossiers, waaronder die met betrekking tot begrotingsvraagstukken, was de
besluitvorming door die instelling zeer bemoeilijkt. Het Parlement werd met zijn neus op de
grenzen van de financiele autonomie van de Gemeenschap gedrukt: voor de aanvullende
financiering van de begrotingen 1984 en 1985 golden intergouvernementele regelingen die
goedkeuring van de nationale parlementen vereisten. Dit was uiteraard ook het geval met de
verhoging van het plafond van de eigen middelen uit de BTW. Het Parlement zette echter onder
moeilijke omstandigheden - zijn koers met betrekking tot de uitoefening van zijn bevoegdheden
voort.
-

Aan het begin van zijn tweede 'legislatuurperiode' koos het Parlement tot zijn voorzitter de heer
Pierre Pflimlin (EVP-F) en tot voorzitter van de BC de heer Jean Pierre Cot (Soc-F), beiden oudminister, de laatste nieuwgekozen Parlementslid. Voorzitter van de BCC bleef Aigner. Nieuwe
fracties werden opgericht, een oude verdween, namen werden gewijzigd.1

Anderhalf jaar na de tweede verkiezingen, op 1 januari 1986, beleefde de Gemeenschap haar
derde uitbreiding: die met Spanje en Portugal. Er kwamen 60 Spaanse en 24 Portugese
afgevaardigden in het Parlement dat daarmee op 516 leden kwam. De Commissie werd
uitgebreid van 14 tot 17 leden en ook in de Raad voltrok zich een belangrijke verandering: het
aantal gewogen stemmen steeg van 63 naar 76, waarbij Spanje er 8 en Portugal er 5 kreeg.
De gekwalificeerde meerderheid werd als resultaat van een compromis bepaald op ten minste 54
stemmen. Dat heeft tot gevolg dat de nieuwe aanvaardende minderheid vanuit het standpunt
van de Raad: blokkerende minderheid, die verhindert dat een gekwalificeerde meerderheid tot
stand komt voortaan 23 stemmen bedraagt, tegenover 19 in de Gemeenschap van de Tien.
Zulks betekent dat, anders dan tot nu toe mogelijk was, twee 'grote' lidstaten te zamen in de
Raad niet langer in staat zijn een besluit te blokkeren (en daarmee in bepaalde begrotingssituaties
het Parlement te steunen). Het houdt ook de mogelijkheid in van een nieuwe aanvaardende
-

-
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minderheid, namelijk wanneer de drie Middellandse-Zeestaten - Italie, Spanje en Griekenland
(of Portugal) - in verband met gelijk liggende belangen een gezamenlijk standpunt innemen.2
Nieuwe eigen middelen

Het Parlement heeft zich sedert de indiening van het Spinelli-rapport in april 19813 vele malen
beziggehouden met de 'toekomstige financiering'. Zo sprak het zich in november 1983 uit over
het formele voorstel van de Commissie van 6 mei 1983 aan de Raad betreffende het stelsel van
eigen middelen van de Gemeenschap.4 Het Parlement was van mening dat samen met het besluit
tot verhoging van het BTW-plafond maatregelen moesten worden genomen om de structurele
overschotten weg te werken. Het keurde over het algemeen de voorstellen van de Commissie tot
verhoging van het BTW-plafond goed. Die behelsden een onmiddellijke verhoging tot 1,4% op
grond van een door de lidstaten te ratificeren besluit, dat de mogelijkheid van latere verhogingen
van 0,4% inhield; daartoe zou dan volgens communautaire procedure op voorstel van de
Commissie door Raad en Parlement moeten worden besloten. Het Parlement kon niet akkoord
gaan met een variabel BTW-percentage afhankelijk van de relatieve aandelen van in de lidstaten
-

uitgegeven communautaire landbouwkredieten - dat de Commissie daarbij had voorgesteld.
Het stelde een andere correctie op de BTw voor, die rekening hield 'met de verschillen in inkomen
per hoofd van de bevolking en in de economische produktiviteit van de lidstaten'.
Bezorgd over het voornemen van de Raad om verhoging van het BTW-plafond boven 1,4% uit te
sluiten, bepleitte de Commissie in maart 1984 een verhoging van deze grens van 1 tot 2%, om niet
jaarlijks of om de paar jaar afhankelijk te worden van nationale besluitvorming in 10 of 12
lidstaten. Door frequent afhankelijk te zijn van ratificatie door zoveel parlementen zou de
financiele autonomie worden aangetast. Bij een nieuw plafond van 1,4% zouden al onmiddellijk
bij het van kracht worden van het nieuwe plafond voorstellen moeten worden ingediend voor een
verdere verhoging.

Het Parlement verklaarde naar aanleiding van de bijeenkomst van de Europese Raad op 19 en 20
maart 1985 te Brussel het met deze eens te zijn'dat een strenge begrotings- en financiele discipline
moet worden betracht en de hoogte van de uitgaven... aan de hand van de beschikbare
ontvangsten moet worden vastgesteld', doch wees er 'uitdrukkelijk op dat de begrotingsbevoegdheden van het Parlement in ieder geval moeten worden gehandhaafd en de Raad en het
Parlement in begrotingskwesties op samenwerking zijn aangewezen.' Het herhaalde 'dat:
- een billijke oplossing van de onaanvaardbare situatie waarin het Verenigd Koninkrijk verkeert
noodzakelijk is,
- een oplossing het wettelijke karakter van de eigen middelen in geen geval mag aantasten,
- een 'juste retour' lijnrecht indruist tegen de Europese gedachte en derhalve moet worden
afgewezen, en
- een regeling overeen moet stemmen met de regels van de Verdragen.'5

De verhoging van het BTW-plafond tot 1,4% ging in per 1 januari 1986, welke datum was
gekoppeld aan die van de toetreding van Spanje en Portugal. De reducties op de BTW-afdrachten
van het Verenigd Koninkrijk en de Bondsrepubliek - waartoe de Europese Raad in
Fontainebleau had besloten omdat hij de compensaties voortaan aan de ontvangstenzijde van de
begroting wenste te regelen - zouden gelden zolang de financiering binnen het plafond van 1,4%
zou duren. Daarna zou de situatie geheel opnieuw worden bezien.

Het Parlement had op 25 oktober 1984 de tekst van het door de Commissie naar aanleiding van
'Fontainebleau' gewijzigde voorstel voor een eigen-middelenbesluit van een advies voorzien en
daarbij een aantal essentiele wijzigingen voorgesteld. Volgens het Parlement impliceerde het
voorstel dat het principe van een uniform, op alle lidstaten toepasselijk BTw-tarief werd
opgegeven omdat een correctiemechanisme was opgenomen dat aan de inkomstenzijde
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compensatie moest bieden voor'onevenwichtigheden'. Omdat het plafond van 1,4% zou gelden
voor de lidstaten die de correctie financieren en niet voor de Gemeenschap als zodanig, zou het
gemiddeld slechts 1,3% bedragen. In zijn amendering koppelde het Parlement daarom de
problematiek van de correctie los van de regeling inzake de verhoging van het BTW-aandeel en
stelde daartoe een afzonderlijke verordening voor. Daardoor zou een duidelijk onderscheid
worden gemaakt tussen de verhoging van de eigen middelen, die door de lidstaten moet worden
geratificeerd, en de bijzondere regeling voor het Verenigd Koninkrijk door middel van
maatregelen aan de uitgavenzijde van de begroting, die - in tegenstelling tot hetgeen was
besloten in Fontainebleau - geen ratificering behoeft en maar voor beperkte tijd geldig zou
mogen zijn. Ook stelde het Parlement voor om via een communautaire procedure het plafond te
kunnen verhogen tot 1,6%.6 De Raad zou daarbij met eenstemmigheid en het Parlement met een
meerderheid van zijn leden en drievijfde van de uitgebrachte stemmen beslissen, waarna geen
ratificatie in de lidstaten meer nodig zou zijn.
Wetgevend overleg over deze voorstellen tussen Raad en Parlement heeft geen toenadering
opgeleverd. De uiteindelijk bereikte oplossing, na vele jaren verlamming in de Gemeenschap
waar men in de Raad 'op een gegeven moment ziek en misselijk van werd'.7 liet geen ruimte voor
tegemoetkoming aan de Europese Volksvertegenwoordiging.

Het formele Raadsbesluit over het stelsel van de eigen middelen van de Gemeenschap kwam
ondanks het verzet van het Parlement tot stand op 7 mei 1985 en trad na ratificatie in werking op
1 januari 1986, de datum waarop de Gemeenschap van de Twaalf begon.8 Het BTw-plafond werd
van 1 op 1,4% gebracht. Voor de bepaling van het voor het Verenigd Koninkrijk toe te passen
percentage werd van het door toepassing van het uniforme percentage verkregen bedrag een
bedrag afgetrokken, waarvan de berekeningswijze in het besluit was aangegeven. De berekening
geschiedt verder als volgt. Het verlaagde bedrag wordt gedeeld door de BTW-grondslag van het
Verenigd Koninkrijk, waardoor een ander en lager percentage voor deze lidstaat wordt
verkregen. Het af te trekken bedrag komt voor rekening van de overige lidstaten, waarna de
aandelen zodanig worden aangepast dat de deelneming van de BRD wordt verlaagd tot
tweederde van haar aldus berekende aandeelin de verlichting van het Verenigd Koninkrijk. Voor
elke lidstaat wordt het toe te passen BTW-percentage verkregen door het ingevolge toepassing van
het uniforme percentage te betalen bedrag, vermeerderd met het aandeel in het extra bedrag, te
delen door de grondslag van de lidstaat. Er komen dus drie percentages: voor het Verenigd
Koninkrijk, voor de BRD en voor de overige lidstaten. Dit laatste kan niet hoger dan 1,4% zijn.
Dit heeft dus tot gevolg, zoals het Parlement eerder had geconstateerd, dat de potentiele toename
van de eigen middelen geringer is dan het bedrag dat voortvloeit uit toepassing van 1,4% op de
BTw-grondslag van alle lidstaten.
Het besluit van

21 april 1970 werd op 1 januari 1986 ingetrokken. Bepaald werd ook nog dat de
financiering van de uitgaven betreffende de onderzoeksprogramma's van de EG uit eigen
middelen niet uitsluit dat de uitgaven betreffende aanvullende programma's in de begroting
worden opgenomen, noch dat zij worden gefinancierd door middel van financiele bijdragen van
de lidstaten; daarvan worden de hoogte en de bijzondere verdeelsleutel door de Raad met

eenparigheid van stemmen vastgesteld.9

Intergouvernementeel geregelde aanvullende financiering

Voor 1984 konden de uitgaven al niet meer geheel door de eigen middelen worden gedekt. De
SB 1/84 moest met aanvullende middelen worden gefinancierd. De Europese Raad van
Fontainebleau was overeengekomen 'dat, in afwachting dat de nationale parlementen de
verhoging van de eigen middelen bekrachtigen, de volgende Raad (Begroting) maatregelen zal
nemen om de behoeften van de begroting 1984 te dekken teneinde de normale werking van de
Gemeenschap te waarborgen'. De lijdensweg die dit politieke besluit nog moest afleggen kwam
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grotendeels al aan de orde bij de behandeling van de SB 1/84. Hij eindigde - nadat eerst nog de
Commissie ingevolge art. 175, lid 2 EEG de eerste stappen had gezet die zouden kunnen leiden tot
de procedure tot vaststelling door het Hof van Justitie van schending van het Verdrag wegens
nalatigheid van de Raad - in een intergouvernementeel akkoord tot het door de lidstaten ter
beschikking stellen van terugbetaalbare voorschotten. Deze regeling was niet communautair,
ofschoon dat door de Commissie wel was voorgesteld.
Commissie noch Parlement noch Raad meenden voor deze 'uitzonderingssituatie' te kunnen
terugvallen op het nimmer uit het Verdrag geschrapte oude art. 200, waarin de nationale
bijdragen zijn geregeld van v66r de periode van de eigen middelen en waarvan het derde lid
bepaalt dat de verdeelsleutels door de Raad met eenparigheid van stemmen kunnen worden
gewijzigd. Het argument dat zulks ten opzichte van de eigen middelen 'een stap terug' zou zijn
houdt geen steek, omdat een intergouvernementele noodoplossing in elk geval een grotere stap
terug betekent. Een ander argument, namelijk dat in art. 200 slechts een verdeelsleutel voor zes
lidstaten is aangegeven, is sterker, maar de bepaling dat de verdeelsleutels door de Raad met
eenparigheid van stemmen kunnen worden gewijzigd, zou zodanig ruim kunnen worden
gernterpreteerd dat ze ook kunnen worden toegepast op tien of twaalf lidstaten. In elk geval is bij
geen enkel Toetredingsverdrag, noch bij een van de juist op begrotingszaken betrekking
hebbende Verdragswijzigingen van 1970 of 1975 dit artikel geschrapt. 10 De stelling dat art. 200
derhalve geldigheid behouden heeft is goed te verdedigen en toepassing van dat artikel had
mogelijk een ernstiger 'stap terug' kunnen voorkomen.
Ook voor de begroting 1985 werden de ontvangsten door intergouvernementeel overeengekomen nationale bijdragen aangevuld. In tegenstelling tot de bijdragen voor de begroting 1984
hoefden zij niet te worden terugbetaald.
Raadsconclusies over begrotingsdiscipline

Tot de aan elkaar gekoppelde dossiers waardoor de voortgang in de Raad zo uiterst moeilijk was,
behoorde ook dat over de begrotingsdiscipline. De Europese Raad van Brussel van maart 1984
was tot de volgende overeenstemming gekomen:
' . . . acht het van essentieel belang dat de gestrengheid die thans het begrotingsbeleid van elke
lidstaat beheerst, ook voor de begroting van de Gemeenschappen geldt. Het uitgavenniveau van
de Gemeenschappen zal worden vastgesteld op basis van de beschikbare inkomsten. De
begrotingsdiscipline, die een gezamenlijke inspanning van alle instellingen in het kader van hun
respectieve budgettaire bevoegdheden vergt, zal gelden voor alle begrotingsuitgaven. De
Europese Raad verzoekt de Raad van Ministers om, voor wat hem betreft:
- aan het begin van de begrotingsprocedure een referentiekader vast te stellen, dat wil zeggen het
maximumbedrag aan uitgaven dat hij voor de financiering van het communautaire beleid in het
volgende begrotingsjaar denkt te moeten aanhouden;
- zodanig te werk te gaan dat de netto-uitgaven voor de landbouwmarkten, berekend op basis
van driejaarlijkse periodes, minder toenemen dan het stijgingspercentage van de grondslag der
eigen middelen. De beoordeling van deze ontwikkeling geschiedt van jaar tot jaar op
vergelijkbare grondslagen. Er zal rekening worden gehouden met buitengewone
omstandigheden, met name in verband met de uitbreiding. De bepalingen die vervat zijn in het
document van de Commissie inzake de financible richtlijnen voor het gemeenschappelijk
landbouwbeleid zullen ten uitvoer worden gelegd;
- zich ertoe te verbinden om gedurende de gehele begrotingsprocedure, als omschreven in
art. 203:., het maximumpercentage te respecteren. De Raad zal bij eerste lezing de stijging van
de niet-verplichte uitgaven op een niveau houden dat ten hoogste gelijk is aan de helft van het
MSP. Bij de tweede lezing zal de Raad een zodanig standpunt innemen dat het MSP niet wordt
overschreden.

De Europese Raad verzoekt de Raad van Ministers om v66r juni 1984 de nodige maatregelen te
nemen om te garanderen dat d e. . . genoemde beginselen daadwerkelijk worden toegepast.'11
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Verbrokkeld besluitvormingsproces binnen de Raad
De Europese Raad verzocht de Ecofinraad zich te belasten met de vaststelling van de regels voor
een budgettaire en financiele discipline.
Was aanvankelijk het Parlement in begrotingszaken aangewezen op de Begrotingsraad als
'partner' binnen de Begrotingsautoriteit, meer en meer deed nu de Europese Raad - niet op
voorstel van de Commissie en zonder advies van het Parlement - uitspraken in
begrotingsaangelegenheden en thans werd ook de Ecofinraad concreet belast met onderdelen
van het begrotingsbeleid. Een hierarchie in de Raad, ontstaan door het optreden van de Europese
Raad en nimmer in de Verdragen bedoeld, laat staan aangeduid, begon hiermee in versterkte
mate en heel duidelijk vorm te krijgen. In toenemende mate werd het voor het Parlement
onmogelijk om op basis van overlegvergaderingen met de Raad en via persoonlijke
ontmoetingen een samenwerking op te bouwen door naar elkaar te luisteren, door met elkaars
opvattingen en grenzen rekening te houden. De persoonlijke bekendheid met elkaar, die een
belangrijke rol had gespeeld bij de voorbereiding en totstandkoming van de Verdragen, werd
door de inrichting van een - in dit geval - uit drie lagen bestaande hi8rarchie in de Raad
teruggedrongen en kreeg steeds minder kansen. Het bindende element tussen de 'Raden' waren
de 'dossiers', bij uitstek het domein van de bureaucratie en van het nationale denken.
Er was echter geen sprake van een doeltreffende hierarchie wegens het ontbreken van voldoende
'horizontale' samenhang tussen de Raden, waardoor er een verbrokkeld besluitvormingsproces
in de Raad bestond. De Commissie gaf daarvan in februari 1987 een vernietigend resume: 12'Eris
thans geen instantie die binnen de Raad kan arbitreren, wat 66n van de redenen is waarom de
begrotingsdiscipline, waartoe in juni 1984 in Fontainebleau werd besloten, is mislukt. Elke Raad
stelt immers zijn eigen beleidslijnen en acties vast. De Landbouwraad is betrekkelijk zelfstandig
ten aanzien van het landbouwbeleid en de desbetreffende uitgaven, terwijl de Raad van Ministers
van Economische Zaken en Financien het uitgavenmaximum vaststelt. Het is evenwel de
Begrotingsraad die de besluiten ten uitvoer moet leggen en daarbij verwikkeld raakt in een
dikwijls onwaardige ruzie met het Parlement. Geen enkel politiek stelsel kan onder deze
omstandigheden behoorlijk functioneren.'

Verzet van het Parlement

Het Parlement voorzag aantasting van zijn bevoegdheden en had zich in de laatste vergaderweek
v66r de verkiezingen met klem gekant 'tegen het voornemen van de Raad eenzijdig maatregelen
te nemen betreffende de begrotingsdiscipline en de toekomstige financiering van de
Gemeenschap'.13 Het herinnerde daarbij 'aan de verplichtingen van de Raad tot nauwe
samenwerking, resp. het plegen van overleg met het Parlement, welke voortvloeit uit de eerste en
tweede wijziging van de Verdragen tot oprichting van de EG'. Ook bracht het in herinnering dat
het reeds bij de verwerping van de begroting 1980 op de noodzaak van een strenge
begrotingsdiscipline had gewezen, maar het beklemtoonde 'dat de vaststelling van de algemene
begroting van de Gemeenschappen in ontvangsten en uitgaven alleen door de Raad en het
Parlement gezamenlijk kan geschieden'.
Het Parlement herhaalde een oude uitspraak, namelijk dat het om beide partners van de
Begrotingsautoriteit een gelijkgerechtigde rol te laten spelen geboden is 'af te stappen van het
onderscheid tussen verplichte uitgaven en niet-verplichte uitgaven om bij gezamenlijke
verantwoordelijkheid tot een evenwichtige begroting en bijgevolg tot een gelijkmatige verdere
ontwikkeling van de Gemeenschap in alle beleidssectoren te komen'. Daartoe zou echter
verdragswijziging nodig zijn. Voorts bevestigde het Parlement een essentieel onderdeel van de
Pfennig-resolutie van 17 juni 198114 waaraan door Raad noch Commissie een begin van gevolg
was gegeven - dat het met het oog op een echte begrotingsdiscipline noodzakelijk is dat
Commissie, Raad, Parlement en de regeringen van de lidstaten gezamenlijk vaststellen welke
-

237

beleidsvormen alleen op communautair niveau, welke alleen door de lidstaten en welke
gemeenschappelijk gefinancierd moeten worden.
In Raadskringen is in de zomer van 1984 intensief gediscussieerd over wat de begrotingsdiscipline
zou moeten inhouden, zowel naar de materiele inhoud als met betrekking tot de aard van de
rechtsmaatregel waarbij deze discipline zou worden ingevoerd. Bekend werd dat de Duitse,
Nederlandse en Britse delegaties de meest 'harde' standpunten hadden. Uiteindelijk werd men
het eens over de vorm van 'Conclusies'. Formele voorstellen van de Commissie ter zake waren er
niet, afgezien van een jaarlijkse mededeling over de landbouwuitgaven, die het Parlement ook
ontving. De Raad vroeg niet naar een mening van het Parlement en dat bood niet vrijwillig aan
zijn mening te geven.

Dialoog sui generis tussen Raad en Parlement

De 'ontwerp-Conclusies van de Raad inzake de maatregelen ter waarborging van de
daadwerkelij ke tenuitvoerlegging van de conclusies van de Europese Raad betreffende de
begrotingsdiscipline' 15 werden op 13 november 1984 aan het Parlement gezonden als
gemeenschappelijke beleidslijn van de Raad met het oog op een 'dialoog sui generis'.16 De
Raadsvoorzitter duidde er met deze term op dat het geen wetgevend overleg betrof.
Op 15 november nam het Parlement met 203 stemmen v66r, 7 tegen en 22 onthoudingen een
resolutie aan op grond van een spoed-initiatiefrapport Dankert van de BC. Daarin werd ingaande op formuleringen die in de Raad waren overeengekomen - andermaal de nadruk
gelegd op de bevoegdheden die het Parlement op basis van het Verdrag bezit, welke niet
aangetast mogen worden door eenzijdige maatregelen van 6611 van de partners van de
Begrotingsautoriteit.17 Het meest werd geducht dat eenzijdige bepalingen met betrekking tot de
begrotingsdiscipline in strijd zouden komen met art. 203, lid 9 EEG, dat bepaalt dat in onderlinge
overeenstemming tussen de Raad en het Parlement met de telkens voorgeschreven meerderheid
van stemmen een nieuw stijgingspercentage van de niet-verplichte uitgaven kan worden
vastgesteld wanneer nieuwe activiteiten van de Gemeenschap een overschrijding van het MSP
nodig maken. Wel werd door het Parlement ondersteund dat door de Raad meer dan in het
verleden, ook via de begroting, de excessieve stijging van de landbouwuitgaven zou worden
aangepakt, maar het vreesde dat door de opzet van de op handen zijnde'Conclusies' de uitgaven
voor nieuw beleid en voor de structuurfondsen het kind van de rekening zouden worden. Het
Parlement drong er op aan dat elke maatregel over begrotingsdiscipline door beide delen van de
Begrotingsautoriteit - Raad en Parlement - in onderlinge overeenstemming op voorstel van de
Commissie zou worden vastgesteld.
Naar aanleiding van de 'dialoog sui generis' heeft de Algemene Raad de beraadslagingen
voortgezet. Aan het slot van de zitting van de Raad heeft 66n lidstaat, Denemarken, zich gekant
tegen elke wijziging van de ontwerp-conclusies van 13 november. Andere lidstaten pleitten voor
een amendement dat tegemoet wilde komen aan de verzoeken van het Parlement, maar de meeste
waren eveneens bereid de originele tekst goed te keuren. Om de mogelijkheid tot wijziging van de
tekst te behouden verzetten vier lidstaten zich vervolgens tegen de vaststelling van de ontwerpconclusies. Dit heeft de Raad ertoe gebracht het dossier voor te leggen aan de Europese Raad te
Dublin.18

Begrotingsdiscipline door de Algemene Raad doorgezet

Uiteindelijk heeft toch de Algemene Raad op dezelfde dag waarop de Europese Raad vergaderde
(4 december) het dossier afgesloten. Als compromis werd de oplossing aanvaard om de
conclusies die v66r de ontmoeting tussen Raad en Parlement waren geformuleerd te behouden,
doch er een document aan toe te voegen over de samenwerking tussen de Raad zelf, het
Parlement en de Commissie teneinde voor de drie instellingen dezelfde begrotingsdiscipline te
kunnen realiseren. In die tweede tekst stelde de Raad tevens voor met een delegatie van het
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Parlement samen te komen voordat de vergaderingen (van de Ecofinraad) waarin het
referentiekader voor het jaar wordt vastgesteld, zouden plaatshebben.
Met de conclusies over de begrotingsdiscipline werd tegemoetgekomen aan het voorbehoud dat
het Duitse en het Britse Parlement hadden gemaakt over de voorschotten van de lidstaten ten
behoeve van de SB 1/84. 1920

Begrotingsdiscipline van Raad op gespannen voet met idee van nieuw beleid
De tegenstand van het Parlement was niet alleen vanuit het gezichtspunt van zijn bevoegdheden
begrijpelijk, maar ook bezien vanuit de materieel-budgettaire lijn die er het gevolg van moest
zijn. De ontwikkeling van de Europese begroting wordt door de Conclusies nauw aan die van het
BNP gekoppeld. Immers, de landbouwuitgaven mogen (volgens art. 2 e.v. van de Conclusies van
4 december 1984) trendmatig niet meer toenemen dan de stijging van de grondslag der eigen
middelen. Deze verloopt nagenoeg parallel aan het BNP. Voor de landbouw staat het echter vast
dat ondanks een gestart ombuigingsbeleid de noodzakelijke uitgaven - zeker de eerste jaren niet binnen het kader van de begrotingsdiscipline te houden zijn, zeker wanneer rekening
gehouden wordt met extra actie voor de afzet van de grote voorraden. Met betrekking tot de nietverplichte uitgaven is het blijkens art. 9 de bedoeling van de Raad zich strikt te houden aan het
Msp, dat bepaald wordt door de ontwikkeling van het BNP en denationale begrotingen. Waar de
ontwikkeling van de meeste nationale begrotingen zich niet boven die van het BNP begeeft en
soms daarbij achterblijft, is ook hier vooral het BNP bepalend. Wat betreft de niet-verplichte
uitgaven, die sterk verband houden met de verdere integratie en het op peil brengen van de
Europese concurrentiekracht, met name bij de nieuwe technologieen, lijkt een ontwikkeling
anders dan evenwijdig aan het BNP dan ook uitgesloten. Dit is in tegenspraak met wat de
regeringsleiders in Fontainebleau overeenkwamen over nieuw beleid op het gebied van onder
meer technologie, stimulering van produktieve investeringen en de start van geintegreerde
Middellandse-Zeeprogramma's (GMP's),21 tenzij men bestaande uitgavencategorieen zou
willen terugvoeren naar de nationale begrotingen, omdat ze niet voldoen aan echte
Gemeenschapscriteria. Daarvan is echter bij geen der instellingen iets gebleken.
Bij alle kritiek die het Parlement had moet niet vergeten worden dat de gedragslijn die de Raad
blijkens de conclusies wilde gaan hanteren met betrekking tot de uitgaven voor het
Gemeenschappelijk Landbouwbeleid, w61 in de lijn lag van een al enkele jaren door het
Parlement gewenst beleid, namelijk het meer greep krijgen en houden op de kosten van het
Gemeenschappelijk Landbouwbeleid en de begroting meer bepalend te doen zijn voor de hoogte
van de (netto) aan dit beleid te spenderen middelen. De in de conclusies opgenomen zgn.
'Londense norm', die inhield dat de landbouwuitgaven niet sterker zouden stijgen dan de
grondslag van de eigen middelen, was dan ook al eerder door het Parlement onderschreven.

Conclusies inzake begrotingsdiscipline vergeleken met de Gezamenlijke Verklaring

Geconstateerd werd al dat de Gezamenlijke Verklaring van 30 juni 1982 door zeer veel leden van
het Parlement als een tegenvallerwerd beschouwd. Zij zagen er de ruimte van het Parlement om
zijn bevoegdheden te versterken en uit te breiden door beperkt. Het Parlement had zijn positie
immers steeds gezien in het licht van wat de Raadsvoorzitter in zijn aanbiedingsbrief bij het
ontwerp-Verdrag van 1975 had geschreven: een nieuwe 'stap op de weg die moet leiden naar de
uitoefening door een Parlement van steeds grotere bevoegdheden'. Tindemans had over de
Gezamenlijke Verklaring gezegd dat deze niet ten voordele van 66n instelling en tegen de andere
was, maar evenwichtig.
Hoe anders leek de sfeer nog geen 21,4 jaar later toen de Raad op 4 december 1984 zijn Conclusies
betreffende de begrotingsdiscipline vaststelde. Art. 9, lid 1 daarvan bepaalt dat de Raad zich
tijdens de gehele begrotingsprocedure aan het Msp van art. 203, lid 9 EEG houdt. De rest van art. 9
verbijzondert de wijze waarop dit gebeurt en laat geen twijfel over het voornemen van de Raad
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om tot zijn laatste beslissing in de procedure de niet-verplichte uitgaven binnen het MSP te
houden. Dat in art. 9, lid 3 wordt gesteld dat het bepaalde in art. 203, lid 9 EEG onverlet blijft,
lijkt een afzwakking, maar het feit dat in Raadsconclusies - niet eens in een volgens het Verdrag
tot stand gekomen verordening - wordt gesteld dat de bepalingen van een geratificeerd Verdrag
overeind blijven, typeert de sfeer waarin de Raad aan het werk was. Niet alleen kan het bepaalde
in art. 9 van de Conclusies gezien worden als een beperking in materi8le zin van de bevoegdheden
van het Parlement, maar ook wordt door de intern bindende verklaring van de Raad dat hij niet
bereid is het geconstateerde MSP te overschrijden de bepaling van art 203, lid 9 wel degelijk
ontkracht. Deze bepaling verplicht de Raad weliswaar niet om boven het Msp uit te gaan, maar
impliceert wel een open instelling, die door art. 9, lid 1 wordt beperkt. Feitelijk aangetast wordt

ook punt III,2.a. van de Gezamenlijke Verklaring waarin de procedure wordt aangegeven die
gevolgd wordt wanneer een nieuw stijgingspercentage vereist is. Hetzelfde is het geval met punt
IV, 1 van de Gezamenlijke Verklaring waarin sprake is van de marge van het Parlement, die ten
minste de helft van het MSP bedraagt. De geest waarin de Gezamenlijke Verklaring werd
overeengekomen blijkt 21/2 jaar later bij de Raad al niet meer aanwezig te zijn. Bij de afweging
van nationale financieel-economische belangen tegen de meer algemene belangen van het
integratieproces in de Gemeenschap die de nationale belangen overstijgen, komt het accent nog
meer op de nationale belangen te liggen.
De geest waarin deze bepalingen zijn opgesteld vertoont een afnemende bereidheid van de Raad
volksvertegenwoordiging geleidelijk sterkere bevoegdheden te
verlenen. Integendeel: de Raad is geneigd de bestaande te beperken. De houding van de Raad kan
wellicht mede worden beschouwd als reactie op de wijze waarop het Parlement art. 203 EEG
interpreteerde. De periode van het verhoogde eigen-middelenplafond lijkt aldus niet met minder
spanningen en conflicten tussen Raad en Parlement aan te vangen dan de periode 1975-1984,
welke juist was beeindigd.

de - inmiddels gekozen

-

In de onderdelen B. t/m F. hierna volgt nu

een overzicht van de kernproblematiek bij de
de
1987.
Onder kernproblematiek wordt hier verstaan
vaststelling van
begrotingen 1985, 1986 en
het spanningsveld tussen Raad en Parlement, met name in de laatste fuse van de procedure.

B. Parlement verwerpt de ontwerp-begroting 1985
Het geschil tussen Parlement en Raad over de begroting 1985 ging vooral over het feit dat de
Raad - met tien weken vertraging op het pragmatische tijdschema - een ontwerp-begroting had
ingediend die niet de uitgaven voor een vol jaar bevatte. Voor de landbouwuitgaven nam de Raad
slechts 18 mld. ECU op in plaats van de door de Commissie geraamde 19,3 mld. Voor nieuw beleid
en ontwikkelingssamenwerking presenteerde de Raad cijfers die (ver) beneden die van de
begroting 1984 lagen. Dit alles hield verband met het feit dat de Raad niet meer middelen wenste
op te nemen dan aan eigen middelen derhalve binnen het nog geldende 1 %-plafond beschikbaar was en de eis dat de begroting evenwicht tussen uitgaven en ontvangsten vertoont.
Op voorstel van Bc-rapporteur Fich (Soc-Dk) wijzigde het Parlement in zijn eerste lezing de
ontwerp-begroting aanzienlijk. Het verhoogde de uitgaven voor het EOGFL/Garantie tot de
behoefte voor 12 maanden, waarmee het jaarlijkse karakter van de begroting werd hersteld. Het
nam de compensaties ten behoeve van het Verenigd Koninkrijk en de BRD - in afwijking van
'Fontainebleau' en van voorontwerp- en ontwerp-begroting - op onder de uitgaven en
verhoogde de vastleggings- en betalingskredieten voor de niet-verplichte uitgaven aanzienlijk
meer dan de marge van het Parlement volgens Raad en Commissie bedroeg. Voorts nam het
Parlement een amendement aan dat, rekening houdend met de beschikbare eigen middelen, het
evenwicht op de begroting tussen ontvangsten en uitgaven beoogde te verzekeren door middel
van - communautair te regelen - voorschotten van de lidstaten op de nieuwe eigen middelen.
-
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In tweede lezing nam de Raad tussen haakjes een post op voor ontvangsten en aanvullende
uitgaven (een bedrag van 1315 mln. Ecu uit de voorontwerp-begroting, dat door het Parlement
was toegevoegd), die echter wegens hun 'bijzondere aard' niet in het totaa! van de begroting
waren opgenomen. De Raad noemde het voorlopige kredieten voor het EOGFL, waarschijnlijk als
een plaagstoot naar het Parlement dat immers in de begroting 1984 ook bedragen had
opgenomen die wegens hun bijzondere aard (sui generis) niet geacht moesten worden in het
totaal van de begroting te zijn opgenomen (industriele ruimte: 600 mln. ECU in de begroting
1984).

De Raad aanvaardde een deel van de vastleggings- en betalingskredieten van het Parlement met
betrekking tot de niet-verplichte uitgaven maar verwierp de compensaties voor het Verenigd
Koninkrijk en de BRD als uitgaven.

In de december-zitting onderstreepte het Parlement zijn standpunt dat een begroting die niet een
twaalfmaandelijkse periode dekt onaanvaardbaar is en herinnerde er aan dat een jaarlijkse
begroting bovendien de financiele gevolgen moet weerspiegelen van de geldende
rechtsbepalingen en de genomen besluiten. Om deze gewichtige redenen verwierp het Parlement
de ontwerp-begroting 1985 met 321 stemmen, bij 3 tegenstemmen en 16 onthoudingen. Om voor
6dn duidelijke verwerpingsgrond voldoende stemmen te verwerven bleef daarbij de afkeurende
houding van de meerderheid van het Parlement over de correctie voor onevenwichtigheden aan
de ontvangstenzijde onuitgesproken. De Raad werd uitgenodigd een nieuw ontwerp in te dienen.

Achter deze uitermate korte weergave gaan grote verschillen van visie schuilin de Raad (er waren
o.a. vijf Raadsvergaderingen nodig om tot de ontwerp-begroting 1985 te komen) alsmede de
sterk verslechterde relatie tussen Raad en Parlement, die met name was veroorzaakt door het
dossier 'Begrotingsdiscipline'.
Nieuwe ontwerp-begroting 1985

Eerst op 24 april 1985 wist de Raad een nieuwe ontwerp-begroting 1985 op te stellen, mede op
basis van een derde Nota van Wijzigingen van de Commissie op haar oorspronkelijke
voorontwerp-begroting. Het nieuwe ontwerp bevatte 1,955 mld. ECU mdtr aan kredieten voor
het EOGFL/Garantie dan het verworpen ontwerp, een en ander conform de
Commissievoorstellen, alsmede 26 mln. ECU aan voedselhulp in plaats van het door de
Commissie voorgestelde extra krediet van 63 mln. Ecu. Bij dezelfde gelegenheid kwamen de
vertegenwoordigers van de regeringen van de lidstaten, verenigd in de Raad, overeen aan de
Gemeenschap 1,981 mld. ECU over te maken voor de aanvullende financiering van de begroting
1985. Dit bedrag zou door de lidstaten worden verstrekt in de vorm van 'niet-terugvorderbare
voorschotten', verdeeld volgens de BTw-sleutel. Deze overeenkomst behoefde ratificatie, want
het was een intergouvernementele, geen communautaire regeling.
De omstandigheden waaronder het Parlement de nieuwe ontwerp-begroting in eerste lezing
behandelde - in mei 1985 - waren voor het Parlement zowel gunstig als moeilijk. Gunstig omdat
de Raad aan het voornaamste bezwaar dat het Parlement in december 1984 bij de verwerping
naar voren had gebracht tegemoet was gekomen door een nieuwe ontwerp-begroting waarvan de
uitgaven en ontvangsten het gehele jaar bestreken. Moeilijk omdat de Raad uitging van de op
2 oktober 1984 opgestelde eerste ontwerp-begroting 1985, waarbij het Parlement voor de nietverplichte uitgaven een marge werd gelaten van 241 mln. Ecu.
Met de aanneming van een reeks amendementen en wijzigingsvoorstellen wijzigde het Parlement
de nieuwe ontwerp-begroting aanmerkelijk, en wel zodanig dat de aanpassingen - rekening
houdend met het voorgeschreven evenwicht tussen uitgaven en ontvangsten -leidden tot
verhoging met 626 mln. ECU van de voorschotten volgens het intergouvernementeel akkoord.
Er was nu geen voldoende meerderheid voor het wederom uit de staat van ontvangsten schrappen
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van de betaling van compensaties aan het Verenigd Koninkrijk en de BRD door een
vermindering van de door beide lidstaten over te maken eigen middelen. Een daartoe strekkend
voorstel haalde niet de nodige 218 stemmen om als amendement te worden aangenomen. De
stemverhouding was 111 vddr en 70 tegen, bij 84 onthoudingen. De EVP-Fractie onthield zich
van stemming tot woede van de fractievoorzitter der Socialisten. EVP-fractievoorzitter Klepsch
deelde mee dat voor hem nude vraag was of de EG al dan niet een begroting nodig had, een vraag
die zijn fractie positief beantwoordde. Met het corrigeren aan de ontvangstenzijde bleef de EVPFractie het oneens, reden waarom zij zich van stemming onthield.22
Het Parlement beperkte zich tot een p.m.-vermelding op een begrotingslijn ten laste waarvan
uitgaven kunnen worden gebracht die bedoeld zijn om het probleem van het gebrek aan
begrotingsevenwicht op te lossen. Het beschouwde de compensatie aan de ontvangstenzijde
slechts als een voorlopige oplossing. Het handhaafde alle overige in november 1984
goedgekeurde wijzigingsvoorstellen en amendementen. Bovendien besloot het Parlement tot
opneming van het inmiddels door de Commissie verlangde bedrag aan vastleggingskredieten om
een begin te maken met de uitvoering van de GMP'S, alsmede tot een sterke verhoging van de
bedragen voor voedselhulp, overeenkomstig de Commissievoorstellen. Ook voldeed het aan het
verzoek van de per 1 januari 1985 aangetreden Begrotingscommissaris Christophersen, vicevoorzitter van de nieuwe Commissie-Delors, om onder de uitgaven het negatieve saldo van het
begrotingsjaar 1984 op te nemen.

Het Parlement signaleert gevaar voor financiale autonomie
Het Parlement voegde door aanneming van een Bc-amendement een toelichting toe aan het
onvangstenartikel 821, dat voorzag in de'niet terug te betalen voorschotten die door de lidstaten
in 1985 zijn verstrekt'. Deze toelichting luidde: 'Het exacte bedrag van de voorschotten vloeit
voort uit de begrotingsprocedure'. De motivering was de volgende: 'Het Parlement is van
mening dat door herhaaldelijk een beroep te doen op andere nationale bijdragen dan die in het
kader van art. 200 van het EEG-Verdrag, de financiele autonomie en het normaal functioneren
van de Gemeenschappen in gevaar worden gebracht. De vaststelling van het bedrag van de
voorschotten enkel en alleen via een intergouvernementeel akkoord zou in strijd zijn met art. 203
Van het EEG-Verdrag en met de budgettaire rechten en bevoegdheden die de Verdragen het
Parlement toekennen.'

In zijn tweede lezing over de nieuwe ontwerp-begroting hield de Raad met de belangrijkste
verlangens van het Parlement rekening; ten aanzien van de GMP'S en de voedselhulp was dit zelfs
volledig het geval. Daardoor overschreed de Raad het MSP voor de vastleggingskredieten. Hij
kon echter niet beslissen tot een nieuw stijgingspercentage. Om binnen het MSP te blijven
reduceerde hij toen niet 'pondspondsgewijze' alle amendementen van het Parlement
overeenkomstig de afspraak van acht delegaties in 1979,23 maar uitsluitend die voor het Sociaal
Fonds en het EFRO. De Directeur-Generaal bij de Raad, W. Nicoll, merkt dit nadrukkelijk op.24
De laatstgenoemde kredieten bleven toch nog hoger dan de aanvankelijk door de Commissie
gemaakte ramingen. De Raad wenste slechts een deel van het tekort van de begroting 1984 onder
de uitgaven op de begroting 1985 te plaatsen, want hij wilde het bedrag van het
intergouvernementeel akkoord niet verhogen. Hij verwierp niet het van een p.m.-vermelding
voorziene amendement om eventueel 'correcties' aan de uitgavenzijde te doen plaatsvinden en
evenmin de toelichting bij het ontvangsten-artikel 821.

In zijn tweede lezing herstelde het Parlement aan de ontvangstenzijde een bedrag van 30 mln.
Ecu, dat door de Raad was verworpen. Het betrof de door de lidstaten te betalen rente over de
saldo's van de Commissie op de eigen-middelenrekeningen bij de schatkisten van de lidstaten.

Dat over deze saldo's rente zou moeten worden betaald heeft het Parlement voortdurend
verlangd en daartoe lagen ook geruime tijd voorstellen van de Commissie bij de Raad, die echter
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niet waren aanvaard. De 30 mln. ECU waren ook door de Commissie in de voorontwerpbegroting 1985 voorgesteld. Het Parlement herstelde ook de in zijn eerste lezing voor het Sociaal
en Regionaal Fonds opgenomen vastleggingskredieten.
De aldus gewijzigde begroting werd door een overgrote meerderheid van het Parlement gunstig
beoordeeld, hetgeen tot uiting kwam in de aanneming van een slotresolutie25 met 235 stemmen
v66r en 43 tegen, bij 7 onthoudingen. Het Parlement erkende daarin dat de totale volgens deze
begroting toegestane uitgaven met 30 mln. ECU dienden te worden verminderd totdat de
inkomsten van 30 mln. ECU aan rente-ontvangsten beschikbaar zouden zijn (te weten eerst na
vaststelling door de Raad van de desbetreffende verordening volgens het voorstel van de
Commissie). Deze erkenning door het Parlement - pas via een op het laatste moment ingediend
en aanvaard amendement Curry (ED-VK) - dat de juridische basis voor de 30 mln. ECU extra
ontvangsten nog niet aanwezig was, werd door Raadsvoorzitter Francanzani (I) positief
ontvangen; zij verlichtte zijn problemen. Hij maakte ter plaatse geen andere voorbehouden ten
aanzien van de amendementen.

Interessant is het calculatieverschil met betrekking tot de stijgingsmogelijkheid van de nietverplichte uitgaven in de begroting 1985. Raad en Commissie hadden de grondslag van de nietverplichte uitgaven in de begroting 1984 aangepast door daaruit de speciale maatregelen voor het
Verenigd Koninkrijk en de BRD (compensaties oude stijl) te elimineren. Deze waren na lange en
harde strijd van het Parlement ten slotte door de Raad als niet-verplichte uitgaven erkend. Ten
gevolge van 'Fontainebleau' zouden deze compensaties echter vanaf de begroting 1985 niet meer
aan de uitgavenzijde paraisseren. Vergelijking van de niet-verplichte uitgaven in de begrotingen
1984 en 1985 was om die reden niet goed mogelijk. Daarom maakte de Raad, gevolgd door de
Commissie, onderscheid tussen gewone en 'speciale niet-verplichte uitgaven' en elimineerde de
laatste uit de grondslag van de begroting 1984. Het Parlement deed dat niet en kwam derhalve tot
een grotere verhogingsmogelijkheid van de niet-verplichte uitgaven in de begroting 1985.26
Op de dag van de stemming - 13 juni 1985 - constateerde Parlementsvoorzitter Pflimlin de
definitieve vaststelling van de begroting 1985. Deze bevatte 30,6 mld. ECU kredieten voor
vastleggingen en 28,4 mld. ECU kredieten voor betalingen. Het BTW-percentage bedroeg 1. De
staat van ontvangsten bevatte behalve de genoemde 30 mln. Ecu en de gebruikelijke andere
ontvangsten 1981,6 mln. ECU VOOr 'door de lidstaten in 1985 verstrekte, niet terug te betalen
-

-

voorschotten'.
De Raad volstond met mee te delen dat de begroting op drie punten niet overeenkomstig de
Verdragen was vastgesteld:
1. De 30 mln. ECU, waarover Francanzani al gesproken had, werd door de Raad niet als
amendement beschouwd, omdat volgens hem amendementen alleen betrekking kunnen hebben
op niet-verplichte uitgaven, niet op ontvangsten. Bovendien ontkende de Raad het bestaan van
dit amendement omdat er geen rechtsgrondslag voorhanden was die voorzag in rentebetaling op
de eigen-middelenrekeningen bij de schatkisten van de lidstaten. De Raad had zijn twijfel over
het evenwicht in de begroting, omdat het Parlement tegenover de 30 mln. Ecu aan ontvangsten
uitgavenverhogingen had aanvaard. De Commissaris had wel gezegd dat de Commissie, zolang
de rechtsgrondslag voor de rente-ontvangsten ontbrak, globaal 30 mln. ECU in de begroting (dus
niet precies de uitgaven die het Parlement in samenhang met de 30 mln. ECU had verhoogd) niet
zou uitgeven, maar de Raad handhaafde zijn standpunt.
2. Een ander amendement werd door de Raad ook als niet bestaand beschouwd, te weten dat
waarmee het Parlement de intergouvernementele voorschotten met een gering bedrag (745 160
Ecu) had verlaagd teneinde dit bedrag precies aan te passen aan het door de vastgestelde
uitgavenposten en de geraamde eigen middelen gecreeerde acart. Het had dit gedaan om zijn
standpunt door te zetten dat het bedrag van boven de eigen middelen op te brengen voorschotten
zou dienen voort te vloeien uit de uitkomst van de begrotingsprocedure, niet uit een vooraf door
regeringen onderling genomen beslissing.
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3. Ten slotte constateerde de Raad dat ten gevolge van de door het Parlement opgevoerde
bedragen aan vastleggings- en betalingskredieten met betrekking tot de niet-verplichte uitgaven
het Msp was overschreden zonder dat daar een overeenkomst van Raad en Parlement tegenover

stond.
De Raad maakte een voorbehoud met betrekking tot eventuele gevolgen, maar wendde zich niet
tot het Hof.27
Conclusies

Het Parlement heeft op een essentieel punt genoegdoening gekregen: de totstandkoming van een
begroting voor een vol jaar. Dit positieve resultaat kon echter slechts worden bereikt door een
intergouvernementeel, niet-communautair akkoord over bijna 2 mld. ECU aan aanvullende
middelen. Het Parlement heeft de overeenstemming van Fontainebleau, waardoor voor een
aantal jaren de 'compensaties' voor de BRD en het Verenigd Koninkrijk door een reductie op de
BTw worden geregeld, niet kunnen doorbreken. De kredieten voor de structuurfondsen werden
verhoogd, die voor voedselhulp zelfs aanzienlijk. Vastleggingskredieten VOOr GMP'S werden
opgenomen op het door de Commissie voorgestelde niveau.
Al enkele jaren, met name in de begroting 1985, waren de betalingskredieten voor niet-verplichte
uitgaven aan het achterblijven op de corresponderende vastleggingskredieten waartoe eerder was
besloten. Er was 'een last van het verleden' ontstaan, naast die welke al gelegen was in de
landbouwvoorraden, die niet meer zonder grote extra bedragen af te zetten zijn.
Het gebrek aan evenwicht in de begroting - doordat tegenover extra ontvangsten waarvoor geen
rechtsgrond bestond uitgaven waren begroot - is meer dan een schoonheidsfout. Weliswaar
stonden de 30 mln. ECU aan ontvangsten ook in de voorontwerp-begroting (zij betroffen daar
slechts ongeveer een halfjaar) en was de herzieningsprocedure voor de basisverordening in gang
gezet, maar het verhogen van de uitgaven via betwistbare ontvangsten-ramingen houdt ernstige
risico's in voor een goede begrotingsuitvoering. De Raad achtte dit terecht in strijd met het
Verdrag. Een verklaring van de Commissie dat een bedrag van 30 mln. ECU vooralsnog niet zou
worden uitgegeven, nam het bezwaar niet weg. Deze verklaring verlegde bovendien
begrotingsbevoegdheid van de Begrotingsautoriteit naar de Executieve.
De beslissing om de grondslag voor de niet-verplichte uitgaven uit een vorig jaar te reduceren met
'speciale niet-verplichte uitgaven', die in de nieuwe begroting niet meer voorkomen, is evenzeer
te bekritiseren als het onttrekken van nieuwe niet-verplichte uitgaven aan toepassing van het MSP
omdat deze soort uitgaven in de vorige begroting nog niet bestonden. Alleen strikte toepassing
van het Verdrag kan op dit punt onnodige conflicten vermijden, zoals zal blijken uit de uitspraak
van het Hof van Justitie over de begroting 1986.

De evolutie in het standpunt van het Parlement met betrekking tot de betekenis van art. 200 als
communautaire grondslag voor aanvullende financiering bij het bereiken van het eigenmiddelenplafond moet positief beoordeeld worden. De Raad tast de financiele autonomie van de
Gemeenschap aan door intergouvernementeel bedragen overeen te komen die onaantastbaar
zouden zijn, waardoor de afloop van de begrotingsprocedure niet langer het niveau van de
ontvangsten bepaalt. De ontvangsten moeten immers het totaal van de rechtens vastgestelde
uitgaven volledig dekken.
Al bij al was intussen de begrotingsprocedure voor nog maar enkelen goed te begrijpen. Dit werd
veroorzaakt door de nog verder toegenomen ingewikkeldheid, door koppeling van dossiers,
door overschrijdingen van in het Verdrag strak geregelde beslissingstermijnen en door
gedeeltelij ke met-communautaire financiering.
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C. De begroting 1986 leidt voor het eerst tot een volgehouden

kjacht bij het Hof
Daags na de vaststelling van de begroting 1985 stelde de Commissie haar voorontwerp-begroting
1986 op. Het betrof de eerste begroting voor een Gemeenschap van Twaalf, de eerste waarvoor bij tijdige ratificatie - het BTW-plafond van 1,4% zou gaan gelden en het eerste voorontwerp van
de Commissie-Delors.
Het BTw-percentage kwam uit op 1,35, zodat ten opzichte van het nieuwe BTw-plafond van 1,4070
slechts een marge van 900 mln. ECU overbleef. Zouden alle lidstaten hetzelfde percentage
betalen, dan zou het beslag op de BTW conform het voorontwerp 1,24% bedragen. Voor het
Verenigd Koninkrijk bedroeg het BTW-percentage nu 0,82, voor de BRD 1,31.
Voor het EOGFL/Garantie vroeg de Commissie'maar' 2,4% meer dan in de begroting 1985. Daar
kwam nog 423 mln. ECU bij voor afschrijving op interventievoorraden (geraamd op 8 mid. ECU)
wegens waardevermindering. Daarmee gaf de Commissie eindelijk gevolg aan de aandrang op
dit punt van Rekenkamer en Parlement. Voorheen geschiedde afschrijving alleen door daartoe
de eventueel aan het einde van het jaar (voor de sector) overgebleven begrotingsmiddelen te
gebruiken.

Los van de uitbreiding werd de stijging van de niet-verplichte uitgaven vooral bepaald door de
betalingen die moesten worden verricht om in voorafgaande jaren aangegane verplichtingen na
te komen. Dat werd de'last van het verleden' genoemd. De Commissie gaf in haar voorontwerpbegroting28 een tabel (zie Tabel V,1) die de ontwikkeling van die 'last' weergaf. Het inhalen van
die achterstand aan betalingen zou in een jaar of drie moeten plaatsvinden.
Tabel V.1. Ontwikkeling van de 'last van het verleden' (in mln. Ecu).

Nieuwe betalingskredieten voorhet
nakomen van v66r 31 dec. 1985 aangegane
betalingsverplichtingen
2. Nieuwe betalingskredieten voor in 1986
aangegane betalingsverplichtingen
3. Nieuwe betalingskredieten voor in 1987
aangegane betalingsverplichtingen

1986

1987

1988

4409

2460

1600

2500

760

1.

4. Totale 'last van het verleden'

2700
4409

5. Ter vergelijking: in totaal benodigde
kredieten voor betalingen
6. Aandeel van de 'last van het verleden'
(4.: 5.) i n %

35 050,7
13

4960

5060

38 100

41 100

13

12

Op 23 juli 1985 stelde de Ecofinraad het referentiekader voor 1986 - voor de eerste keer
ingevolge de 'begrotingsdiscipline' formeel vast. Het Parlement weigerde in te gaan op een
uitnodiging van de Ecofinraad om over dat referentiekader te praten, omdat het om een
eenzijdig door de Raad vastgestelde regel ging.29
Eerst op 18 september kon de Raad de ontwerp-begroting 1986 vaststellen, die voor kredieten
voor vastleggingen 2,4 mld. ECU en voor kredieten voor betalingen 3,3 mld. ECU lager was dan de
voorontwerp-begroting. De Begrotingsraad had zich zeer nauwkeurig gehouden aan het
referentiekader, dat precieze bedragen VOOr EOGFL/Garantie, voor andere verplichte uitgaven en
-
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voor niet-verplichte uitgaven voorschreef. Christophersen verklaarde dat door de Raad in de
ontwerp-begroting ernstig was getornd aan de doelstelling van de Commissie: er was geen
rekening gehouden met de kredieten die noodzakelijk waren voor de uitbreiding van de
Gemeenschap met twee nieuwe lidstaten noch met voor de nakoming van de verplichtingen
onmisbare betalingen. Op verzoek van Spanje en Portugal - die de Raadsvergaderingen zonder
stemrecht bijwoonden - en van de Commissie discussieerde de Algemene Raad over de ontwerpbegroting.30 Deze Raad bracht na zijn zitting van 1 oktober een communiqut uit waarin stond:
'De Raad heeft nota genomen van de opmerkingen van de Spaanse en Portugese Ministers over
de resultaten van de Begrotingsraad... waarin de ontwerp-begroting 1986 is vastgesteld. Tot
besluit van zijn gedachtenwisseling hierover bevestigde de Raad de toezegging die was gedaan ter
gelegenheid van de Begrotingsraad, namelijk dat hij bereid is bij de tweede lezing van de
ontwerp-begroting...in het licht van de beraadslagingen van het Parlement de voor het EFRO en
het Europees Sociaal Fonds opgevoerde kredieten opnieuw te bezien teneinde ervoor zorg te
dragen dat de bedragen die nodig zijn om te voldoen aan de bij de toetredingsonderhandelingen
jegens de twee nieuwe lidstaten aangegane verplichtingen ter beschikking van de betrokken
landen worden gesteld, rekening houdend met de geest waarin deze onderhandelingen zijn
gevoerd en met de geraamde cij fers die de Commissie toentertijd heeft verstrekt.'31
In zijn eerste lezing stemde het Parlement over ruim 600 amendementen en
wijzigingsvoorstellen. Het nam een aantal amendementen aan dat voorzag in een stijging van de
niet-verplichte uitgaven van 1764 mln. ECU aan vastleggingskredieten en 1784 mln. Ecu aan
betalingskredieten. Het voornaamste amendement werd ingediend door de Bc-rapporteur
Christodoulou (EVP-G). Dit werd aangenomen met 237 stemmen vddr en geen tegen, bij 7
onthoudingen. Het betrof de gebieden die door de Raad nagenoeg buiten beschouwing waren
gelaten:

- de uitbreiding: 1407 mln. ECU vastleggingskredieten en 448 mln. ECU betalingskredieten voor
het EoGFL/Orientatie, de sector visserij, het Sociaal Fonds en het EFRO;
- de 'last van het verleden': 1150 mln. ECU betalingskredieten om de Gemeenschap in staat te
stellen de verbintenissen na te komen die eerder waren aangegaan op de gebieden EOGFI-/
Orientatie, regionaal beleid, sociale aangelegenheden en samenwerking met niet-geassocieerde
ontwikkelingslanden.
Het Parlement onderscheidde deze amendementen van die waarop zijn eigen marge van
toepassing is (217 mln. ECU aan betalingskredieten); deze marge gebruikte het om de
betalingskredieten met 214 mln. Ecu te verhogen. Deze waren vooral bedoeld voor nieuwe
beleidsmaatregelen en de voortzetting van het bestaande beleid, met uitzondering van de
structuurfondsen.
In zijn resolutie van 14 november 198532 sprak het Parlement als zijn mening uit 'dat het de taak
is van de Commissie om naast de opstelling van driejaarlijkse ramingen de Begrotingsautoriteit
een actieprogramma op middellange termijn voor te stellen dat uitgaat van de noodzaak
bepaalde financieringen geleidelijk aan over te hevelen van het nationale naar het
communautaire niveau indien daardoor de doeltreffendheid ervan wordt verbeterd, en daaruit
de consequenties te trekken met betrekking tot de omvang van de benodigde middelen'.

Wat de houding van de Raad betreft betreurde het Parlement het 'dat de Raad bij de
tenuitvoerlegging van zijn interne regels inzake begrotingsdiscipline het Parlement slechts een
rompbegroting voorlegt'. Daarbij beklemtoonde het dat 'een volledige eerste lezing door de
Raad aldus niet heeft plaatsgevonden zodat hij in strijd heeft gehandeld met de
Verdragsbepalingen betreffende de begrotingsprocedures'. Het Parlement vond het
'onaanvaardbaar dat de Raad, in strijd met art. 199, niet alle uitgaven op de begroting heeft
opgenomen en dat, in strijd met de bepalingen van de fondsverordeningen, niet volledig rekening
is gehouden met de uitgaven voor een uitgebreide Gemeenschap, noch met de middelen voor
contractuele verplichtingen waarvoor betalingen moeten worden verricht'.
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In zijn tweede lezing heeft de Raad rekening gehouden met de bezorgdheid van het Parlement.
Hij verhoogde - ten opzichte van zijn eerste lezing - de vastleggingskredieten met 695 mln. en de
betalingskredieten met 895 mln. ECU, vooral voor het Sociaal Fonds en het Regionaal Fonds in
verband met de toetreding van Spanje en Portugal en het probleem van de'last van het verleden'.
Ook stemde de Raad in met amendementen van het Parlement ad 122 mln. ECU
vastleggingskredieten en 100 mln. Ecu betalingskredieten voor de GMP'S, de sector onderzoek, de
voedselhulp e.a.
Wat de verhoging van de niet-verplichte uitgaven ten opzichte van de begroting 1985 betreft
stelde de Raad het Parlement nieuwe stijgingspercentages voor: voor de vastleggingskredieten
14,63 en voor de betalingskredieten 20,5. Het geconstateerde MSP was 7,1. Na 's Raads tweede
lezing waren de stijgingspercentages resp. 13,17 en 14,96. Daarmee had de Raad in het eerste jaar
dat de 'begrotingsdiscipline' werd toegepast zijn eigen referentiekader met betrekking tot de
niet-verplichte uitgaven moeten doorbreken.
Naar de uitleg van fungerend Raadsvoorzitter Juncker (L) in het Parlement33 had de Raad nu
alle kredieten die de Commissie voor het Sociaal en Regionaal Fonds had voorgesteld, in de
ontwerp-begroting opgenomen. Bovendien had hij de Commissie verzocht een voorontwerp-SB
in te dienen wanneer in de loop van het begrotingsjaar nog behoeften zouden ontstaan, omdat de
Raad de verbintenissen van de Tien ten aanzien van de nieuwe lidstaten wilde honoreren. Wat
betreft de 'last van het verleden' had de Raad voor de twee grote structuurfondsen een extra
krediet van 400 mln. ECU (uiteraard betalingskredieten) uitgetrokken en de Commissie verzocht
hem na het eerste semester van 1986 een verslag over de werking van die twee fondsen voor te
leggen. Zou nadere interventie nodig blijken dan zou de Raad de nodige beslissingen nemen. Hij
rekende er op dat het Parlement een deel van de uitgaven die voortvloeiden uit de uitbreiding en
uit de honorering van de 'last van het verleden' voor 'zijn' rekening zou nemen, d.w.z. ten laste
van de marge van het Parlement. Juncker: 'De last van het verleden is in zekere mate het gevolg
van een herhaaldelijk vastgestelde discrepantie tussen de vastleggingskredieten en de
betalingskredieten die de twee instanties van de Begrotingsautoriteit in de laatste vij f begrotingen
onder de niet-verplichte uitgaven hebben opgenomen. Op grond van de gedeelde
verantwoordelijkheid die we op dat vlak dragen stelt de Raad u voor bij de tweede lezing een
groot deel van uw speelruimte voor de verrekening van die uitgaven te reserveren.'33
De Raadsvoorzitter sprak de wens uit dat 'op het ogenblik dat Spanje en Portugal tot de
Gemeenschap toetreden... de overeenkomst die we zullen sluiten kan worden samengevat als een
afwijzing van de fatalistische en bijna tragische sfeer waarin de begrotingsprocedures van de
voorafgaande begrotingsjaren maar al te vaak zijn afgehandeld'. 'De begrotingsprocedure',
aldus Juncker, 'weerspiegelt de gang van zaken in de hele Gemeenschap. De onvolkomenheden
en de mogelijkheden ervan geven een getrouw beeld van de staat waarin het Europese bouwwerk
dat door ons samen wordt tot stand gebracht, verkeert. In dat opzicht ... kan ze als een diagnose
worden beschouwd.'

De Begrotingsraad was weer naar Straatsburg gekomen, waar de Luxemburgse voorzitter zich
tevergeefs inspande het hiervddr bedoelde compromis te bereiken. De Raad stelde - als
onderhandelingsaanbod - voor om naast verruiming van de vastleggingskredieten om de goede
werking van de structuurfondsen in 1986 te verzekeren, de resultaten van zijn tweede lezing te
verhogen met 242 mln. ECU aan betalingskredieten, waarvan 150 min. ECU voor de 'last van het
verleden' en de rest voor de speelruimte van het Parlement. Het Parlement nam dit aanbod niet
aan en verhoogde de vastleggingskredieten met 472 mln. ECU en de betalingskredieten met 628
mln. Ecu. Het was van oordeel dat 'de buitengewone uitgaven die de Gemeenschap zich in 1986
zal moeten getroosten om aan haar in de voorgaande begrotingen aangegane verplichtingen te
voldoen en de verbintenissen ten opzichte van Spanje en Portugal te kunnen nakomen niet van
dezelfde aard zijn als die van 1985'. Het meende dat deze uitgaven derhalve niet vallen onder de
bepalingen van het Verdrag die betrekking hebben op het vaststellen van het MSP van de nietverplichte uitgaven en dat de procedure van art. 203, lid 9 inzake het vaststellen van een nieuw
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stijgingspercentage niet van toepassing is. Het besteedde een deel van zijn marge aan de
financiering van genoemde uitgaven en wel voor eenzelfde percentage als door de Raad werd

gehanteerd.34
Het Parlement vond wet dat de Raad door zijn houding liet blijken dat de visie van het Parlement
met betrekking tot de onvolledigheid van de ontwerp-begroting juist was geweest, maar
constateerde bij monde van rapporteur Christodoulou toch ook dat er door de Raad gebruik
werd gemaakt 'van de tactiek om de juiste en correcte budgettaire maatregelen, met name de
opneming in de begroting van de vereiste kredieten, door verklaringen te vervangen'.35 Ook
vreesde de rapporteur dat deze begroting weleens de enige zou kunnen zijn waarin binnen het
plafond van 1,4% enige ruimte zou zijn voor het realiseren van de - nu ook door de Raad
erkende - doeleinden. De sterk dalende koers van de dollar - met als gevolg veel hogere
uitvoerrestituties - en de kosten van de afzet van de enorme landbouwvoorraden wierpen hun
schaduw al vooruit. Daardoor leek het uitgesloten dat voor de begroting 1987 de doelstelling van
de begrotingsdiscipline met betrekking tot de uitgaven voor de landbouw zou kunnen worden
gehaald.
Op 18 december 1985 constateerde Parlementsvoorzitter Pflimlin dat de begroting 1986 conform
de stemmingen van het Parlement definitief was vastgesteld. Zij voorzag in 35 120,7 mln. ECU
kredieten voor vastleggingen en 33 314,7 mln. ECU kredieten voor betalingen.
Op 20 december besloot de Raad het Europees Parlement voor het Hof van Justitie te dagen
wegens overschrijding van zijn bevoegdheden bij de vaststelling van de begroting 1986. Het
Parlement had immers de niet-verplichte uitgaven eenzijdig verhoogd zonder dat met de Raad
overeenstemming was bereikt over een nieuw stijgingspercentage, zoals voorgeschreven in de EG-

Verdragen.
Een overzicht van de stijging van de niet-verplichte uitgaven in de verschillende fasen van de
procedure is opgenomen in Tabel V.2.
Tabel V.2. Procentuele stijging van de niet-verplichte uitgaven in de verschillende fasen van de
begrotingsprocedure 1986 ten opzichte van de begroting 1985.
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ontwerpbegroting

ontwerpbegroting
(eerste lezing

Parlement

Raad
tweede

Parlement

eerste

lezing

lezing

lezing

28,56%
36,29%

14,63%
20,50%
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29,73%

tweede

Raad)

vastleggingskredieten
betalingskredieten

27,15%
47,10%

7,05%
7,04%

MSP: 7,1%

D. Het Hof van Justitie doet uitspraak over de begroting 1986
Na de handeling van de voorzitter van het Parlement van 18 december 1985 werd een reeks
beroepen tot nietigverklaring ingediend tegen de algemene begroting 1986, respectievelijk tegen
de constatering van de definitieve vaststelling van die begroting. Die beroepen werden
achtereenvolgens ingesteld door Luxemburg, Nederland, Frankrijk, de Bondsrepubliek
Duitsland, het Verenigd Koninkrijk en de Raad. Het beroep van de Raad werd zaak 34/86.

Op 13 februari 1986 verzocht de regering van het Verenigd Koninkrijk krachtens de artt. 185 en
186 EEG in kort geding om een voorlopige maatregel hangende de uitspraak van het Hof in de
hoofdzaak. Het Britse verzoek behelsde dat de lidstaten zouden worden gemachtigd om voor de
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begroting 1986 hun betalingen ter zake van de BTW te beperken tot de bedragen voortvloeiend uit
de tweede lezing van de ontwerp-begroting door de Raad.
Op 17 maart 1986 beschikte de president van het Hof onder meer als volgt:
'Tot 10 juli 1986 of tot de datum waarop het Hof arrest zal wijzen in zaak 34/86, wanneer deze
datum vroeger is dan 10 juli 1986, voert de Commissie de begroting 1986, zowel ter zake van de
vastleggingskredieten als van de betalingskredieten, uit op basis van de ontwerp-begroting die
door de Raad in tweede lezing op 27 november 1985 is opgesteld, behoudens de door het
Parlement op 12 december 1985 aangenomen amendementen die geen stijging van de nietverplichte uitgaven tot gevolg hebben, te weten de amendementen waarbij bedragen zij n
overgebracht van begrotingslijn B 660 naar de nieuwe lijn B 6615, 6616 en naar lijn 6632 alsook

van begrotingslijn B 944 naar lijn A 1100. '36
De Duitse, Britse en Franse regeringen voegden zich aan de zijde van de Raad in zaak 34/86,
waarvan het arrest van 3 juli 1986 hierna verkort wordt weergegeven.

Conclusies van de Raad
De Raad verzocht het Hof:

'a. de begroting 1986 nietig te verklaren voor zover, ten gevolge van de door het Parlement op
12 december 1985 in tweede lezing van de ontwerp-begroting aangenomen amendementen, de
vastleggingskredieten en betalingskredieten voor niet-verplichte uitgaven de door de Raad in zijn
brief aan de voorzitter van het Parlement voorgestelde nieuwe stijgingspercentages
overschrijden met resp. ECU 293 828 185 en 527 383 692, of met zodanige bedragen als het Hof
zal vaststellen;
b. de begroting 1986 nietig te verklaren voor zover het Parlement in tweede lezing van de
ontwerp-begroting acht begrotingslijnen, betrekking hebbend op verplichte uitgaven, heeft
gewijzigd;
c. te verklaren dat de constatering van de definitieve vaststelling van de begroting, zoals
uitgesproken door de voorzitter van het Parlement op 18 december 1985, in strijd was met de
artikelen . . . 203, leden 7 en 9 EEG-Verdrag . . . ;
d. subsidiair, de gehele begroting 1986 en, bijgevolg, de handeling van de voorzitter van het
Parlement van 18 december 1985 nietig te verklaren en de gevolgen van de begroting aan te
wijzen welke als gehandhaafd zijn te beschouwen.'

Conclusies van het Europees Parlement

Het Parlement als verweerder verzocht:
'a. het beroep niet ontvankelijk, althans ongegrond te verklaren;
b. subsidiair, zo het Hof het beroep ontvankelijk en gegrond mocht achten, te verklaren dat een
eventuele nietigverklaring betrekking moet hebben op de gehele begroting alsmede op alle
voorbereidende werkzaamheden voor de opstelling van de begroting, zulks met name op grond
van het onrechtmatig handelen van de Raad bij die werkzaamheden;
c. de Raad in de kosten te verwijzen.'
Conclusies van het Hof
Over de ontvankelijkheid van het beroep
Het Parlement betwist 'dat de Raad zich op art. 173 EEG kan beroepen om de begroting als
handeling van het Parlement te doen nietigverklaren. Art. 173 zou niet voorzien in toezicht op de
wettigheid van handelingen van het Parlement, evenmin als het Parlement krachtens dit artikel
de wettigheid van handelingen van de Raad en de Commissie voor het Hof in geding zou kunnen
brengen.'37
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Het Hof heeft 'in zijn arrest van 23 april 198638 reeds geoordeeld dat krachtens art. 173 beroep
tot nietigverklaring openstaat tegen handelingen van het Parlement, die jegens derden
rechtsgevolgen in het leven beogen te roepen, indien aan de overige in die bepaling gestelde
voorwaarden is voldaan:39 Het trekt de conclusie 'dat, zodra de voorzitter van het Parlement de
definitieve vaststelling van de begroting heeft geconstateerd, deze behoort tot de handelingen die
jegens derden rechtsgevolgen in het leven kunnen roepen.'40 Daarmee wordt de stelling van het
Parlement afgewezen.

'Het Parlement betoogt voorts, dat de constatering door de voorzitter van het Parlement... dat
definitief is vastgesteld, in ieder geval niet als een voor beroep vatbare handeling
kan worden beschouwd. De voorzitter zou eerst handelen na afsluiting van de procedure en de
afloop van deze procedure niet kunnen beinvloeden. Door onder die omstandigheden de
constatering door de voorzitter van het Parlement als een voor beroep vatbare handeling te
beschouwen, zou men een derde, zelfstandige tak van de Begrotingsautoriteit creeren, naast de
de begroting

twee andere, de Raad en het Parlement.'41
Het Hof wijst ook deze stelling af. De voorzitter van het Parlement verricht in de uitoefening van
zijn functie, te weten het formeel constateren dat de begrotingsprocedure door de definitieve
goedkeuring van de begroting is afgesloten, 'een eigen rechtshandeling met objectief karakter,
aan het einde van een procedure die wordt gekenmerkt door het gezamenlijk handelen van
verschillende instellingen. Hij verricht deze handeling niet als een afzonderlijke - niet in het
Verdrag voorziene - autoriteit, maar in zijn hoedanigheid van orgaan van het Europees

Parlement.'42

'Ten slotte betoogt het Parlement, dat zijn beraadslaging in tweede lezing over de gewijzigde
ontwerp-begroting niet vatbaar is voor beroep op nietigverklaring.'43 Het gezamenlijk handelen
van Raad 6n Parlement leidt volgens het Parlement tot de opstelling van de begroting. Het zou
derhalve uitgesloten zijn dat eventuele nietigverklaring van deze handeling slechts betrekking
heeft op de beraadslaging van 6tn van de twee instellingen. Het Parlement herinnert aan art. 176
EEG dat bepaalt dat 'de instelling welke de vernietigde handeling heeft verricht'44 gehouden is de
maatregelen te nemen die nodig zijn ter uitvoering van het arrest van het Hof. 'Waar de
begroting van de EG het werk is van twee instellingen, zou zij van toepassing van deze bepaling
zijn uitgesloten. Toetsing van de begroting via een beroep tot nietigverklaring zou derhalve
onmogelijk zijn.'45
De Raad merkt hierbij op 'dat de begroting tot het begrotingsjaar 1975 in ieder geval aan het in
art. 173 bedoelde toezicht was onderworpen. De goedkeuring van de begroting was toen een
handeling van de Raad, die rechtsgevolgen teweegbracht'.46 Het is zeker niet de bedoeling
geweest 'om, door uitbreiding van de bevoegdheden van het Parlement op dit gebied, de
begroting buiten de categorie van aan rechterlijk toezicht onderworpen handelingen te plaatsen'.
Het Hof concludeert dat krachtens art. 203, lid 10 elke instelling de haar op begrotingsgebied
toegekende bevoegdheden uitoefent onder eerbiediging van de verdragsbepalingen. 'Indien de
handelingen van de Begrotingsautoriteit niet aan het toezicht van het Hof waren onderworpen,
zouden de instellingen die te zamen de Begrotingsautoriteit vormen, de bevoegdheden van de
lidstaten of van de andere instellingen kunnen uithollen dan wel de grenzen van hun eigen
bevoegdheden kunnen overschrijden. Bovendien bevat het Verdrag geen bepaling die beroep op
nietigverklaring op begrotingsgebied uitsluit.47
Mitsdien staat de budgettaire aard van de bestreden handelingen niet aan ontvankelijkheid van
het beroep in de weg.'48
Alle tegen de ontvankelijkheid aangevoerde middelen werden derhalve afgewezen.
Over de zaak zelf
In het centrum van de discussie tussen de partijen staan de bepalingen van art. 203. Met name
staat centraal art. 203, lid 9 dat de procedure regelt voor zover die betrekking heeft op de
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vaststelling van de zgn. niet-verplichte uitgaven, d.w.z. de uitgaven die niet verplicht
voortvloeien uit het Verdrag of de ter uitvoering daarvan vastgestelde besluiten. Het Hof stelt
vast 'dat de handehng van de voorzitter van het Parlement houdende constatering dat de
begroting 1986 definitief was vastgesteld, is verricht op een moment waarop de
begrotingsprocedure nog niet was afgesloten, daar de twee betrokken instellingen het nog niet
geworden over het nieuwe maximumstijgingspercentage' (bedoeld zal zijn:
stijgingspercentage, hn). 'Deze handeling is derhalve onwettig. '49 Gezien het belang van deze
overeenstemming, die de twee instellingen, gezamenlijk handelend, de vrijheid geeft om de
kredieten voor niet-verplichte uitgaven te verhogen, 'kan het bestaan ervan niet worden
aangenomen op grond van het vermoeden van instemming van een van de instellingen:50
eens waren

Het Hof concludeert ook dat het Verdrag niet het bestaan erkent van niet-verplichte uitgaven
waarvan de stijging aan de toepassing van het Msp zou ontsnappen.5 1
Volgens het Parlement hadden de niet-verplichte uitgaven voor het jaar 1986 ter zake van de
uitbreiding en de lasten uit het verleden geen equivalent in het begrotingsjaar 1985 en konden zij
derhalve niet onderworpen zijn aan de procedure van art. 203, lid 9, inhoudende dat op de nietverplichte uitgaven van het lopende jaar een Msp wordt toegepast. Het Parlement had in zijn
verweer ook gesteld dat de Raad door het indienen van een onvolledige ontwerp-begroting
onrechtmatig zou hebben gehandeld. Daardoor zou hij de algemene beginselen van volledige en
waarheidsgetrouwe budgettering hebben geschonden. Ten gevolge hiervan was het Parlement
gedwongen de begroting aan te vullen.
'Wat ook de betekenis van dit argument moge zijn voor de overschrijding van het MSP door de
amendementen van het Parlement, volstaan kan worden met de opmerking dat het niet aan het
Hof, maar aan de Raad en het Parlement staat om in gemeen overleg de vereisten vast te stellen
die voor de gemeenschapsbegroting voortvloeien uit bijzondere situaties zoals de toetreding van
nieuwe lidstaten of de opvang van de lasten uit het verleden.'52

Correcties door de Raad van de grondslag van de niet-verplichte uitgaven afgewezen
Ofschoon niet rechtstreeks verband houdend met de uitspraak ter zake van de centrale kwestie in
de begroting 1986, is toch de afwijzing door het Hof van correcties die de Raad had aangebracht
op de grondslag van de niet-verplichte uitgaven in de begroting 1985 van belang. De Raad had
namelijk de grondslag van de niet-verplichte uitgaven niet berekend aan de hand van de
vastgestelde en gepubliceerde versie van de begroting 1985, maar aan de hand van gecorrigeerde
gegevens, daar het Parlement tijdens de procedure voor 1985 een aantal amendementen had
aangenomen die op voorbehoud en bezwaren van de Raad waren gestuit. 'Nu echter tegen de
begroting 1985 niet tijdig beroep is ingesteld, kan de Raad in het kader van de onderhavige
procedure inzake de begroting 1986 de grondslag voor de stijging van de niet-verplichte uitgaven
niet corrigeren met een beroep op de onregelmatigheid van bepaalde in de loop van de
voorgaande begrotingsprocedure aangenomen amendementen.'53

Over de gevolgen van de onwettigheid
'De primaire vordering van de Raad, strekkende tot gedeeltelijke nietigverklaring van de
begroting, met als gevolg dat de begroting zoals voortvloeiend uit de voorstellen van de Raad van
29 november (tweede lezing van de Raad, hn) aan het Parlement in werking zou treden, moet
(derhalve) worden verworpen.'54 De grond daartoe is 'dat het Hof er weliswaar op moet toezien
dat de instellingen, die te zamen de Begrotingsautoriteit vormen, de grenzen van hun
bevoegdheden in acht nemen, maar dat het zich niet dient te mengen in de onderhandelingen
tussen Raad en Parlement die, binnen bedoelde grenzen, tot vaststelling van de begroting moeten
leiden'.55
'Nietigverklaring van de handeling van de voorzitter van het Parlement heeft tot gevolg dat de
begroting 1986 ongeldig is. Op de vordering van de Raad strekkende tot gedeeltelijke
nietigverklaring van de begroting behoeft derhalve niet te worden beslist.56
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Het staat aan de Raad en het Parlement de maatregelen te treffen die noodzakelijk zijn om
uitvoering te geven aan dit arrest en de begrotingsprocedure weer op te nemen op het punt waar
het Parlement in tweede lezing de kredieten voor niet-verplichte uitgaven met overschrijding van
het door de Commissie vastgestelde (juister ware: geconstateerde, hn) maximumpercentage
heeft verhoogd zonder met de Raad overeenstemming over een nieuw percentage te hebben
bereikt.57

De vaststelling dat de begroting 1986 ongeldig is komt op een moment waarop een groot deel van
het begrotingsjaar 1986 reeds is verstreken. Onder deze omstandigheden rechtvaardigen de
noodzaak om de continuiteit van de Europese openbare dienst te waarborgen, alsook
belangrijke overwegingen van rechtszekerheid vergelijkbaar met die welke in geval van
van
sommige verordeningen een rol spelen - dat het Hof gebruik maakt van de
nietigverklaring
bevoegdheden die het in geval van nietigverklaring van een verordening uitdrukkelijk aan
art. 174, tweede alinea EEG-Verdrag ontleent, en dat het die gevolgen van de ongeldig verklaarde
begroting 1986 aanwijst welke als gehandhaafd moeten worden beschouwd. Gelet op de
bijzondere omstandigheden van het onderhavige geval moet worden geoordeeld, dat
nietigverklaring van de handeling van de voorzitter van het Parlement niet kan afdoen aan de
geldigheid van de tot de uitspraak van dit arrest ter uitvoering van de begroting 1986 verrichte

betalingen en aangegane verplichtingen.'58

Over de verplichte uitgaven
'De Raad heeft in het kader van de onderhavige procedure nog een vordering ingediend, die niet
betrekking heeft op de aan het MSP gegeven toepassing, maar op de verhoging door het
Parlement, in tweede lezing, van bepaalde begrotingslijnen die volgens de Raad betrekking
hebben op verplichte uitgaven.
Nu de handeling van de voorzitter van het Parlement van 18 december 1985 nietig is verklaard,
heeft deze vordering haar belang verloren. Voor het overige dient te worden opgemerkt, dat het
probleem van de onderlinge afbakening van de niet-verplichte uitgaven en de verplichte uitgaven
het voorwerp vormt van een interinstitutionele verzoeningsprocedure, ingesteld bij de
"
gemeenschappelijke verklaring" van Parlement, Raad en Commissie van 30 juni 1982,59 en in
dat kader kan worden opgelost:60

Uitspraak van het Hof

'Het Hof van Justitie, rechtdoende:
Verklaart nietig de handeling van de voorzitter van het Europese Parlement van 18 december
constatering dat de begroting 1986 definitief is vastgesteld ("definitieve
vaststelling van de algemene begroting van de Europese Gemeenschappen voor het
begrotingsjaar 1986").
2. Verstaat dat de nietigverklaring van voornoemde handeling van de voorzitter van het
Europese Parlement van 18 december 1985 niet kan afdoen aan de geldigheid van v66r de
uitspraak van dit arrest, ter uitvoering van de begroting 1986 zoals bekendgemaakt in het
1.

1985 houdende

Publikatieblad, gedane betalingen en aangegane verplichtingen.
3. Verwerpt het beroep voor het overige.
4. Verwijst elk der partijen, de intervenienten daaronder begrepen, in de eigen kosten.'

E. Hervatting van de begrotingsprocedure 1986
Kern van het arrest van het Hof van Justitie is dat de begrotingsprocedure - bij overschrijding
van het Msp - altijd moet worden afgesloten met een akkoord dat 'niet geacht mag worden te
bestaan op grond van het vermoeden ten aanzien van de wil van 66n van de instellingen'. De
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voorzitter van het Parlement mag de definitieve vaststelling niet constateren voordat er
overeenstemming is, uiteraard tenzij het Msp is geterbiedigd.61

Nota van Wijzigingen van de Commissie
De Commissie speelde weer een grote rol bij het op gang brengen van nieuw en
noodzakelijk
overleg tussen Raad en Parlement. Zij wist als uitvoerende instelling hoe groot de problemen
waren na, maar ook al v66r het arrest van 3 juli, niet in de laatste plaats doordat er - anders dan
bij de begroting 1985 - nu een Gemeenschap van 12 lidstaten was. Wanneer het regime van de
voorlopige twaalfden zou moeten worden gevolgd, zou de Gemeenschap op onderdelen in
betalingsmoeilijkheden komen.
Op de dag van het arrest, 3 juli, diende de Commissie een Nota van Wijzigingen62 in met de
nieuwe behoeften voor het jaar 1986. In die Nota waren de verzoeken om extra kredieten
opgenomen die aanvankelijk in een voorontwerp-SB 1/86 van 20 mei waren vervat; dat ontwerp
was echter door het arrest zinloos geworden.

Snelle procedure

Overeenkomstig het arrest hervatte de Raad de behandeling van de begroting 1986 op 7 en 8 juli
en had hij een overlegvergadering met de delegatie van het Parlement. Eerst nam de Ecofinraad
op 7 juli de in het kader van de begrotingsdiscipline vereiste beslissingen. De Begrotingsraad
volgde niet geheel de Nota van Wijzigingen van de Commissie. Hij verhoogde de uitgaven voor
het EOGFL/Garantie met 185 mln. ECU mdtr en de niet-verplichte uitgaven met ca. 500 mln. ECU
aan vastleggingskredieten en ca. 225 mln. ECU aan betalingskredieten minder dan de Commissie
had gewild. Op 9 juli rapporteerden de Raadsvoorzitter en rapporteur Christodoulou aan het
Parlement, dat op 10 juli de begroting 1986 aannam door het amendement van de Bc goed te
keuren, waarin de door de Raad en de Parlementsdelegatie uitgewerkte compromisvoorwaarden
waren opgenomen. Dit geschiedde met 357 stemmen v66r en 27 tegen, bij 21
onthoudingen.
Tevoren had het Parlement met 347 stemmen vddr en 31 tegen, bij 20 onthoudingen een voorstel
van Tomlinson (Soc-VK) tot verwerping afgewezen.63
Het bereikte akkoord werd gunstig onthaald door de fracties, de Raad en de Commissie. De
meeste leden van het Parlement prezen voorzitter Pflimlin voor zijn moedige beslissing
in
december, die dan wel kon worden aangevochten naar de vorm, maar niet wat de inhoud betreft,
want de bedragen waren nu zelfs nog hoger dan in de ongeldige begroting. Zie voor vergelijkende
cijfers Tabel V.3 op blz. 254.
Een week na het arrest van het Hof was er dus een geldige begroting. Formeel constateerde
Pflimlin 'dat de procedure . . .i s afgesloten en dat dientengevolge de algemene begroting . . . 1986,
zoals opgenomen in het Publikatieblad . . .L 358 van 31
december 1985 (blz. 3 t/m 1343) en
gewijzigd door de bijlage bij het onderhavige besluit, definitief is vastgesteld'.64

Het uniforme BTW-percentage bedroeg 1,25054. Het BTW-percentage voor het Verenigd
Koninkrijk was 0,67663 en dat voor de BRD 1,33697, terwijl het percentage voor de overige
lidstaten (Portugal droeg bij op basis van het BNP) 1,39996 bedroeg. Dit betekende dat het voor
het eerste jaar geldende nieuwe BTw-plafond al meteen bereikt was.

Aandacht verdient de 'negatieve reserve'. Het is een soort overeenkomst om - ten belope
van
150 mln. ECU alsnog vastleggingskredieten (in de sector van de niet-verplichte uitgaven) te
zullen reduceren, maar later te bepalen welke dat zullen zijn. Er was bijna een akkoord bereikt
tussen Raad en BC om zoveel vastleggingskredieten te 'schrappen', maar de BC had geen
gelegenheid met de rapporteurs voor advies van de andere Parlementscommissies overeen te
komen welke dat precies zouden zijn. Besloten werd daarom alle posities intact te laten en later als er meer tijd zou zijn - te beslissen waar 'gesneden' zou worden.
-
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Tabel V.3. Verschillen tussen de definitieve begrotingscijfers 1986 en de cij fers van a. de tweede
lezing van het Parlement in december 1985 en b. de nieuwe Raadsbesluiten na de uitspraak van het
Hof van Justitie (in mln. Ecu). 65

T.o.v. de besluiten van
het Parlement van
december 1985

T.o.v. de besluiten van

vastleggingen betalingen

vastleggingen betalingen

de Raad van 7 en

8 juli 1986

Uitgaven
EOGFUGarantie
EOGFUOriOntatie
EFRO

+ 1100
5
78,5

Europees Sociaal Fonds
Andere niet-verplichte
uitgaven
Andere verplichte uitgaven

-

Totaal

+

936

-

150

+

786

Hoofdstuk 100(vorming van
een negatieve reserve) 66

Totale stijging

80,5

+ 1100

5
+ 150
+

500

-

31

+ 1714

7,4

+ 89,7
+ 2,4

+

218,4

+ 92,1

+

+ 1714

68,4

+ 92,1

49,2

+ 49,2

+ 1664,8

+ 42,9

+ 1714

+ 92,1

+

bijdrage BNP

211

- 150

Ontvangsten
Saldo begrotingsjaar 1985
Ontvangen uit BTNen

+
+

Totale stijging

Tabel V.4. Vergelijking van de kredieten in de begroting 1985, de ongeldig verklaarde begroting
1986 en de nieuwe begroting 1986 (in mln. ECU).

kredieten voor vastleggingen
kredieten voor betalingen

begroting

ongeldige

nieuwe

1985

begroting 1986

begroting 1986

30 616
28 433

35 121
33 315

36 052
35 174

De stijging van de niet-verplichte uitgaven ten opzichte van de begroting 1985 bedroeg voor de
vastleggingskredieten 14,54% en voor de betalingskredieten 39,18%. De uitgaven voor het
EOGFL/Garantie waren 1100 mln. ECU hoger dan die in de ongeldig verklaarde begroting. De
betalingskredieten voor structuurmaatregelen waren 614 mln. ECU hoger dan in de ongeldige
begroting, de vastleggingskredieten daarentegen 164 mln. Ecu lager.
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Conclusies met betrekking tot de begroting 1986

Over de uitspraak van het Hof van Justitie
Eindelijk had het Hof van Justitie een uitspraak moeten doen in begrotingszaken. Waar
praktisch jaarlijks de conflicten zich op telkens weer andere onderdelen opstapelden, bleek de
rechtszekerheid te gaan ontbreken die nodig is rond een budget van de betekenis en omvang die
de EG-begroting heeft. Die zekerheid is niet alleen nodig om de uitvoering van het budget zonder
juridische problemen te doen verlopen, maar ook om de controle daarop zin te verlenen en om de
betrekkingen tussen de instellingen niet onnodig te laten vertroebelen door soms niet eenduidige

Al eerder was passieve legitimatie aan het Parlement verleend, d.w.z. vastgesteld dat tegen
handelingen van het Parlement met rechtsgevolgen jegens derden beroep kan worden ingesteld,
namelijk in het arrest van het Hof in de zaak van 'de Groenen'.67 Dit gebeurde ondanks het feit
Verdragsteksten.
dat art. 173 alleen de Raad en de Commissie noemt als instellingen waarvan de handelingen door
het Hof op hun wettigheid worden getoetst, voor zover het geen aanbevelingen of adviezen
betreft.68 Nu kwam voor het eerst een begrotingszaak definitief voor het Hof en deze werd
ontvankelijk verklaard. Na 1975 was de vaststelling van de begroting niet meer alleen een zaak
van de Raad, maar verrichtte ook het Parlement ter zake handelingen die rechtsgevolgen met
zich brengen. Wie de in vorige Hoofdstukken beschreven zich opstapelende conflictstof in
ogenschouw neemt, kan mijns inziens niet dan met instemming kennis nemen van de
ontvankelijkheid van de begrotingsmaterie voor beroep bij het Hof. Daarbij rijst dan
onmiddellijk de vraag op welke wijze deze bevoegde rechter zich in de materie zou gaan mengen.
Het Hof deed dat niet in de zin van het voorstel van Advocaat-Generaal Mancini in diens
conclusie van 2 juni 1986. Deze had zich in de budgetmaterie zelf begeven en had de houding van
de Raad bij zijn eerste lezing fel veroordeeld en zijn gedrag in zijn tweede lezing als 'Diktat'
bestempeld. Ook had de heer Mancini gesuggereerd om, bij gebrek aan overeenstemming tussen
de partijen, de president van het Hof bij de triloog te betrekken. Daarmee zou aan de
Begrotingsautoriteit in zekere zin een derde instelling zijn toegevoegd.
Geheel anders was de uitspraak van het Hof dat weigerde zich te mengen in de
begrotingsonderhandelingen, en trouwens ook in de classificatie der uitgaven of welke concrete
invulling dan ook. Het Hof handhaafde scherp de Verdragsbepalingen over het
stijgingspercentage van de niet-verplichte uitgaven wat de vereiste vormvoorschriften betreft.
Wanneer het Msp niet kan worden gerespecteerd, moet er volgens het Hof een expliciet, d.w.z.
niet een verondersteld akkoord bestaan tussen Parlement en Raad over het stijgingspercentage.
Bij gebreke daarvan is de begroting ongeldig. De begrotingsprocedure 1986 was niet tot een einde
gekomen en de voorzitter van het Parlement had dientengevolge de begroting niet voor definitief
vastgesteld mogen verklaren. Juist deze handeling die de begroting executabel maakt en rechten
voor derden met zich brengt, werd met succes aangevochten. Beide delen van de
Begrotingsautoriteit moesten nu de procedure voltooien en het eens worden over het
stijgingspercentage van de niet-verplichte uitgaven. Het Hof verwees daarbij mede naar de
Gezamenlijke Verklaring van 30 juni 1982 waarin de drie instellingen een procedure waren
overeengekomen die bij moeilijkheden, met name bij het indelen van uitgaven bij de verplichte
of de niet-verplichte uitgaven, behulpzaam zou kunnen zijn (de Triloog).

Het Hof weigerde dus een gedeeltelijke ongeldigverklaring van de begroting, zoals de Raad
primair had gevraagd. Een zodanige ongeldigverklaring zou er op neergekomen zijn dat de door
de Raad in zijn tweede lezing voorgestelde begroting de definitieve zou zijn geworden.

Het Hof trad niet in de materie van de begroting, maar verbood wel 'escapes' om aan art. 203,
lid 9 te ontkomen, door te stellen dat er gtdn niet-verplichte uitgaven zijn die aan de toepassing
van het Msp kunnen ontsnappen. Van groot belang is ook de conclusie van het Hof dat nu de
Raad niet tijdig beroep heeft ingesteld tegen de begroting 1985 hij de grondslag voor de stijging
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van de niet-verplichte uitgaven niet kan corrigeren met een beroep op de onregelmatigheid van
bepaalde in de vorige begrotingsprocedure aangenomen amendementen. Deze conclusie kan
belangrijke, meer algemene gevolgen hebben, namelijk dat besluiten met rechtsgevolgen
waartegen niet tijdig beroep is ingesteld, een definitief karakter krijgen en deel gaan uitmaken
van het Gemeenschapsrecht.

Dat het Hof - uitsluitend omwille van de continuiteit van de Europese openbare dienst, alsmede
uit overwegingen van rechtszekerheid - de gevolgen aangaf van de begroting 1986 die als
gehandhaafd moesten worden beschouwd, doet geen afbreuk aan vorenstaande conclusie dat het
Hof volstond met een formele opstelling en de invulling van de begrotingsinhoud geheel aan de
daartoe bevoegde instellingen overliet.

Over de hervatte procedure
Van overwinnaars en verliezers te spreken heeft geen zin. De uiteindelijke begroting, die in 66n
week na het arrest tot stand kwam, overtro f zowel voor het Gemeenschappelijk Landbouwbeleid
als voor het structuurbeleid die van 18 december 1985. De stijging van de betalingskredieten
(voor de niet-verplichte uitgaven en ten opzichte van de begroting 1985) kwam van rond 30% in
de betwiste begroting op rond 40% in juli 1986.

De drie instellingen bleken een conflictueuze situatie als de onderhavige in 66n week te kunnen
verwerken door middel van: de indiening van een Nota van Wijzigingen, een beslissing van de
Ecofinraad in het kader van de begrotingsdiscipline, een begrotingsoverleg tussen Raad en
Parlementsdelegatie, een langdurige vergadering van de Begrotingsraad met besluitvorming,
verschillende vergaderingen van de BC, overleg binnen de fracties over technisch en politiek zeer
moeilijke zaken, overleg tussen Parlementsdelegatie en Budgetraad daags v66r de stemming en
ten slotte het debat en de stemmingen in de plenaire vergadering. Hieruit blijkt dat de
ingewikkeldheid van de materie weliswaar groot was, maar dat dit een goede samenwerking niet
behoeft te beletten wanneer de politieke wil aanwezig is. Die lijkt overigens w61 aanwezig om
betalingsonmacht van de Gemeenschap op het laatste moment te voorkomen, maar niet om een
structurele ontwikkelingslijn in de richting van verdere integratie, laat staan van een Europese
Unie, op te zetten.
Hoe op middellange termijn de uitwerking van het arrest van het Hof op de begrotingsbetrekkingen tussen Parlement en Raad zal zijn, moet worden afgewacht. In elk geval blijft de
afbakening tussen verplichte en niet-verplichte uitgaven een bron van meningsverschillen.

Voor de tweede keer was de Raad er niet in geslaagd zijn spelregels inzake de begrotingsdiscipline
te handhaven: niet met betrekking tot het Gemeenschappelijk Landbouwbeleid, dat behalve van
zar trage besluitvorming in de Raad over de inperking van de overschotproduktie ook ernstig te
lijden had van de voortgaande daling van de dollarkoers en derhalve van de wereldmarktprijzen,
die hogere restituties met zich brachten; evenmin met betrekking tot de niet-verplichte uitgaven

waar de 'last van het verleden' en de toetreding van twee nieuwe lidstaten extra eisen stelden en
het Parlement bovendien niet wilde afzien van speelruimte voor 'enige verdere vooruitgang'.

Het nieuwe eigen-middelenplafond was in tan keer bereikt. De werkelijke uitgaven waren
trouwens al v66r 1 januari 1985 niet meer met de verhoogde ontvangsten te dekken. De vraag is
gerechtvaardigd in welke mate de lidstaten de in 1970 ingezette financible autonomie van de
Gemeenschap nog wel wensen. Van welke financiele autonomie kan men nog spreken, als de
lidstaten met hun parlementen frequent de besluitvorming overnemen? Waar was trouwens het
streven naar financiele autonomie toen de lidstaten voor de aanvullende financiering van de
begrotingen 1984 en 1985 niet de communautaire, maar de intergouvernementele weg verkozen?
Onder deze omstandigheden kennis te moeten maken met hun nieuwe Gemeenschap kan nieuwe
lidstaten voor lange tijd desillusioneren.
Middelen om de waardevermindering van de enorme voorraden landbouwprodukten op te
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vangen ontbraken nagenoeg. Door niet af te schrijven werden werkelijke uitgaven naar de
toekomst verschoven. Ook door de 'last van het verleden' was dat het geval.
Een nieuw fenomeen was de 'negatieve reserve' - van 150 mln. ECU - in hoofdstuk 100. Kwam
het voorheen wel voor dat de Commissie toezegde om bepaalde uitgaven en/of vastleggingen
eerst dan te verrichten wanneer op andere plaatsen in de begroting middelen dreigden over te
blijven, nu werd hiervan een beleid gemaakt. In feite was de vorming van deze reserve bedoeld
om het Parlement tijd te geven onderlinge overeenstemming te bereiken, die in de haast waarmee
gewerkt moest worden ontbrak. Officieel luidde de omschrijving: 'vorming van een negatieve
reserve waarnaar vastleggingskredieten betreffende niet-verplichte uitgaven welke niet v66r het
einde van het begrotingsjaar zijn aangewend, moeten worden overgeschreven'.69 In feite is het
een begrotingstruc die speculeert op onderbesteding van geraamde en vastgestelde kredieten.

Het Parlement werd 'met de sterke arm'.gedwongen zich meer formeel te gedragen. Maar het
zorgde er door zijn houding in de begrotingsprocedure 1986 voor dat voor een aantal gebieden,
die het wezenlijk voor de Europese integratie achtte, meer middelen konden worden begroot en
aangegane verplichtingen konden worden nagekomen, met name ten gunste van Spanje en
Portugal. Het bood ook weerstand tegen een Raad waarbinnen de belangentegenstellingen zo
groot werden dat beslissingen ten faveure van de verdere integratie niet meer prioritair, soms
wellicht zelfs helemaal niet meer aan de orde waren en waardoor men niet meer kon komen tot
het opstellen van begrotingen welke die naam enigszins waard zijn.
Het Parlement heeft - voor zover het in zijn vermogen lag - bereikt dat juist door het
uiteindelijk vaststellen van een zo serieus mogelijke begroting de werkelijke financiele
problemen van de Gemeenschap niet meer konden worden verborgen.

F. De begroting 1987 wordt pas in februari 1987 vastgesteld
De voorontwerp-begroting

Op 30 april 1986 stelde de Commissie de voorontwerp-begroting 1987 op. Teneinde onder het
plafond van 1,4% te kunnen blijven, zou volgens de Commissie in elk geval een gelijktijdig
ingediende voorontwerp-SB 1/86 moeten worden aangenomen om te voorkomen dat te veel
extra uitgaven van 1986 naar de begroting 1987 zouden moeten worden doorgeschoven. Die
voorontwerp-SB 1/86 werd zinloos toen bleek dat de begroting 1986 onwettig was. De
Commissie legde toen de additionele behoeften voor 1986 neer in een Nota van Wijzigingen,
waarvan de behandeling plaatsvond onmiddellijk na het arrest van het Hof.
Slechts een deel van de door de Commissie gewenste extra middelen werd in de nieuwe begroting
1986 opgenomen. Bij de voorontwerp-begroting 1987 legde de Commissie de nadruk op het
rechtskarakter van de Gemeenschap: datgene waartoe men zich verplicht heeft behoort te
worden gerealiseerd. Zij waarschuwde de Begrotingsautoriteit voor de verleiding beslissingen
over de omvang en de structuur van de begroting te nemen die uitsluitend steunen op een
kunstmatige beperking, op rekenkundige veronderstellingen en slechts zijn afgestemd op 66n
begrotingsjaar zonder rekening te houden met de gevolgen voor het beleid op middellange
termijn. Voor het eerst werd een voorontwerp-begroting opgesteld in het kader van de op 2 april
1986 door de Commissie gemaakte financiele vooruitzichten 1987 - 1990. De Commissie
noemde de begroting 1987 een ontvangstenbegroting, die voortvloeit uit de noodzaak om binnen
het plafond der ontvangsten te blijven. Dit maakte het noodzakelijk zodanige prioriteiten vast te
stellen dat daaruit een vermindering van de kredieten voor andere beleidsonderdelen moet
volgen. Hoe knellend de eis is om binnen de beschikbare ontvangsten te blijven blijkt uit het feit
dat het volle BTW-percentage van 1,4 al in 1985 bereikt zou zijn geweest, wanneer de werkelijke
kosten van het beleid volledig in rekening zouden zijn gebracht. De werkelijke kosten waren ook
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nu niet volledig in de voorontwerp-begroting opgenomen. Men ging er van uit dat er nog ten
minste 4 mld. Ecu aan kosten van het Gemeenschappelijk Landbouwbeleid bij zouden komen.
Het Msp voor 1987 was 8,1. De betalingskredieten in het voorontwerp bleven 303 mln. ECU
beneden het plafond van de eigen middelen. Het totaal aan mogelijke ontvangsten bedroeg
39 346 mln. ECU, waarvan echter gezien de'compensatie' aan de ontvangstenzijde 2366 mln. ECU
niet ter beschikking van de Gemeenschap zou komen. Die kon dus maximaal - binnen het
plafond van 1,4% - op 36 980 mln. ECU rekenen. De vastleggingskredieten bedroegen 38 054
mln. en de betalingskredieten 36 677 mln. ECU.

De ontwerp-begroting
De Raad verkeerde gedurende enkele maanden in de onmogelijkheid om met gekwalificeerde
meerderheid een ontwerp-begroting op te stellen. Eerst op 9 september slaagde hij daarin,
waardoor het pragmatische tijdschema weer niet kon worden gehaald. De kredieten voor
vastleggingen kwamen op 36 945 mln., de kredieten voor betalingen op 35 946 mln. ECU. Ten
opzichte van de grondslag voor 1986 stegen in de ontwerp-begroting de niet-verplichte uitgaven

wat betreft vastleggingskredieten met 3,94% en wat betreft betalingskredieten met 4,08%. De
Raad was dus voor beide binnen het halve MSP gebleven. Voor landbouwgarantie-uitgaven nam
de Raad het bedrag van het voorontwerp over. Iedereen wist dat dit bedrag te laag was. Wat de
lopende uitgaven betreft was er de verder dalende dollar, hetgeen hogere restitutie-bedragen
impliceerde dan die welke werden begroot. Bovendien was voor de afschrijving op voorraden
slechts een klein gedeelte van de werkelijke waardevermindering in aanmerking genomen. De
Commissie had eerder meegedeeld dat 'de boekwaarde van de voorraden bij de
interventiebureaus, die eind 1982 op ca. 4 mld. ECU werden geschat, gestegen (was) tot ...
10,5 mld. aan het einde van 1985. De verkoopwaarde van laatstgenoemde voorraden bedraagt
slechts ongeveer 5 mld. ECU.'70 Voor afschrijving op die voorraden was maar 60 mln. Ecu in de

begroting opgenomen.
Ook dreigde door de landbouw- en monetaire ontwikkeling met name aan de ontvangstenzijde
een tekort op de rekening van 1986 te ontstaan, dat als extra last op de begroting 1987 zou gaan
drukken. Ondanks het feit dat het ontwerp werkelijke uitgaven verhulde, waardoor het geen
waarheidsgetrouw ontwerp was, kwamen toch door het hoge aandeel van de landbouwgarantieuitgaven de structuurfondsen - althans naar de mening van zuidelijke landen zodanig in de
knel dat de discussie in de Raad 20 uur duurde alvorens kon worden besloten. De spanning
Noord - Zuid is erg groot geweest. Het Raadsbesluit viel met de stemmen van Portugal en
Ierland tegen en met stemonthouding van Italie.
Eerste lezing van het Parlement

Het Parlement stemde in eerste lezing voor verhoging van de kredieten voor vastleggingen met
3057 mln. ECU en van de kredieten voor betalingen met 2513 mln. Ecu. Het herstelde grotendeels
de kredieten van de voorontwerp-begroting, met name die voor ontwikkelingssamenwerking en

onderzoek. Door voor het EFRO de vastleggingskredieten met 300 mln. ECU en de
betalingskredieten met 75 mln. ECU te verhogen, overtrof het Parlement de bedragen uit het
voorontwerp. Wat het EoGFL/Garantie betreft nam het Parlement hoofdzakelijk
wijzigingsvoorstellen aan om de Raad ertoe te brengen saneringsmaatregelen te treffen en in
1987 massale afzet van overschotten mogelijk te maken. Het stelde de invoering van een nieuwe
begrotingspost van 2500 mln. ECU VOOr, gefinancierd op basis van art. 200 EEG, met bijdragen
van tien lidstaten (Spanje en Portugal waren uitgezonderd). Het betrof een soort 'Bijzonder
Fonds', wel deel uitmakend van de begroting, maar met een 'bestemmingsheffing' te
financieren, voor de afzet van de als een molensteen om de nek van de Gemeenschap hangende
landbouwvoorraden. Het zou enkele jaren moeten functioneren. Daarmee wilde het Parlement
een onrealistische begroting voorkomen, die alleen maar in evenwicht was door noodzakelijke
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uitgaven weg te laten. Het totaal kwam uit op 40 001 mln. Ecu kredieten voor vastleggingen en
38 458 mln. ECU kredieten voor betalingen.
De Commissie bestreed alle voorstellen die boven de voorontwerp-begroting uitgingen. Er was
wederom een verschil van mening tussen de instellingen over de classificatie van een aantal
uitgaven, waarover v66r de eerste en tweede lezing drie keer - vergeefs - de'triloog' ingevolge de
Gezamenlijke Verklaring van 30 juni 1982 werd gehouden.
Het halve MSP omvatte volgens Commissie, Raad en Parlement resp. 346,2,345,7 en 397,9 mln.
Ecu. Toen het voor het Parlement 'beschikbare bedrag' werd becij ferd, kwam ook de vraag aan
de orde hoeveel niet-verplichte uitgaven de Raad toevoegde aan de grondslag van deze categorie
uitgaven in de begroting 1986. Volgens de indeling van het Parlement verlaagde de Raad zelfs
die grondslag, zodat het Parlement mddr dan het gehele MSP 'ter beschikking' zou hebben. Zie
Tabel V.5.

Tabel V.5. Voor het Parlement beschikbaar bedrag aan niet-verplichte uitgaven in de ontwerpbegroting 1987 zoals berekend door de Commissie, de Raad en het Parlement (in mln. ECU).

ontwerp Raad
eerste lezing

VK
Commissie
Raad

Parlement

9 887
9 854
10 674

door de Raad aan

grondslag 1986
toegevoegd bedrag

mogelijke kredietverhoging door
Parlement tot 8,1 %

BK

VK

BK

VK

BK

8897
8880
9668

374,6
354,4

348,7
345,4
156,7

395,6
415,2
922,2

343,7

-

53,3

-

346,1

952,4

VK = vastleggingskredieten; BK = betalingskredieten

Wat betreft de acht posten in de begroting

1986 waarover onenigheid bestond omdat het
Parlement de desbetreffende kredieten in tweede lezing had verhoogd, stelde de Commissie voor
deze voor de helft onder de verplichte uitgaven en voor de helft onder de niet-verplichte uitgaven
te laten vallen. Dit werd wegens de tijdsdruk die in juli 1986 bestond aanvaard, maar zowel de
Raad als het Parlement verklaarde zich daarop niet voor latere jaren te willen vastleggen.72 De
bestaande verschillen lagen onder meer op het gebied van de monetair compenserende bedragen
en de waardevermindering van boter- en rundvleesvoorraden (beide EOGFL/Garantie), alsmede
op het terrein van de voedselhulp.
Het Parlement aanvaardde ook een wijzigingsvoorstel dat een toelichting creeerde op het artikel
(965) 'Financiele protocollen met de landen van het Zuidoostelijk Middellandse-Zeegebied',
welk voorstel luidde: 'Geen van deze kredieten mag aan Syria worden toegekend'.

Tweede lezing van de Raad
De Raad bracht de door het Parlement verhoogde cijfers weer terug, en wel de kredieten voor
vastleggingen en de kredieten voor betalingen tot resp. 37 406 mln. en 36 248 mln. ECU. De
stijgingspercentages voor niet-verplichte uitgaven in de door de Raad gewijzigde ontwerpbegroting waren voor vastleggingskredieten 8,09 en voor betalingskredieten 7,37 volgens de
indeling van de Raad. De Raad wilde het Msp per se niet overschrijden. Reagerend op de
wijzigingsvoorstellen van het Parlement met betrekking tot de uitgaven van het EOGFL/Garantie
nam de Raad alleen een nieuw artikel 293 op: 'Na nieuw onderzoek te treffen maatregelen ter
vermindering van de produktieoverschotten en de gecumuleerde voorraden', voorzien van een
p.m.-vermelding. Het 'Bijzonder Fonds' werd afgewezen. Commissaris Christophersen maakte
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gewag van de ongewone situatie bij het Sociaal Fonds en het EFRO waarvoor zowel Raad als
Parlement hogere kredieten hadden aanvaard dan de Commissie, die haar voorstellen had
gedaan vanuit een meerjarenprogram.73 De andere samenstelling van de Raad deed zich hier
gevoelen.

Het wijzigingsvoorstel dat via de toelichting de hulp aan Syrie voor 1987 wilde blokkeren, werd
door de Raad niet afgewezen; Syria kreeg geen bijdrage.
Tweede lezing van het Parlement

De Raad was niet bereid om met een nieuw stijgingspercentage, hoger dan het MSP, akkoord te
gaan. Het Parlement besloot tot een verhoging van de vastleggingskredieten met 186,3 mln. ECU
en van de betalingskredieten met 151,1 mln. Ecu boven de bedragen van de tweede Raadslezing.
Volgens de classificatie van de Raad was voor de vastleggingskredieten het MSP al bij zijn tweede
lezing bereikt en was de marge van het Parlement voor de betalingskredieten beperkt tot 62 mln.
ECU.74 Het Parlement was volgens zijn eigen classificatie binnen het Msp gebleven. Tijdens een
nachtelijk overleg slaagde men er niet in gezamenlijk nieuwe stijgingspercentages overeen te
komen. De fracties van Socialisten, Christen-Democraten en Communisten en de
Regenboogfractie waren niet bereid zich te schikken binnen het MSP, hetgeen andere fracties

onverantwoord vonden.
Een voorstel tot verwerping van de begroting van de heer Tomlinson (Soc-VK) e.a. wegens het
verborgen tekort van 4 A 5 mld. ECU, werd afgewezen. Aangezien er dus geen akkoord was tussen
de twee delen van de Begrotingsautoriteit over het toe te passen stijgingspercentage kon de
voorzitter van het Parlement in december de procedure niet voor afgesloten en de begroting 1987
niet voor definitief vastgesteld verklaren. Het jaar 1987 ving aan zonder een begroting, hoewel er
geen sprake was van een verwerping. Wederom was een situatie ontstaan waarin het stelsel van de
voorlopige twaalfden moest worden gehanteerd. Het belang van een expliciet akkoord tussen
Raad en Parlement, door Dewost en Lepoivre75 al van grotere betekenis geacht dan de datum
waarop dat uiterlijk tot stand zou moeten komen, was door het arrest van het Hof nog versterkt.
De streefdatum eind januari, genoemd in punt III,3 van de Gezamenlijke Verklaring van 30 juni
1982, werd niet gehaald omdat de Raad zich niet kon uitspreken over een nieuw
stijgingspercentage voor de niet-verplichte uitgaven.

'Nieuw Ontwerp' met derde lezing
De Raad kon eerst tot een uitspraak komen op 13 februari 1987. Toen keurde de Begrotingsraad
een - zogenoemd - nieuw ontwerp goed, dat de instemming had van alle lidstaten, behalve het
Verenigd Koninkrijk. Vergeleken met de oude ontwerp-begroting die in december op voor de
Raad onaanvaardbare wijze werd geamendeerd, voegde de Raad slechts 4,7 mln. ECU toe,
waarmee het Msp zoals door de Raad berekend - w61 werd doorbroken wanneer het wordt
uitgedrukt in vier cij fers achter de komma. Afgerond bleef het 8,1070. De interne afspraken van
de Raad met betrekking tot de begrotingsdiscipline konden voor de derde achtereenvolgende
keer voor de landbouwuitgaven niet worden gehandhaafd. Voor de niet-verplichte uitgaven kon
dat formeel evenmin, maar de Raad vond dat het MSP w61 was gehandhaafd.
De overeenstemming met het Parlement werd ook bevorderd door een nieuw akkoord over een
-

negatieve reserve: 181 mln. Ecu voor de vastleggingskredieten en nu ook een bedrag voor
betalingskredieten, te weten 89 mln. ECU.
Het Parlement aanvaardde op 19 februari 1987 de nieuwe voorstellen, waarop zijn voorzitter de
begroting 1987 voor definitief vastgesteld verklaarde. Het stelde in zijn resolutie met voldoening
vast dat de Raad met betrekking tot de niet-verplichte uitgaven de tijdens de tweede
Parlementslezing in december aangenomen amendementen had aanvaard en merkte op dat de
Raad het stijgingspercentage voor vastleggingen overeenkomstig zijn classificatie had verhoogd
van 8,1% tot 8,1499070, hetgeen het aanvaardde als een pragmatische methode om tot
overeenstemming over de begroting 1987 te komen.77 Het Parlement wees er'met klem op dat de
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aan het Parlement voorgelegde begroting ontoereikend is om de te voorziene behoeften... in
1987 te dekken en onderstreept dat de Raad overeenkomstig art. 199 van het Verdrag verplicht is
stappen te nemen teneinde de ontvangsten en de uitgaven in 1987 in evenwicht te brengen.'78

De Raad besluit tot een lening voor de afzet van botervoorraden
De afwijzing door de Raad (in de tweede lezing van de begroting 1987) van een
Parlementsvoorstel tot instelling van een 'Bijzonder Fonds' binnen de begroting, te financieren
door bijdragen van de lidstaten ex art. 200 met het oogmerk de reusachtige landbouwvoorraden
af te zetten, had voor die reductie van voorraden niet tot een oplossing geleid. Op 16 maart echter
nam de Raad een besluit 'bij wijze van uitzondering' tot bijzondere maatregelen om de afzet van
boter uit openbare opslag te versnellen. Hij stelde specifieke voorschriften vast voor de
financiering daarvan teneinde de daaruit voortvloeiende lasten voor de begroting over een aantal
jaren te spreiden. Het besluit79 komt er op neer dat de lidstaten de kosten gemoeid met de afzet
van boter in 1987 en 1988 voorlopig voor hun rekening nemen en deze kosten - die worden
behandeld als rentedragende leningen - in 1989 t/m 1992 uit de Gemeenschapsbegroting zullen
terugontvangen. Het betreft 3,2 mld. ECU, waardoor de begrotingen 1989 t/m 1992 alleen al voor
de terugbetaling van telkens een kwart van de hoofdsom, te weten 800 mln. ECU, extra belast
worden. De Rekenkamer had over deze'Andriessen-faciliteit' negatief advies uitgebracht omdat
het Verdrag geen leningen toestaat; het Parlement heeft op voorstel van de
landbouwcommissie, 80 die ten principale bevoegd was verklaard, positief geadviseerd. Het
verstikkende vraagstuk van de landbouwvoorraden had hier - voor boter - een essentiale aanzet
voor een oplossing gekregen, maar de facto werd wel gegrepen naar het instrument van een
lening, dat het Verdrag niet kent.

Suppletoire begroting
1987 voorkwam een minderheid van het Parlement dat een op 6 juli van de Raad
ontvangen ontwerp-SB 1 /87 werd verworpen. Op 3 juli had de Raad - na door de Europese Raad
van Brussel van 30 juni te zijn aangespoord en na 18 uur vergaderen - dit ontwerp vastgesteld.
Het'tekort' op de begroting 1987 zou zonder verdere maatregelen oplopen tot 6,4 mld. ECU. Het

Op 8 juli

grootste deel daarvan zou nu worden opgevangen door verschuivingen in de betalingen voor het
EOGFL. In plaats van voorschotten zouden de lidstaten na eerst zelf de betalingen te hebben
voorgeschoten later de hen toekomende middelen ontvangen. De Landbouwraad zou dit kort na
de vaststelling van de SB 1/87 beslissen. Voorts zou de volledige 1,4% BTW worden benut,
hetgeen 627 mln. ECU opleverde. Een Commissievoorstel om het tekort dat na allerlei
'kunstgrepen' over zou blijven te dekken door nationale bijdragen, was door de Raad
afgewezen. Voor tan jaar zouden de vergoedingen aan de lidstaten van 10% van de oude eigen
middelen voor de inningskosten komen te vervallen. Er werd voor rond 200 mln. ECU in de
uitgaven geschrapt en de lidstaten besloten 250 mln. ECU van de voorschotten van de begroting
1984 niet terug te vragen. Kredieten die al eens uit vorige begrotingen naar de begroting 1987
waren overgeschreven, werden geschrapt. En nog bleef er een 'gat' te vullen van meer dan 300
mln. Ecu, waarvan de dekking nog nader zou moeten worden bezien.
De Deense Raadsvoorzitter noemde de ontwerp-SB 1/87 'prutswerk', maar zette het Parlement
toch het mes op de keel om het in 66n lezing te aanvaarden. Ook Commissaris Christophersen
drong op aanvaarding aan, want een crisis zou voor de Raad een excuus kunnen zijn om geen
haast te maken met het gezond maken van de Gemeenschapsfinancien in 1988. De BC adviseerde
tot verwerping, na een stemming waarbij zich 241eden v66r en 14 tegen dit advies uitspraken, bij
2 onthoudingen. Zij vond het ontwerp een belediging voor het Parlement en bovendien juridisch
onjuist. Het voorstel om zo een ondeugdelijke begroting - die bovendien elk perspectief voor
latere jaren miste en steeds maar uitgaven naar later verschoof - in eerste lezing af te wijzen,
behaalde in het Parlement niet de vereiste 260 stemmen. Vddr verwerping waren 2321eden, tegen
85, bij 35 onthoudingen. Verschillende fracties waren verdeeld. Het zomerreces ging in en zonder
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een aanvullende en gewijzigde begroting zouden wellicht alin september de rechthebbenden niet
meer kunnen worden betaald. Door het ontwerp niet af te wijzen bracht het Parlement de
suppletoire begroting tot stand, want de volgende maand zou niet worden vergaderd. Aldus zou
het Parlement de ontwerp-begroting niet meer binnen 45 dagen na ontvangst kunnen amenderen
of wijzigingen voorstellen.
De stemverhoudingen binnen de fracties over de verwerping zijn weergegeven in Tabel V.6.
Tabel V.6. Stemverhoudingen binnen de fracties bij de stemming over het voorstel tot verwerping
van de begroting 1987.

fractie

voor

tegen

stemont-

verwerping

verwerping

houdingen

aantal
leden

totaal

Socialisten

111

3

17

131

172

EVP
ED

47
35

26
4

7
8

80
47

117
63

Communisten
Liberalen
VED

24
1

21
16

3
-

27
21
17

46
42
34

Regenboog

11

-

-

11

20

ERF
N.1.

-

13
2

-

13
5

17
7

3
-

Totaal

232

-

85

-

35

-

-

518

352

De presentielijst was getekend door 438 leden. Een groot aantal leden heeft dus niet aan de
stemming deelgenomen.
De voorzitter van het Parlement verklaarde de SB 1 /87 volgens het ontwerp vastgesteld, nadat de
Landbouwraad de wetgeving zodanig had gewijzigd dat voortaan de lidstaten in plaats van de
Gemeenschap de garantie-uitgaven zouden voorschieten.
Conclusies

Het Parlement benadrukte wederom de betekenis van art. 200 voor aanvullende financiering nu
het plafond der eigen middelen weer was bereikt. Deze keer gebeurde dit in de context van een
'bestemmingsheffing' voor het 'Bijzonder Fonds' ter reducering van de landbouwvoorraden,
waarmee niet alle leden gelukkig waren.
In plaats van dat Fonds introduceerde de Raad op voorstel van de Commissie en met positief
advies van het Parlement een rentedragende lening van 3,2 mld. ECU, terug te betalen vanaf 1989

in vier gelijke termijnen.
Daarnaast droeg de begroting 1986 een groot tekort over naar de begroting 1987, die zelf in feite
meer dan 6 mld. ECU hogere uitgaven behelsde dan in de - tot evenwicht verplichte begroting
waren opgenomen. Daardoor zouden vele miljarden op hun beurt weer naar de begroting 1988
moeten worden doorgeschoven.
-

In mei 1987 waren de lidstaten nog niet bereid de volledige financiering van de begroting 1987 te
waarborgen, geheel afgezien nog van hun bereidheid tot het aanvaarden van een nieuw Eigenmiddelenbesluit dat de financiering tot 1992 (het jaar waarin de interne markt tot stand gebracht
zou moeten zijn81) moet regelen. De Gemeenschap bevond zich alweer in een financiele crisis.
Het Parlement dwong de Raad met betrekking tot de niet-verplichte uitgaven zijn eigen
'begrotingsdiscipline' voor de derde keer te doorbreken, zij het dat het thans om een symbolische
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overschrijding ging. Het stijgingspercentage van 8,1499 blijft afgerond immers 8,1, maar met
vier cijfers achter de komma gerekend was het MSP overschreden. De ombuiging van het
Gemeenschappelijk Landbouwbeleid geschiedde te langzaam om de uitgaven in het aanvaarde
begrotingskader te houden. Het Parlement vindt nu in de Raad vaker een groep lidstaten, die
zich als een 'aanvaardende minderheid' gedraagt. De Europese Akte van december 1985 bracht
de herverdelende functie van de begroting bijna met zoveel woorden in de tekst van het
Verdrag.82 Daarop lopen Parlementsmeerderheid en Raadsminderheid vooruit.
In het Parlement dreigt nu een splitsing tussen enerzijds degenen die tijdelijk - de buikriem
zeer strak willen aanhalen, bepaalde uitgaven willen terugschroeven om de landbouwuitgaven de
kans te geven zich geleidelijk te stabiliseren en liefst terug te lopen, en anderzijds degenen die dat
niet willen en het Gemeenschappelijk Landbouwbeleid liever met schokeffecten willen
-

aanpakken.

In de Raad blokkeren twee minderheden elkaar regelmatig: de minderheid die verhindert dat
bijvoorbeeld de structuurfondsen worden gekort (zuidelijke landen) en die welke verhindert dat
het stijgingspercentage boven het MSP uitkomt. Deze laatste wil derhalve de begrotingsdiscipline
strikt handhaven (BRD, Verenigd Koninkrijk, Nederland).

Het gebeurde met de SB 1/87 onderstreept de achteruitgang van de kwaliteit van de
Gemeenschapsbegroting. Met betrekking tot 1988 slaagde de Raad er voor het eerst niet in een
ontwerp-begroting op te stellen uiterlijk op 5 oktober van het voorafgaande jaar. Het
voorontwerp was op tijd ingediend, maar daarin waren ontvangsten opgenomen op basis van
Commissievoorstellen waarover nog geen beslissing was gevallen. Eerst nadat in de Europese
Raad van 11 en 12 februari 1988 te Brussel overeenstemming was bereikt over de uitbreiding van
de eigen middelen,83 kon de Raad op 28 april 1988 een ontwerp-begroting voor 1988 opstellen.84
De tweede lezing van het Parlement vond - met verrassende medewerking van de Raad, die
akkoord ging met een grote overschrijding van het MSP voor de niet-verplichte uitgaven plaats
op 18 mei 1988, maar de ondertekening door de Parlementsvoorzitter geschiedde pas op 1 juni
1988, nadat in een Triloog-vergadering voldoende garantie voor de financiering van de begroting
1988 was verkregen.
-

Noten
de verkiezingen 'Fractie van Europese Democraten voor de Vooruitgang' (EDV) geheten,
noemden zich nadien 'Fractie van Verenigde Europese Democraten' (VED). De 'Fractie voor Technische Co6rdinatie
en Verdediging van Onafhankelijke Groeperingen en Leden' verdween na de verkiezingen en er ontstonden twee
nieuwe fracties: ten eerste de 'Regenboogfractie: Federatie van Groen Alternatieve Europese Alliantie, Agalev en

1. De 'Gaullisten', vddr

Ecolo, Deense Volksbeweging tegen het lidmaatschap van de Europese Gemeenschap en de Europese Vrije Alliantie,
binnen het Europese Parlement' (RB). De tweede nieuwe fractie was de 'Europese Rechtse Fractie' (ERF) met de
Fransman Le Pen als voorzitter. (Later is toch weer een nieuwe 'Fractie Technische Co6rdinatie en Verdediging van
Onafhankelijke Groepen en Leden' ontstaan.) Zie voor de samenstelling van het Parlement, de begrotingscommissie
en de begrotingscontrolecommissie na de tweede rechtstreekse verkiezingen bijlage 9.
2. Zie Sohier, M, Rechtsvergelijkend overzicht van de toetredingsvoorwaarden van Spanje en Portugal. SEW 7/8 1986,
pp 484 e.v.
3. Zie voor een overzicht van de inhoud van het Spinelli-rapport over de eigen middelen bijlage 11, nummer 4.
4. Resolutie Parlement d.d. 16-11-83 'tot besluit van de raadpleging van het Parlement inzake het voorstel van de
Commissie van de EG aan de Raad voor een besluit betreffende de eigen middelen in verband met de toekomstige
financiering van de Gemeenschap' en amendering van het voorstel van de Commissie voor een 'Besluit van de Raad
betreffende het stelsel van eigen middelen van de Gemeenschap'. COM (83) 270 def. in PB 1983 C 342, pp 37 en 32.
5. Resolutie van 29 maart 1984 over de bijeenkomst van de Europese Raad op 19 en 20 maart 1984 te Brussel. PB 1984
C 117, pp 107-108, §§ 5 en 6.
6. Amendering van het gewijzigd voorstel van de Commissie betreffende het besluit COM (84) 384 def. over het stelsel
van eigen middelen van de Gemeenschappen en Resolutie houdende advies van het Parlement inzake het gewijzigd

voorstel, resp. PB 1984 C 315, p 52 en p 60.
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7.

Aldus Minister-President Lubbers in een toespraak op het politieke congres van de Europese Beweging in Nederland
op 14 december 1985. Opgenomen in Nieuw Europa, maart 1986, p 7.

8. Zie bijlage 3.
9. Opgenomen op verzoek van het Parlement. Deze bepaling (van art. 4, lid 2 van het Eigen-middelenbesluit 85/257/EEG
van de Raad van 7 mei 1985) werd gewijzigd door art. 29 van de Europese Akte van december 1985, waarbij de
woorden'waarvan de hoogte en de bijzondere verdeelsleutel worden vastgesteld bij een door de Raad met eenparigheid
van stemmen genomen besluit' werden vervangen door de woorden'waarvan de hoogte en de bijzondere verdeelsleutel

worden vastgesteld bij een door de Raad met gekwalificeerde meerderheid genomen besluit na de instemming van de
betrokken lidstaten te hebben verkregen'.
VerLoren van Themaat noemt deze bepaling juridisch en institutioneel niet geheel onbedenkelijk en de wijziging
institutioneel een ketterij. Wei voegt hij toe dat wanneer niet alle lidstaten bij het besluit betrokken zijn, deze
voorwaarde in de praktijk bij gedifferentieerde integratie de besluitvorming in de Raad kan vergemakkelijken. In: De
Europese Akte, SEW 7/8 1986, p 472.
10. Ook niet bij de Europese Akte van december 1985, in werking getreden 1 juli 1987.
11. EG Bull 6/84, punt 1.1.2.
12. Mededeling van de Commissie 'Voor het Succes van de Europese Akte' d.d. 15 februari 1987, COM (87) 100, p 7.
13. PB 1984 C 172, p 101.
14. Zie voor een samenvatting van de 'Pfennig-resolutie' bijlage 11, numrner 7.
15. Van 13 november 1984, 10446/84 restreint Ecofin 107 Fin 638.
16. Aldus de Voorzitter van de Europese Raad, Fitzgerald, EP 11-12-84, B 2-320, p 57.

17. PB 1984 C 337, p 404.
18. Europese Raad van Dublin 3 en 4 december 1984. EG Bull 11/84, punt 2.3.4.

19. EG Bull 12/84, punt 1.3.2.
20. Zie voor de 'Conclusies van de Raad over de begrotingsdiscipline' en over de samenwerking met de Commissie en het
Parlement ter zake bijlage 13.
21. Doelstellingen voor nieuw beleid in de overeenstemming van de Europese Raad in Fontainebleau, zie EG Bull 6/84,
punten 1.1.6 en 1.1.7
22. EP 9-5-85, B 2-326, p 209.
23. Zie voor de tekst van de in 1979 door acht Raadsdelegaties aanvaarde bepalingen voor de behandeling van de begroting
in tweede Raadslezing bijlage 16 Griekenland heeft zich nadien bij de acht delegaties gevoegd.
24. Nicoll, W, From rejection to repudiation: EC Budgetary Affairs in 1985. In JCMS sept. 1986, p 36.
25. Resolutie over het door de Raad gewijzigde nieuwe ontwerp van algemene begroting van de EG voor het begrotingsjaar
1985. PB 1985 C 175, pp 205-206.

26. Zie noot 24.
27. Strasser, D, RMC 1985, no 289, pp 413-414.
28. Voorontwerp-begroting 1986, COM (85) 175. Volume 7, p A/100.
29. Nicoll, noot 24, p 40.
30. Nicoll, noot 24, p 43.
31. EG Bu119/85, punt 2.4.5.
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Art. 130 C: 'Het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling is bedoeld om een bijdrage te leveren aan het ongedaan
maken van de belangrijkste regionale onevenwichtigheden in de Gemeenschap door deel te nemen aan de ontwikkeling
en de structurele aanpassing van regio's met een ontwikkelingsachterstand en aan de omschakeling van
industriegebieden met afnemende economische activiteit.'
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vaststellen dat de Raad de krachtens het Verdrag op hem rustende verplichtingen niet is nagekomen. De datum
5 oktober van art. 203, lid 4 EEG moet worden gezien als uiterste termijn, vastgesteld om de twee instellingen die
de Begrotingsautoriteit uitmaken in staat te stellen hun respectieve bevoegdheden in het kader van de
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brengen. Daarbij wordt door het Parlement de mogelijkheid van een intergouvernementeel akkoord (met toepassing
van art. 235) genoemd. Ook noemen beide instellingen (het proberen van) art. 200 EEG (nationale bijdragen), dat nooit
is afgeschaft.
Voordat het Hof arrest wees, was de Raad in de gelegenheid om (op basis van een tweede Nota van Wijzigingen op de
voorontwerp-begroting d.d. 19 februari 1988) een ontwerp-begroting voor 1988 op te stellen, die het Parlement op
7 maart 1988 bereikte.
Op 12 juli 1988 wees het Hof arrest in de zaken 377/87 en 383/87. Het Hof constateerde dat de klachten hun doel
inmiddels verloren hebben, maar veroordeelde de Raad tot betaling van de kosten omdat hij noch op 5 oktober 1987
een ontwerp-begroting heeft ingediend noch met het Parlement contact heeft opgenomen om te overleggen hoe de
procedure verder zou moeten verlopen. De mogelijkheid om eventueel mede op basis van art. 200 EEG de begroting
1988 te financieren heeft het Hof niet aangeroerd.
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DEEL 3 Controle op en decharge van
de Commissie voor de
uitvoering van de begroting

Hoofdstuk VI
Controle en decharge voordat het Parlement alleen de
dechargebevoegdheid bezat
In Hoofdstuk I is in de onderdelen H., I. en J. als inleiding de inhoud van de decharge behandeld,
alsmede de dechargeprocedure en de Europese Rekenkamer. In Deel 3 worden successievelijk de
hoofdlijnen behandeld van de jaarlijkse dechargeprocedures. In dit Hoofdstuk komen de
procedures tot en met die over het dienstjaar 1975 aan de orde.

A. De Raad als dechargeverlenende autoriteit
Tot en met het begrotingsjaar 1971 was de Raad de enige dechargeverlenende autoriteit. De Raad
stelde in zijn dechargebesluiten de definitieve cijfers van uitgaven en ontvangsten vast en nam
steeds de passage op: 'De Raad spreekt zich uit over de opmerkingen van de Controle-commissie
zoals is weergegeven in de bijlage'. Daarin gebruikte de Raad meestal de woorden: herinnert er
aan; verzoekt; dringt er op aan; is van oordeel; heeft er nota van genomen. Het betrof echter nietverplichtende opmerkingen van de Raad over de geconstateerde fouten, aldus Aigner. 1 Over het
algemeen volstond de Raad er mee de Commissie en de andere instellingen uit te nodigen
budgettaire maatregelen te treffen.
De besluiten van de Raad vertoonden een grote achterstand. Voor het begrotingsjaar 1965 nam
de Raad de besluiten op 20 juli 1968.2 Voor de jaren 1966, 1967 en 1968 werden de besluiten
genomen op 29 juni 1970.3 Voor 1969 kwamen de besluiten op 7 november 1972 tot stand.4 De
financi8le reglementen schrijven decharge voor uiterlijk op 31 december van het volgende
begrotingsjaar. Bij het verlenen van decharge voor 1969 - v66r inwerkingtreding van het
systeem van directe financiering van het Gemeenschappelijk Landbouwbeleid - wees de Raad op
'de noodzaak van een versterking van de controle op de uitgaven van de afdeling Garantie, die
het grootste deel vertegenwoordigen van de uitgaven van de Gemeenschap'. De Raad maakte in
zijn overwegingen geen melding van de adviezen van het Parlement.

B. De controlewerkzaamheden van het Parlement
Het Parlement had krachtens het Eerste Budgettaire Bevoegdheden Verdrags de bevoegdheid
verkregen om te zamen met de Raad de decharge te verlenen.
Controle-aangelegenheden en de onvolkomenheid daarvan hielden het Parlement in de jaren
v66r de totstandkoming van het Tweede Budgettaire Bevoegdheden Verdrag6 zodanig bezig, dat
het ook de eigen organisatie daartoe beter wilde inrichten. Op 9 mei 1973 nam het Parlement op
voorstel van de voorzitter een namens de Europese Conservatieve Fractie ingediende resolutie
aan 'nopens de oprichting van een commissie voor openbare comptabiliteit'. Besloten werd dat
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de bevoegde commissies van het Parlement zich met spoed zouden beraden over de oprichting
van een commissie voor openbare comptabiliteit om alle uitgaven te onderzoeken die gedurende
ieder begrotingsjaar door alle instellingen van de Gemeenschap worden gedaan.7 Dat de
voornamelijk uit Britten bestaande fractie zo spoedig na de toetreding van het Verenigd
Koninkrijk en de entree van de Britse parlementariers in het Parlement op 1 januari 1973 dit
belangrijke voorstel deden, kan waarschijnlijk verklaard worden uit het Britse parlementaire
stelsel, waarin de politieke controle op de uitvoering van de begroting sterk ontwikkeld is.
Het door de plenaire vergadering gevraagde beraad leidde tot instelling van een subcommissie
van de Bc, belast met de controle op de uitvoering van debegroting. Zij zou bestaan uit 91eden en
9 plaatsvervangende leden. Men wilde het risico niet lopen dat begrotingsaangelegenheden
onvoldoende gecoardineerd aan de plenaire vergadering zouden worden voorgelegd, waardoor
de zorgvuldige uitoefening van de pas verkregen bevoegdheden in gevaar zou kunnen komen.
Tijdens een zitting in juni 1974 werd deze materie weer aan de orde gesteld onder druk van de
Britten die toch aan een zelfstandige commissie de voorkeur gaven. Besloten werd dat in zeer
dringende gevallen en met toestemming van de BC de subcommissie ook rechtstreeks aan de
Vergadering zou moeten kunnen rapporteren. Dit is echter nooit gebeurd. Gerlach (Soc-D)
bestreed bij die gelegenheid het standpunt van de Britten op grond van ervaringen in de
Bondsrepubliek, namelijk dat een commissie voor openbare comptabiliteit het beste
functioneert wanneer zij deel uitmaakt van de commissie voor de begrotingen. Zij kan dan de
gebeurtenissen vanaf het begin van de opstelling van de begroting van zeer nabij volgen,
waardoor zij een nauwkeurig overzicht krijgt van alle begrotingswijzigingen die in de loop van
een jaar uit de uitvoering van de begroting voortvloeien.8 De resolutie van 27 juni 19749 geeft nog
enkele middelen aan voor de uitoefening van goede controle:
' - het toezenden door de communautaire instellingen alsmede door de nationale overheden van
alle documenten betreffende de verrichting van de communautaire uitgaven;
- het horen van verantwoordelijke personen of van deskundigen van de communautaire
instellingen en van de lidstaten die zich bezig moeten houden met vraagstukken betreffende de
verrichting van de communautaire uitgaven;
- het afleggen van controlebezoeken bij communautaire en nationale instellingen die een
werkzaamheid uitoefenen die verband houdt met de verrichting van de communautaire
uitgaven;
- de permanente bijstand van de Controle-commissie van de Europese Gemeenschappen'.

Ook de Europese Raad van Rome op 1 en 2 december 1975 - die derhalve plaatsvond tussen de
sluiting van het Tweede Budgettaire Bevoegdheden Verdrag van 22 juli 1975 en de ratificatie
ervan - hield zich met de zaak van de controle bezig. Een der conclusies luidde: 'De Europese
Raad heeft een diepgaande gedachtenwisseling gewijd aan de problemen rond het toezicht op de
communautaire uitgaven en het begrotingsbeleid van de Gemeenschap. De Raad is
overeengekomen dat een meer doeltreffend financieel toezicht op de communautaire uitgaven
wenselijk is en heeft zich uitgesproken voor een spoedige en nauwlettende bestudering van de
suggesties van de regeringsleiders van het Verenigd Koninkrijk, de BRD en Ierland en van de
voorstellen van de Commissie. De voorzitter van de Raad en de voorzitter van de Commissie
wordt verzocht in contact te treden met de voorzitter van het Europees Parlement om na te gaan
welke rol deze laatste instelling via een commissie of subcommissie bij het toezicht op de
communautaire uitgaven kan spelen'.
Tot instelling van de subcommissie begrotingen was toen echter al meer dan twee jaar geleden
besloten. De uitspraak van de Europese Raad leidde tot een verdere bezinning van het
Parlement, waar in juni 1976 een derde debat plaatsvond 'over taak en functie van de
parlementaire controle op de communautaire middelen en uitgaven'. In een resolutie van 15 juni
197610 werdrie subcommissie wederom bevestigd. Zij kreeg daarbij 66k de taak om de uitvoering
van de begroting van het Parlement te controleren. Ook verkreeg zij machtiging om rechtstreeks
contact op te nemen met de Raad, de Commissie en de in aantocht zijnde Rekenkamer, ter
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bestudering van juridische en praktische kwesties in verband met de toepassing van haar
controlebevoegdheden. Tevens werd ze met een versterkte staf uitgerust.
Aandacht verdient het feit dat de Europese Raad uitsluitend sprak van communautaire uitgaven,
terwijl de resolutie van het Parlement beklemtoonde dat zijn taken betreffende enerzijds de
goedkeuring en anderzijds de controle van de communautaire middelen en uitgaven elkaar
aanvullen en onlosmakelijk met elkaar zijn verbonden. Het Parlement was al bezorgd voor een
teveel aan controle want het verklaarde'dat zijn activiteit op het gebied van de controle niet naast
andere vormen van interne en externe controle moet staan, doch veeleer daarvan een synthese
moet vormen om tot conclusies van politieke aard te komen'.

C. Dechargeprocedures betreffende begrotingsjaren vddr 1976:
Raad en Parlement gezamenlijk bevoegd
1. De begrotingsjaren 1972, 1973 en 1974

De dechargebesluiten voor de begrotingsjaren 1972, 1973 en 1974 zijn door beide instellingen
genomen en wel door de Raad op 1 juni 1976 en door het Parlement op 14 december van dat jaar.
Deze vertraging duidt niet op een bevredigende procedure, waarbij ook het feit dat twee
instellingen te zamen bevoegd waren een rol speelde. Het rapport van de heer Bangemann,
rapporteur namens de Bc, bevatte een aantal decharge-onderwerpen. Op grond daarvan stelde
het Parlement (naast de eigen rekeningen over die jaren) achtereenvolgens vast:
- drie besluiten over de decharge van de Commissie voor de uitvoering van de EG-begrotingen,
respectievelijk voor de jaren 1972,1973 en 1974, en over de verslagen van de Controle-commissie
met betrekking tot die jaren;
- een resolutie houdende advies inzake de decharge van de Commissie voor de verrichtingen van
de Europese Ontwikkelingsfondsen in 1972, 1973 en 1974;

- een resolutie over de opmerkingen bij de besluiten over de decharge voor de uitvoering van de
begrotingen van de EG voor de begrotingsjaren 1972, 1973 en 1974.11
Genoemde besluiten zijn de formele dechargebesluiten ingevolge art. 206 EEG. Zij Stellen,
evenals de besluiten van de Raad, de uitgaven van de Gemeenschap in het desbetreffende
begrotingsjaar vast, alsmede de ontvangsten die zijn onderverdeeld in eigen middelen, financiele
bijdragen en diverse ontvangsten. Het saldo - positief of negatief - wordt overgedragen naar het
volgende dienstjaar. Globaal is het totaal van de ontvangsten gelijk aan de uitgaven, omdat de
maandelijks verschuldigde financiele bijdragen van de lidstaten afhangen van de uitgaven. De
Gemeenschap werd immers nog niet volledig uit eigen middelen gefinancierd. De besluiten
verwijzen elk naar de resolutie over de opmerkingen en verzoeken de Commissie,
overeenkomstig art. 92 FR Van 1973, verslag uit te brengen over de naar aanleiding van deze
opmerkingen genomen maatregelen.
In het dechargebesluit over 1973 constateert het Parlement dat 'ten aanzien van de uitvoer van
200 000 ton boter naar de Sovjet-Unie de Commissie de Begrotingsautoriteit had moeten
raadplegen alvorens te besluiten tot een transactie van een dusdanige financiele en kwantitatieve
omvang, die aan het begin van het begrotingsjaar niet was voorzien'. Het Parlement verwierp het
argument van de Commissie dat de kredieten beschikbaar waren wegens het - lage - per 30 april
gebruikte percentage van de kredieten voor het EOGFL/Garantie. Begrotingscommissaris
Cheysson zegde toe ondanks het feit dat Parlement en Commissie het niet eens waren over de
wenselijkheid van deze transacties - in de toekomst het Parlement via de bevoegde commissies te
zullen raadplegen alvorens beslissingen te nemen die politieke, of buiten het normale kader van
de begroting vallende financiele gevolgen zouden kunnen hebben, zelfs wanneer op grond van
budgettaire bepalingen deze raadpleging niet verplicht is.12 Mede op grond van deze toezegging
werd toen toch de decharge verleend.
De eerstgenoemde resolutie betrof een advies aan de Raad, die voor het EOF nOg de
-
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dechargeverlenende instelling was; deze rol zou het Parlement voor latere Europese
Ontwikkelingsfondsen gaan overnemen.
De laatstgenoemde resolutie had grotendeels betrekking op algemene verlangens ter verbetering
van de controle en tot het instellen van een aantal daartoe strekkende onderzoeken, met name op
het gebied van het Gemeenschappelijk Landbouwbeleid.

2. Het begrotingsjaar 1975
Over het jaar 1975 werd door de Raad in april 1977 en door het Parlement in juli 1977 decharge
verleend. Aigner was rapporteur namens de BC. Er werden besluiten genomen en resoluties
aanvaard met dezelfde strekking als het vorige jaar, thans uitsluitend met betrekking tot het jaar
1975.

Aangezien het Tweede Budgettaire Bevoegdheden Verdrag op 1 juni 1977 in werking was
getreden, was het Parlement ter zake de enige beslissende instelling ten tijde van het debat dat op
7 juli werd gehouden. Het dechargebesluit van de Raad was echter v66r 1 juni genomen, dus v66r
het van kracht worden van het nieuwe regime. Overleg rond deze overgangssituatie naar een
nieuw verdragsregime is blijkbaar niet gevoerd. Het Parlement verleende naast de Raad de
decharge.

Het feit dat het Parlement thans de beslissende bevoegdheid alltdn bezat en de omstandigheid dat
het een begroting betrof voor de totstandkoming waarvan het Parlement voor het eerst
verantwoordelijkheid had genomen, waren redenen om voor een grondige voorbereiding te
zorgen. De subcommissie controle werkte een jaar aan de voorbereiding en zorgde er voor dat 7
maanden na de decharge voor de jaren 1972, 1973 en 1974 de decharge voor 1975 kon worden
verleend, waardoor de ernstige vertraging was ingehaald.

Aigner, die rapporteur was geweest voor de totstandkoming van de begroting 1975, was nu ook
rapporteur voor de decharge. Men wilde hiervan een traditie maken. Wanneer dezelfde persoon
niet meer beschikbaar was, zou in elk geval het rapporteurschap voor de decharge vervuld
worden door een lid van dezelfde fractie als die waaruit de rapporteur voor de totstandkoming
van de betrokken begroting was voortgekomen. Grondgedachte daarbij was die welke Gerlach
had uitgesproken: de kennis opgebouwd bij de vaststelling van een begroting optimaal benutten
bij de controle op de uitvoering ervan. Deze gedachte lijkt juist als het om dezelfde persoon gaat,
maar de redenering gaat niet op voor de fractie. De kennis van een rapporteur wordt niet
noodzakelijk en in ieder geval niet uitsluitend in zijn eigen fractie gevonden. Juist bij controleaangelegenheden wordt bovendien vermeden partijpolitiek getinte rapporten uit te brengen. Er
moet echter een zekere roulatie zijn en daarom heeft het systeem stellig zin. Is in een jaar een
fractie aan de beurt waarvan de vroegere begrotingsrapporteur zelf ter beschikking is voor het
rapporteurschap voor de decharge, dan geldt het hierv66r bedoelde voordeel van
geconcentreerde kennis.

Voor het begrotingsjaar 1975 hadden zes leden van de subcommissie als mederapporteurs het
werk verdeeld en de belangrijkste onderdelen onderzocht: ontwikkelingsbeleid, EOGFI./
Garantie, EociFL/Orientatie, onderzoek en investeringen, Sociaal Fonds en ontvangsten.
Tijdens het debat werd de verwachting uitgesproken dat de Controle-commissie na 20 jaar werk
nu snel zou worden afgelost door de Europese Rekenkamer die zou gaan beschikken over grotere

bevoegdheden, full-time leden en een aangepast apparaat. 13
Een groot aantal wensen ten aanzien van de werking van die nieuwe Rekenkamer kwam in het
debat aan de orde. Onder erkenning van de onafhankelijkheid van die Kamer werd gepleit voor
een goede wederzijdse afstemming van de controle door het Parlement en die door de

Rekenkamer, alsmede van die van de Europese en de nationale Rekenkamers, voor
samenwerking tussen de interne controle van de Commissie en de externe controle van de
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Rekenkamer enz. Hiermee stelde het Parlement vraagstukken aan de orde die nog niet waren
uitgewerkt.
Centraal stond de wens van het Parlement dat de begrotingsuitvoering aan een politieke controle
zou worden onderworpen. 'Deze beoordeling houdt mdtr in dan alleen maar een onderzoek naar
de regelmatigheid of het goede beheer van de begroting, veeleer moet worden nagegaan of de
Commissie haar politieke verantwoordelijkheid recht heeft doen wedervaren, d.w.z. of zij bij de
uitvoering van de begroting de politieke wil van de Begrotingsautoriteit in praktijk heeft
gebracht', aldus de rapporteur.14 Het Parlement heeft daarbij steeds veel aandacht geschonken
aan de vraag in hoeverre de Commissie de middelen die het Parlement nadrukkelijk op de
begroting had geplaatst, meestal door amendementen tot verhoging van bedragen, ook werkelijk
voor de beoogde doelstelling heeft uitgegeven. Er waren artikelen waarbij dit het geval was
(bijvoorbeeld het Regionaal Fonds), maar ook artikelen die reden tot zorg gaven (het Sociaal
Fonds). Opgemerkt zij dat vooral naar de kasuitgaven werd gekeken, terwijl het bereiken van de
doelstellingen van de Fondsen niet steeds evenredig met die uitgaven verliep.
Commissaris Tugendhat, die volledige samenwerking met de diensten van de Commissie
toezegde, onderschreef de doelstelling van de politieke controle en zei: 'De Commissie past alle
haar ter beschikking staande middelen toe om het politieke doel dat aan de begroting ten
grondslag ligt, te bereiken'.15
Van de zeer vele onderdelen van het rapport en het debat wordt hier nog vermeld dat de Controlecommissie onvoldoende gegevens had verkregen inzake de beheerrekening van het Europees
Centrum voor de Ontwikkeling van de Beroepsopleiding (te Berlijn). Het Parlement nam
daarom in het dechargebesluit op: '... behoudt zich zijn standpunt ten aanzien van het Europees
Centrum voor de Beroepsopleiding voor'. Daarop werd in de plenaire vergaderingen later niet
meer teruggekomen. Bij de decharge voor 1976 was van een voorbehoud met betrekking tot het
Europees Centrum geen sprake meer.

Tegen de achtergrond van het Britse initiatief tot instelling van een Commissie voor openbare
comptabiliteit is het interessant na te gaan hoe inmiddels de ervaringen van de betrokken Britten
waren. De drie Britse deelnemers aan het dechargedebat waren allen uitgesproken positief. Shaw
(Cons) wees er daarbij op dat het Parlement geen werk moet gaan verrichten waarvoor de
Rekenkamer is opgericht, die daartoe ook is uitgerust en waarop het Parlement moet
vertrouwen. 16 Dalyell (Soc) vond het een bijzonder interessante ervaring in de subcommissie te
kunnen werken en was onder de indruk van de deskundigheid die in het kader van deze groep
aanwezig was. Hij vergeleek dit controlewerk met dat van het Britse Lagerhuis. 17 Lord Bruce of

Donington (Soc), zelf accountant, dankte subcommissie-voorzitter Aigner voor zijn
leidinggevende arbeid in controlezaken, maar wees er ook op dat het Parlement de Rekenkamer
niet moet gaan voorschrijven wat haar functies zijn. De Rekenkamer, aldus Lord Bruce, zal het
Parlement en de Raad meedelen wat zij voornemens is te doen 'en dan kunnen wij daarop
voortborduren'.18
De besluiten, het advies en de resolutie werden eenstemmig aanvaard. 19
Conclusies

Het gaat in de in dit Hoofdstuk besproken periode nog vooral om het ontwikkelen van een eigen
rol van het Parlement bij de decharge, alsmede om verdieping van het inzicht in de uitvoering van
de begroting. Versterking van de kennis op dit gebied wordt nagestreefd door werkverdeling
tussen de met controle belaste Parlementsleden en door het inbouwen van systematiek in het
onderzoek.
Van Britse zijde, dus van de kant van het land waar de politieke controle op de begroting het verst
is voortgeschreden, komen de waarschuwingen tegen vermenging van het werk van het
Parlement met dat van de in te stellen Rekenkamer.
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Als een van de eerste punten van kritiek komt het landbouwbeleid van de Commissie naar voren,
voor zover het de boteruitvoer naar staatshandelslanden betreft. Dit onderwerp zal nog vaak aan
de orde komen.

Noten
1. Aigner, H, Pleidooi voor een Europese Rekenkamer. Uitgave van het Europees Parkment, 1973, p 74.
2. PB 1968 L 186.
3. PB 1970 L 152.
4. PB 1972 L 304.
5. Verdrag van Luxemburg van 21 april 1970. Zie bijlage 1.
6. Verdrag van Brussel van 22 juli 1975. Zie bijlage 1
7. PB 1973 C 37, p 46.
8. EP 27-6-74, B 178, p 48.
9. PB 1974 C 85, pp 22-23.
10. PB 1976 C 159, pp 16-17.
11. PB 1977 C 6, pp 52-60.
12. EP 14-12-76, B 210, p 84.
13. De Controle-commissie zou echter ook nog het verslag over het jaar 1976 uitbrengen.
14. EP 7-7-77, B 219, p 277.
15. Zie noot 14, p 284.

16. Zie noot 14, p 281.
17. Zie noot 14, p 279.
18. Zie noot 14, pp 282-283.
19. PB 1977 C 183, pp 46 e.v.
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Hoofdstuk VII
Uitoefening van de parlementaire dechargebevoegdheid
1976-1979

A. De decharge voor het begrotingsjaar 1976
Werkelijke uitgaven zwakke afspiegeling van budget
Hoewel het Verdrag voorschrijft dat het Parlement v66r 30 april van het tweede jaar volgend op
het begrotingsjaar decharge verleent, had het in juli 1978 nog niet het voorgeschreven advies van
de Raad over de decharge 1976 ontvangen. Het besloot in juli daarom de decharge naar een later
tijdstip te verschuiven.1 Nadat de Raad in september advies had uitgebracht, vond in december
1978 het dechargedebat over 1976 plaats en werden op basis van het rapport-Cointat
aangenornen:

- een 'besluit betreffende de kwijting aan de Commissie voor de uitvoering van de begroting van
de EG voor het begrotingsjaar 1976';
- een 'besluit betreffende de kwijting aan de Commissie van de EG voor de uitvoering van de
kredieten van het vierde Europees Ontwikkelingsfonds in het begrotingsjaar 1976';
- een 'resolutie-houdende-opmerkingen bij de kwijtingsbesluiten over de uitvoering van de
begroting van de EC; in het begrotingsjaar 1976';
- een 'resolutie houdende advies van het Parlement inzake de aan de Commissie van de EG te
verlenen kwijting voor de verrichtingen van het eerste, tweede en derde Europees
Ontwikkelingsfonds in het begrotingsjaar 1976'.2

In het vierde EOF - in

1976 in werking getreden - was de dechargebevoegdheid aan het Parlement
toebedeeld; de Raad had een advies over de decharge uitgebracht. Bij gelegenheid van de sluiting
van de verdragen die aan de Europese Ontwikkelingsfondsen ten grondslag lagen plachten 'de

vertegenwoordigers van de regeringen der lidstaten, in het kader van de Raad bijeen' een 'intern
akkoord' te sluiten 'betreffende de financiering en het beheer van de steun van de
Gemeenschap'. Daarin werd steeds de Raad bevoegd verklaard tot decharge aan de Commissie
voor het financiele beheer van het Fonds. In het intern akkoord behorende bij het vierde EOF

werd bepaald dat de decharge zou worden verleend overeenkomstig de procedure van art. 206
van het Verdrag.3 Daarom nam het Parlement voor zover het dat fonds betreft het hierv66r
genoemde besluit en gaf het over de in 1976 in het kader van de eerdere fondsen gedane uitgaven
een advies aan de Raad.
Cointat was lid van de subcommissie controle en rapporteur voor de decharge 1976. Weer was er
door hem en zes andere leden van de subcommissie een werkverdeling toegepast voor het
uitspitten van de begrotingsonderdelen. De hierdoor verkregen specialisatie - de zes leden
hadden dezelfde onderdelen bestudeerd als vorig jaar droeg aanzienlijk bij tot de kwaliteit van
-

de controle.
Voor het eerst had de Raad een advies uitgebracht, en wel in positieve zin, en verleende het
Parlement de decharge onder verwijzing naar dat advies. De Rekenkamer was met vertraging4
ingesteld ten gevolge waarvan de Controle-commissie over 1976 toch nog (haar laatste) verslag
had uitgebracht. Het Parlement prees deze commissie en achtte haar werk voor de Europese
Rekenkamer van grote betekenis om op voort te bouwen.
Het Parlement had grondige redenen zich intensief met de begrotingscontrole bezig te houden.
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Een efficiente uitoefening van zijn begrotingsbevoegdheden is immers afhankelijk van de
controle die het kan uitoefenen op de uitvoering van zijn begrotingsbeslissingen. Enerzijds dreigt
het gevaar dat besluiten waarvan de uitvoering niet wordt gecontroleerd in waarde verminderen;
anderzijds kan het Parlement slechts met kennis van zaken begrotingsbesluiten nemen als het
door zijn controle voldoende ervaring heeft opgedaan met de realisering van de besluiten. In
1977/1978 is het gebruik ontstaan van een mondelinge vraag gevolgd door een debat rond
oktober over de uitvoering van de lopende begroting, zodat nog v66r de besluiten over de
begroting van het volgende jaar inzicht bestaat in de besteedbaarheid van bepaalde kredieten.5
Controle-ervaring wordt aldus teruggekoppeld naar begrotingsbeslissingen.
Het feit dat juist de begrotingsbevoegdheden van het Parlement het verst zijn ontwikkeld en het
Parlement - bij gebrek aan wetgevende bevoegdheid - juist op de budgettaire bevoegdheden als
instrument tot het realiseren van zijn wensen is aangewezen, is eveneens reden om er intensief
gebruik van te maken. Daarom was het teleurstellend dat van bepaalde posten die het Parlement
op de begroting had gebracht of had verhoogd, soms in de loop van het jaar feitelijk weinig werd
uitgegeven. Die kredieten gaan niet onmiddellijk verloren. Gesplitste kredieten die op een
operationele lijn (dus niet in het reservehoofdstuk) staan, worden automatisch overgeboekt naar
het volgende jaar. Kunnen ze ook dan niet worden uitgegeven, dan worden ze geannuleerd.
Zo moest het Parlement inzake het Sociaal Fonds vaststellen 'dat ook in het begrotingsjaar 1976
de ten laste van de kredieten van het begrotingsjaar verrichte betalingen onbeduidend waren
(1,81%); dat het totaal der vervallen kredieten uit de begrotingsjaren 1974 en 1975 tot 90 mln.
e.r.e. is gestegen en dat dit bedrag voor het begrotingsjaar 1977 zelfs is gestegen tot 227 mln.
e.r.e.'.6 Het Parlement had de betalingskredieten op de begroting 1976 destijds met 40 miljoen
verhoogd tot 441 miljoen! Niet alleen de aanvragende lidstaten waren verantwoordelijk voor de
vertragingen, de Controle-commissie achtte het ook noodzakelijk dat de interne afwikkelingsen beheerprocedures bij de Commissie zouden worden herzien.7
Voor het JET-project8 had het Parlement 35 mln. e.r.e. geblokkeerd in de begroting
opgenomen, in afwachting van de beslissing van de Raad over het project. Deze slaagde er echter
niet in om in 1976 een beslissing te nemen, waardoor veel schade werd aangericht: het JET-team
en de laboratoriumvoorzieningen moesten in 1976 en 1977 in stand gehouden worden en
bepaalde industriele contracten moesten verlengd worden.9
Het Parlement had destijds betreurd, aldus het rapport-Cointat, 'dat de ontwerp-begroting van
de Raad geen politiek vooruitziend document was, maar een boekhoudkundig overzicht van de
financiele consequenties van lopende maatregelen. Het beheer heeft deze analyse bevestigd en de
resultaten tonen aan dat het oorspronkelijke budget slechts een zwakke afspiegeling vormt van
de werkelijke uitgaven. De oorspronkelijke begroting 1976 had de volgende wijzigingen

ondergaan:
Aanvullende begrotingen
893,75 mln. e.r.e.
het
andere
hoofdstuk
naar
ene
543,64 mln. e.r.e.
Overschrijvingen van het
Overdrachten van 1975 naar 1976
2116,46 mln. e.r.e.
291,62 mln. e.r.e.
Annuleringen op overdrachten
1977, - mln. e.r.e.
Overgedragen kredieten (naar 1977)
Geannuleerde kredieten
208,20 mln. e.r.e.
Men moet dus constateren dat het met deze wijzigingen gemoeide bedrag ruim de helft was van
de oorspronkelijke begroting:10
Het Parlement realiseerde zich de betrekkelijkheid van de begroting, bij de vaststelling waarvan
zijn voornaamste bevoegdheid lag. Wat vorenstaande opsomming betreft moet opgemerkt
worden dat het Parlement op beslissende wijze zelf betrokken is bij het al o f niet aanvaarden van
aanvullende begrotingen.
Veel aandacht kregen ook de ontvangsten. Met name was er de zorg dat de nationale diensten,
belast met de invordering van de Gemeenschapsmiddelen en de nationale - interne en externe controles, waarvan de Gemeenschap volstrekt afhankelijk is, op juiste wijze de communautaire
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bepalingen uitvoeren. Uit hoofde van die bepalingen oefenen de lidstaten hun bevoegdheden uit.
Dit te realiseren is de verantwoordelijkheid van de Commissie. In zaak 110/76 had het Hof van
Justitie van de Gemeenschappen de volgende conclusie getrokken: 'Bij de huidige stand van het
gemeenschapsrecht zijn alleen lidstaten en hun autoriteiten bevoegd in rechte op te treden voor
de nationale rechter teneinde betaling te vorderen van de communautaire ontvangsten welke
eigen middelen vormen.'11
Mede in het licht hiervan moet de volgende interventie van Aigner worden gezien: 'Wij hebben
het niet gemakkelijk gehad . . .o m d e Raad als kwijtingsautoriteit te vervangen en deze
verantwoordelijkheid volledig te dragen. Wij maken ook een leerproces door e n. . . een zeer
succesvolleerproces. Als wij niet alle kritiek die wij uitoefenen in het openbaar uitoefenen, dan is
dat te wijten aan de twee doeleinden die wij ons steeds voor ogen hebben gehouden. In de eerste
plaats willen wij een goede samenwerking tussen alle controle-instanties op communautair
niveau bereiken. De interne controle van de Gemeenschap is belangrijk, maar de interne
nationale controle...is dat ook. De controlesystemen van de lidstaten en de politieke controle
van het Parlement moeten zo in elkaar grijpen dat er enerzijds geen opgeblazen controleapparaat
ontstaat en er anderzijds ook geen leemten ontstaan in het controlesysteem, dat ondanks alles
praktisch bruikbaar moet blijven. Enige dagen geleden hebben wij bijvoorbeeld voor de eerste
maal een poging gewaagd o m. . . de ontvangsten van de Gemeenschap rechtstreeks in een lidstaat
te controleren. Wij hebben die test in de vrijhaven van Hamburg in het hoofdkantoor van de
douane gedaan. Ik moet zeggen dat het voor iedereen die erbij was een ware belevenis is geweest.
Dat een Europese delegatie in een nationale lidstaat met nationale inningsdiensten,
douanediensten, een Europese controle uitvoert, die bovendien in een uitgesproken harmonische
sfeer verloopt, is een totaal nieuwe dimensie. Daaraan voelt men dat Europa de laatste 20 jaar
toch is gegroeid.'12
Hier past als commentaar dat een Parlementscommissie geroepen noch in staat is zeu ter plaatse

controles in te stellen. Het euforische gevoel van de heer Aigner moge begrijpelijk zijn en de
inzichten van de Parlementsleden mogen zijn versterkt, het zou onjuist zijn dit soort visites als
controle aan te merken. De Parlementsleden weten immers niet wat er tevoren is 'geregeld' om
een fraaie voorstelling van zaken te bereiken, noch beschikken zij over de technieken en de
juridische

detailkennis - en

zij

behoeven

die

ook

niet

te

bezitten - die

voor

echte

controlebezoeken nodig zijn.
Naast veel kritiek werd ook geconstateerd dat er bij de Commissie veel bereidheid was zich
serieus te buigen over de dechargerapporten van het Parlement en dat er op bepaalde punten al
van enige vooruitgang sprake was, al zou het nog lang duren voordat iedere betrokkene uit het
sterk bureaucratische en gesloten tijdperk zich zou hebben 'bekeerd' tot een stelsel van meer
democratische en in beginsel tot openbaarheid leidende controle.

De decharges werden verleend (zonder dat sprekers in het debat zich daartegen keerden) en
evenals de overige teksten zonder amendering vastgesteld.
In de dechargebesluiten worden een aantal bedragen definitief door het Parlement vastgesteld.
Als voorbeeld volgt hier de essentiele paragraaf uit een dechargebesluit van 13 december 1978.

'Het Parlement ...
3. verleent de Commissie kwijting voor de volgende bedragen die op de jaarrekening
voorkomen:
a. ontvangsten:
- vastgestelde rechten van het begrotingsjaar 1976: 7 993 217 897,32 r.e.
- invorderingen per 31 december 1976: 7 423 870 669,15 r.e., als volgt verdeeld:
1. invorderingen op de rechten van het begrotingsjaar 1976 6 589 035 058,13 r.e.
2. invorderingen op de rechten van het voorgaande begrotingsjaar: 834 835 611,02 r.e.
b. uitgaven (in de loop van het begrotingsjaar verrichte betalingen): 6 257 193 266,96 r.e.;
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4. wijst er op dat het saldo van

de geconstateerde ontvangsten minus de uitgaven van het
begrotingsjaar ten bedrage van 40 542 573,12 r.e. naar het volgende begrotingsjaar wordt
overgedragen;
5. verwijst naar zijn resolutie met de opmerkingen bij het kwijtingsbesluit en verzoekt de
instellingen overeenkomstig art. 85 van het Financieel Reglement verslag uit te brengen over de
naar aanleiding van deze opmerkingen genomen maatregelen.'

Conclusies
De Raad trok de in het Verdrag van 1975 aan het Parlement verleende dechargebevoegdheid voor
de begroting door tot het EOF en verleende in het 'intern akkoord' tussen 'de vertegenwoordigers
van de regeringen der lidstaten in het kader van de Raad bijeen' de beslissende
dechargebevoegdheid voor de verrichtingen van het vierde EOF aan het Parlement. De Raad trad
zelf in dit opzicht terug en werd adviserende instelling.
Het Parlement werd zich meer bewust van het verschil tussen begroting en afgesloten rekening.
Het was teleurgesteld over de constatering dat van bepaalde begrotingsposten die met zijn steun
in de begroting waren opgenomen of door het Parlement zelf door amendering waren verhoogd,
feitelijk weinig werd uitgegeven.
Grote waarde hechtte het Parlement aan de ontvangsten en met name aan het feit dat de eigen
middelen in alle lidstaten volgens dezelfde criteria worden vastgesteld, gand en afgedragen.
De subcommissie controle kwam in de verleiding zelf te gaan controleren in lidstaten, iets
waartoe het Parlement noch geroepen, noch geequipeerd is.

B. De decharge voor het begrotingsjaar 1977
Voor het eerst steun van het jaarverslag van de Europese Rekenkamer
De Rekenkamer had op 30 november 1978 haar eerste jaarverslag uitgebracht, dat betrekking
had op het begrotingsjaar 1977.13 De subcommissie controle nam dit in studie en stelde als
rapporteur Lord Bruce aan, die een werkdocument presenteerde dat uiterst negatief was
tegenover de Commissie en dat concludeerde tot niet verlenen van de decharge. De subcommissie
deelde die conclusie niet. Commissaris Tugendhat had zich in een uitvoerige uiteenzetting in de
Bc tegen een aantal oordelen van Lord Bruce verweerd. Zo meende de Commissie - anders dan
Lord Bruce - dat de landbouwvoorraden (waarde alleen al van de voorraden in openbare opslag:
2,3 mld. e.r.e.) niet op de balans van de Gemeenschap moesten paraisseren, omdat ze door
lidstaten of andere organisaties worden gekocht en juridisch dus geen eigendom van de
Gemeenschap waren. Dit laatste moge juist zijn - al was de situatie niet volledig duidelijk, het
Financieel Reglement zegt er niets over -, in elk geval financiert de Gemeenschap de verschillen
tussen de aankoopprijs en de verkoopprijs van de produkten waarvoor interventie plaatsvindt, 14
zodat de waardevermindering van de voorraden wel degelijk relevant is voor de financiele
verplichtingen van de Gemeenschap. De rapporteur had hier dus een belangrijke zaak aan de
orde gesteld, die ernstiger zou worden naarmate de voorraden en de waardeverminderingen
groter werden en waarvoor niets was voorzien. Bij de decharge voor 1977 ging de BC hierop
echter niet verder in wegens de al genoemde niet geheel duidelijke juridische situatie.
De overige argumenten van Lord Bruce waren het te lage 'bestedingspercentage', waarop hierna
nader zal worden ingegaan, het feit dat de rekeningen onvolledig waren en de omstandigheid dat
de Commissie zich onvoldoende wenste te voegen naar de opmerkingen van de Rekenkamer.
Nadat het rapport enkele malen in de BC aan de orde was geweest, besloot zij op 6 juni wegens de
onderbreking van de parlementaire arbeid in verband met de in die maand te houden
verkiezingen de indiening van een ontwerp-resolutie inzake de decharge uit te stellen.
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Na de verkiezingen: instelling van de Commissie voor de Begrotingscontrole

Na de verkiezingen van juni 1979 kwam de bevoegdheid voor de controle en decharge te liggen bij
de nieuw ingestelde parlementaire Commissie voor de Begrotingscontrole, die bestond uit 28
leden. In Hoofdstuk I is in de onderdelen G. (over de bevoegdheden van de BC en de Bcc) en I.
(over de procedure bij het verlenen van de decharge) al over deze commissie geschreven. De
subcommissie was een zelfstandige commissie geworden. Bij de benoeming van de 410 (na de
intrede van de Grieken in 1981: 434) leden in de verschillende parlementaire commissies was het
uitgangspunt dat elk lid in een commissie als lid en in een andere als plaatsvervangend lid zou
worden benoemd. Voor de Bcc was een uitzondering gemaakt. Het was nadrukkelijk de
bedoeling dat de leden van deze commissie tevens lid of plaatsvervangend lid zouden zijn van de
BC, dan wel lid of plaatsvervangend lid van een andere commissie waar de begrotingscontrole
extra aandacht vroeg, zoals die voor landbouw en voor ontwikkelingssamenwerking. Hierdoor
kon in die commissie verkregen kennis benut worden voor controle en kon omgekeerd de
controle-ervaring worden teruggekoppeld naar het werk van de andere commissies. Zie voor de
samenstelling van de Bcc na de toetreding van de Griekse leden bijlage 9.15

Ook voor het secretariaat van de nieuwe commissie werd getracht isolement te voorkomen en
verworven begrotingservaring te benutten. Aanvankelijk werden de Bc en de BCC door 66n
secretariaat bijgestaan, later specialiseerden sommige leden van dit secretariaat zich in de
controle, zodat twee secretariaten ontstonden. Deze bleven eerst nog onder de leiding van
dezelfde persoon, die van beide commissies eerste secretaris was. Hem werd ook de
verantwoordelijkheid gegeven voor de voorbereiding van de overlegprocedures - zowel het
begrotingsoverleg als het wetgevend overleg - met de Raad. Later ging deze verbinding tussen
beide secretariaten geleidelijk verloren.
De Bcc trachtte een sfeer te scheppen waarin partijpolitieke tegenstellingen niet of zo min

mogelijk naar voren zouden komen en waarin ieder lid - door goede presentie en specialisatie zou bijdragen aan de opbouw van een gezaghebbend college dat bij zijn controle-arbeid niet van
partijpolitieke uitgangspunten uitgaat, maar van beslissingen van het Parlement. De commissie
vergaderde frequent.
Voortzetting van de controle 1977 door de BCC

Bcc-voorzitter Aigner verving Lord Bruce als rapporteur voor de decharge voor het jaar 1977
omdat deze niet in het gekozen Parlement terugkeerde. De BCC WaS v66r het verlenen van
decharge, maar hield het rapport-Bruce grotendeels in stand. Op 16 november 1979 vond de
behandeling in het Parlement plaats, op basis waarvan de volgende teksten werden aangenomen:
- het dechargebesluit voor de begroting 1977;
- het besluit over de decharge voor de verrichtingen van het vierde Europees Ontwikkelingsfonds in het jaar 1977;
- een resolutie-houdende-opmerkingen bij de dechargebesluiten over de uitvoering van de
begroting 1977 (cf. art. 85 van het Financieel Reglement van 21 december 1977);
- een resolutie houdende advies van het Parlement inzake de aan de Commissie te verlenen
decharge voor de verrichtingen van het eerste, tweede en derde Europees Ontwikkelingsfonds in
het jaar 1977.16
Behalve de rapporteur en de Begrotingscommissaris namen nog zes Parlementsleden aan het
debat deel en voor het eerst werden amendementen ingediend op de resolutie-met-opmerkingen.
Het zwaartepunt in deze resolutie lag in het onvoldoende 'bestedingspercentage' van met name
de bedragen die door het Parlement aan de begroting waren toegevoegd. Tugendhat bestreed de
argumentatie van de Bcc, maar het Parlement was niet onder de indruk van zijn verweer. Met de
Bcc was het van mening dat de Commissie de besluiten van de Begrotingsautoriteit onvoldoende
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had uitgevoerd. Het stelde vast dat in het jaar 1977 het niet gebruiken van kredieten funeste
gevolgen had voor nieuwe beleidssectoren en wees er op dat dit niet gebruiken van kredieten een
vast, structureel verschijnsel was in grote delen van de begroting, dat tot een verzwakking van de
begrotingsbevoegdheden van het Parlement leidt.
Het 'bestedingspercentage'
De Bcc beoordeelde of de Commissie de politieke wil van het Parlement, neergelegd in de
begroting, uitvoerde aan de hand van het al of niet feitelijk besteden van de door het Parlement
aangebrachte verhogingen der bedragen. Instructief zijn de in Tabel VII. 1 opgenomen
voorbeelden uit de rapporten-Bruce en -Aigner over betalingskredieten.17 Wat de
vastleggingskredieten betreft merkten de beide rapporteurs op dat tot de begroting 1978 bij de
meeste begrotingsposten nog geen splitsing voorkwam in betalingskredieten en
vastleggingskredieten en ook dat het patroon in de weinige gevallen dat het Parlement de
vastleggingskredieten heeft geamendeerd grotendeels hetzelfde was als bij de betalingskredieten.
Tabel VII.1. Voorbeelden van de uitvoering door de Commissie van de amendementen van het
Parlement (betalingen) voor het begrotingsjaar 1977 (in r.e.).

Artikel of post

351/Bescherming
gezondheid
lucht en water
3540/Studies
betreffende
het milieu
3541/Acties
milieu-werkzaarnheden

gevolg van
totaal
totaal niet
totale beschikuitvoering
van de
amendementen
amendementen bare kredieten
uitgegeven
van het
van het
voorhet
uitgevoerde (overgedragen
Parlement
of vervallen) Parlement (in %)
begrotingsjaar betalingen

+ 40 000

480 000

202 800

277 200

0

+ 112 000

1 412 000

445 600

966 300

0

+ 30 000

150 000

62 400

87 600

0

+ 20 000

180 000

56 600

+ 50 000

50 000

20 000

+ 500 000

500 000

144 900

3550/

Consumentenbescherming

123 300

0

356/Taak-

organisatie en
-verrijking
3621/Wetenschappenlijke
informatie

30 000
355 100

40

28,9

De Commissaris betwistte de cijfers niet, maar vond de voorstelling van zaken misleidend. 'De
Commissie wordt beoordeeld op de vraag of de laatste schijf van daadwerkelijke uitgaven heeft
plaatsgevonden binnen de betrokken periode van 12 maanden.'18 In feite moet de Commissie
controleren of aan de voorwaarden voor betaling is voldaan. Is dit niet het geval dan kan - als de
verplichtingen zijn aangegaan - de betaling later plaatsvinden omdat de betalingskredieten
automatisch naar het volgende jaar worden overgedragen.
De voorstelling van zaken wekt de indruk alsof de executieve juist het bedrag dat het Parlement
toevoegde niet uitgaf: de begrotingspost vormt echter na amendering 66n geheel en het
bestedingspercentage van dat geheel behoort te worden gecontroleerd. Ook dat percentage was
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in een aantal gevallen laag, zodat het Parlement terecht naging of het uitvoeringsbeleid aan
de bedoelingen van de Begrotingsautoriteit voldeed. Het is begrijpelijk dat het Parlement
zijn controle-arbeid mede richtte op de vraag in hoeverre zijn begrotingsbevoegdheid effectief
was geweest en daarbij de schijnwerper richtte op het bedrag van zijn eigen amendementen.
Het is echter niet mogelijk bij een gedeelde verantwoordelijkheid voor de begroting
'Parlementsruimtes' en 'Raadsruimtes' te onderscheiden. Deze problematiek zou nog vaak aan
de orde komen.
Openbare Bcc-vergadering
Een in louter financitle zin klein punt in de resolutie, dat echter eerder veel aandacht kreeg,
luidde: ' . . . zal zich over het beheer van de kredieten voor representatiekosten en kosten voor
dienstreizen van de Commissie in het kader van de kwijtingsprocedure voor 1978 uitspreken'.
Dit was een soort voorbehoud. In verband met geruchten had de voorzitter van de subcommissie
controle nog v66r de verkiezingen aan de Rekenkamer gevraagd een onderzoek in te stellen naar
het gebruik door leden van de Commissie van representatie- en reiskostenvergoedingen. Naar
aanleiding van de verslagen19 over dit onderwerp hield de BCC op 4 oktober 1979 een openbare

vergadering. De geruchten bleken sterk overdreven, maar er was wel een zekere administratieve
laksheid ingeslopen. In de openbare vergadering verscheen Commissievoorzitter Jenkins
persoonlijk om een toelichting te geven op de nieuwe, stringentere voorschriften waarop de BCC
had aangedrongen en die snel door de Commissie waren vastgesteld. Hierdoor werden
besparingen bereikt. Enkele leden van de Commissie hebben ten onrechte ontvangen gelden uit
hoofde van reis- en representatieregels in de Gemeenschapskas teruggestort.

Inrichting van het verslag van de Rekenkamer
De Commissie was het absoluut niet eens met hetgeen de Rekenkamer had gedaan met haar
antwoorden op opmerkingen van de Kamer. Het Verdrag bepaalt dat de Rekenkamer haar
jaarverslag te zamen met de antwoorden van de instellingen op haar opmerkingen in het
Publikatieblad moet publiceren. De Commissie beklaagde zich erover dat de Rekenkamer, na de
antwoorden te hebben gepubliceerd die de Commissie op opmerkingen van de Kamer had
gegeven, daaraan weer conclusies of commentaar had verbonden en in haar jaarverslag had
opgenomen zonder dat de Commissie in de gelegenheid was gesteld daarop weer een antwoord te
geven. De Decharge-autoriteit werd aldus volgens de Commissie onvolledig geinformeerd.
Bovendien had de Rekenkamer de antwoorden van de Commissie onvolledig geciteerd. In een
document20 gaf Tugendhat 'de passages die niet in het jaarverslag zijn opgenomen, alsmede de
aanvullende antwoorden die noodzakelijk zijn geworden ten gevolge van de diverse
opmerkingen van de Rekenkamer'.
Later zou de BCC nog terugkomen op dit meningsverschil, dat is terug te voeren op het bestaan
van verschillende gebruiken in de lidstaten. In landen waar de Rekenkamer jurisdictie heeft - en
daarom ook Rekenhof wordt genoemd - zal het laatste woord van de Rekenkamer in haar
jaarverslag als een soort definitief oordeel worden beschouwd dat eventueel rechtsgevolgen
heeft. In landen waar dit niet het geval is zijn de opmerkingen zowel als de commentaren van de
Rekenkamer op naar aanleiding van haar opmerkingen verkregen antwoorden controlebevindingen, welke op zichzelf nog geen rechtsgevolgen hebben. Dit is ook in de EG het geval.
Het laatste woord is daarom aan de Decharge-autoriteit, die de gecontroleerde instelling nog alle
gelegenheid geeft te reageren op conclusies van de Rekenkamer. Deze reacties alsmede het
'eindoordeel' van het Parlement zijn ook openbaar, al komen zij later dan het Publikatieblad
waarin de Rekenkamer haar rapport publiceert. De publiciteitswaarde is weliswaar dan niet
dezelfde, hetgeen een nadeel is, maar toch kan er naar mijn oordeel geen bezwaar bestaan tegen
het opnemen door de Rekenkamer van commentaar op verkregen antwoorden in haar eigen
jaarverslag.
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Politieke vervolgcontrole
Op 10 juni 198021 gaf de Commissie een overzicht van de maatregelen die waren genomen naar
aanleiding van de resolutie-met-opmerkingen over de uitvoering van de begroting 1977. Naar
aanleiding daarvan nam de Bcc een ontwerp-resolutie aan'over de maatregelen diezijn genomen
naar aanleiding van de resolutie-houdende-opmerkingen bij het besluit tot het verlenen van
kwijting voor de uitvoering van de begroting 1977'.22 Deze resolutie werd door het Parlement
aanvaard. Aldus hield het Parlement de druk op de ketel van de controle en trachtte het bij elke
gelegenheid verdere toezeggingen over de begrotingsuitvoering en verwante aangelegenheden te

verkrijgen.
Volgens Aigner was het een positief punt dat de bestedingen van de middelen uit het Sociaal en
het Regionaal Fonds door nieuwe, op aandringen van het Parlement ingevoerde procedures
tamelijk vlot verliepen. De BCC meende echter dat de Commissie er bij alle lidstaten op aan zou
moeten dringen dat de middelen uit het Regionaal en het Sociaal Fonds niet ter vervanging, maar
ter aanvulling van de nationale middelen worden gebruikt.23
Het rapport over de voedselhulp was nog niet bevredigend. Ondanks grote inspanningen van de
Commissie was de controle op de op nationaal vlak uitgegeven communautaire middelen
ontoereikend. Uiteraard kwam de onbevredigende bestedingsgraad aan de orde.
Conclusies

De controle en de voorbereiding van de dechargebeslissing werden aan een zelfstandige
commissie van het gekozen Parlement toevertrouwd. Daardoor kon de controle intensiever
plaatsvinden.
Het Parlement stuitte op het niet stelselmatig vastleggen (in de balans) van de financiele
verantwoordelijkheid van de Gemeenschap voor waardeverminderingen van landbouwvoorraden. Een oplossing voor dat probleem was er nog niet. In feite werd voornamelijk gedacht
aan waardevermindering en dus verlies na verkoop van opgeslagen voorraden. Het is echter ook
mogelijk dat bij verkoop van voorraden winst wordt gerealiseerd.
De problematiek van het 'bestedingspercentage' van 'favoriete' kredieten werd terecht centraal
gesteld, omdat het Parlement juist in zijn begrotingsbevoegdheid een instrument heeft tot het
beinvloeden van het beleid. De voorstelling van zaken als zou de controle gericht moeten zijn op
het gedeelte dat door amendering door het Parlement aan de begroting is toegevoegd, werd
terecht door de Commissie bestreden, hetgeen echter aan de kern van de parlementaire kritiek
geen afbreuk doet.
Het Parlement begon met politieke vervolgcontrole, het nagaan wat de Commissie heeft gedaan
naar aanleiding van de aanbevelingen en verlangens van het Parlement, die het krachtens art. 85
FR tot uiting heeft gebracht.

C. De decharge voor het begrotingsjaar 1978
Kritiek op niet uitgeven van kredieten voor nieuw beleid
Ten gevolge van de verkiezingen werd de decharge over 1977 pas in november 1979 verleend.
Deze vertraging werd ingehaald doordat het Parlement op 22 en 23 mei 1980 de decharge voor
1978 behandelde. De door het Financieel Reglement voorgeschreven termijn, behandeling v66r
30 april, was bijna gehaald. De Raad had zijn advies vastgesteld op 22 april, nu voor het eerst
vergezeld van een aantal commentaren.
De Bcc had Battersby (ED-VK) tot rapporteur benoemd. Er was weer een zodanige
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werkverdeling tot stand gebracht dat alle 28 leden van de commissie een concrete taak bij de
voorbereiding hadden. Slechts enkelen maakten hun taak niet waar. Het rapport was weer
uitgebreider geworden; de voornaamste basis waarop het berustte was het tweede jaarverslag van
de Rekenkamer. Op nagenoeg alle door de Rekenkamer gereleveerde punten ging het BCCrapport in, waarbij het bijna steeds het standpunt van de Rekenkamer ondersteunde.
Op basis van het rapport werden de volgende teksten aangenomen:
- het besluit over de aan de Commissie te verlenen decharge voor de uitvoering van de begroting
1978;

- het besluit over de aan de Commissie te verlenen decharge voor de uitvoering van de
verrichtingen van het vierde Europees Ontwikkelingsfonds in 1978;
- een resolutie-houdende-opmerkingen bij de besluiten tot het verlenen van decharge voor de
uitvoering van de begroting 1978;
- een besluit over de aan de Commissie te verlenen decharge voor de verrichtingen van het eerste,
tweede en derde Europees Ontwikkelingsfonds in 1978.24
Het Parlement nam het laatste besluit- anders dan het advies aan de Raad voor de verrichtingen
van de drie genoemde Europese Ontwikkelingsfondsen voor 1977 - op grond van de overweging
'dat het Verdrag van 22 juli 1975,25 dat met name het Parlement de bevoegdheid geeft tot het
verlenen van kwijting voor de uitvoering van de jaarlijkse begroting, van toepassing was op de
rekeningen van het begrotingsjaar 1978, uiteraard met inbegrip van de financiele verrichtingen in
dat jaar met betrekking tot het eerste, tweede en derde Europese Ontwikkelingsfonds'. Het
'intern akkoord van de vertegenwoordigers van de regeringen der lidstaten in het kader van de
Raad bijeen' had echter voor de 'oude' (eerste, tweede en derde) Ontwikkelingsfondsen de
bevoegdheden niet veranderd. De Raad ging zijnerzijds door met het nemen van
dechargebesluiten ter zake.
Slechts de belangrijkste controverses kunnen hier onder de loep worden genomen. De meeste
punten van meningsverschil en kritiek strekken zich - soms escalerend - over jaren uit en komen
vaak ook pas na jaren discussie, studie en overleg tot oplossing, meestal in een compromis.

Het 'bestedingspercentage'
Voor de Bcc was het hoofdpunt van kritiek evenals het vorige jaar - het onvoldoende besteden
van kredieten die het Parlement op de begroting had geplaatst of verhoogd. De Rekenkamer26
constateerde dat de rekeningen van 1978 een verergering van dit verschijnsel vertoonden. Zij
rapporteerde: 'Het op de huidige schaal niet gebruiken van voor betalingen toegewezen bedragen
is een zeer ernstige aangelegenheid, aangezien het twijfels oproept aan het stelsel van de
begrotingsraming alsmede aan het goede financiele beheer. Het probleem kan gedeeltelijk
worden toegeschreven aan de praktijk van het in de begroting opnemen van voorzieningen voor
maatregelen waarmee nog geen begin is gemaakt en die veelal pas z6 laat in het jaar worden
uitgevoerd dat er in dat jaar weinig of geen uitgaven kunnen worden gedaan.'
-

Met betrekking tot het EoGFL/OriEntatie, het EFRO en het Sociaal Fonds constateerde de Kamer
dat het doel van het op grotere schaal onderscheiden van vastleggingskredieten en
betalingskredieten niet was bereikt. Deze differentiatie, d.w.z. afzonderlijke bedragen opnemen
voor het aangaan van verplichtingen en voor het doen van betalingen, was voornamelijk bedoeld
om het bedrag op de begroting van het betrokken jaar voor betalingen (betalingskredieten) te
kunnen reduceren tot het minimum dat nodig is om te voldoen aan de verplichtingen waarvoor in
dat jaar betalingen moeten worden verricht, zonder de Commissie te beperken in haar
mogelijkheid om verplichtingen aan te gaan voor uitgaven tot aan het van te voren voor een
programma(-onderdeel) vastgestelde niveau. 'De situatie wat betreft het geringe gebruik van de
voor betalingen toegewezen bedragen is even ernstig als onder het vroegere stelsel van nietgedifferentieerde begrotingsbedragen,' aldus de Rekenkamer. De Commissie beloofde in haar
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antwoorden beterschap wat betreft dit 'diep ingevreten, netelig probleem'. Ze had er al aan
gewerkt, maar was ook afhankelijk van aanvragen uit de lidstaten. Desnoods zou zij lagere
betalingskredieten voorstellen, maar zij zou het ook niet kunnen verantwoorden in haar
begrotingsvoorstellen te weinig kredieten voor de verwachte kosten van een bepaald beleid op te
nemen, uitsluitend omdat zich bij de effectuering van de betalingen moeilijkheden kunnen
voordoen.

Het niet besteden van begrote bedragen, nota bene bedragen waarvoor het Parlement zijn
bevoegdheid had ingezet, had meer aspecten. Die kwamen aan de orde in de mondelinge
behandeling, nadat Battersby namens de BCC in de ontwerp-resolutie-met-opmerkingen de
volgende teksten had voorgelegd: het Parlement'betreurt dat de meeste amendementen van het
Parlement op de betalingskredieten eens te meer op volkomen ontoereikende wijze ten uitvoer
werden gelegd en acht dit vrijwel niet uitvoeren onaanvaardbaar' en 'is van mening dat de
oorzaken van dit falen van tweeerlei aard zijn: in de eerste plaats had de Commissie niet de
politieke moed om amendementen die van het grootste belang waren voor het welzijn van
Europa ten uitvoer te leggen, en in de tweede plaats was er onvoldoende respons van de Raad en
de regeringen van de lidstaten.'
Battersby hield vast aan de benadering van het vorige jaar: 'Omstreeks 60% van onze
amendementen, waarmee bijna 80% van de totale waarde van onze amendementen was
gemoeid, werd in 1978 ontoereikend uitgevoerd.'27
Tugendhat was het wederom grotendeels oneens met de benadering van de Bcc en wijdde er een
groot deel van zijn rede aan. Daarin legde hij de nadruk op de betekenis van de
vastleggingskredieten, die immers de omvang van een program bepalen en die w61 waren
gerealiseerd. 'De betalingen zijn min of meer automatisch gevolg van de snelheid waarmee het
beleid wordt uitgevoerd en wat dit betreft is de Commissie dikwijls - zelfs gewoonlijk afhankelijk van de snelheid waarmee de lidstaten hun aanvragen doen.' Op vier punten ging de
Commissaris nader in.
1. Goedkeuren van een krediet betekent autoriseren. Maximaal het begrote bedrag mag
uitgegeven worden, niet: moet uitgegeven worden. Niet altijd betekent uitgeven ook 'goed
besteden'. Er moet aan voorwaarden worden voldaan. Zou de Commissie daar niet voor zorgen
dan zou het controlerende Parlement niet tevreden zijn.
2. Het gaat om de intenties die de Begrotingsautoriteit en de Cornmissie hebben ten tijde van het
vaststellen van de begroting. Die intenties kunnen niet altijd precies aan 66n jaar verbonden
worden. 'Hoe deugdelijk beleidsintenties ook zijn, ze worden niet altijd verwezenlijkt - vaak om
redenen die buiten de macht van de Commissie liggen ... Als het Parlement er nu werkelijk op
staat dat aan het eind van het jaar geen betalingskredieten onbesteed mogen blijven, dan bedoelt
het daarmee in feite dat de Commissie op dit gebied geen enkel risico mag nemen.'
3. De Commissie aanvaardt niet dat de begroting in alle gevallen een volledige en toereikende
basis voor de uitgave van kredieten vormt. Zij is het ermee eens dat dit soms wel het gevalis, maar
voor verreweg de meeste begrotingsposten is volgens de Commissie een afzonderlijke juridische
basis en dus de toestemming van de Raad vereist voordat de uitgaven kunnen worden gedaan. De
Commissie is graag bereid om samen met het Parlement te praten over het voorstel voor een
'magische formule'28 in de toelichting op de begroting, maar wil niet de indruk wekken dat een
dergelijke formule een afzonderlijke juridische basis overbodig maakt.
4. Ook bleef de Commissaris er bezwaar tegen maken dat de BCC in haar berekeningen
uitsluitend was uitgegaan van de bedragen die het Parlement aan de begroting had toegevoegd en
zei: 'Hij (de rapporteur) geeft daarbij echter de indruk dat de amendementen van het Parlement
louter tot doel hebben de kredieten te verhogen en dat het alleen verantwoordelijkheid op zich
neemt en derhalve belangstelling heeft voor die kredieten die door de amendementen aan de door
de Raad goedgekeurde bedragen werden toegevoegd . . . Het Parlement stelt zich toch zeker
verantwoordelijk voor alle kredieten - niet alleen voor de room maar ook voor de melk. En de
Commissie doet voor haar uitgaven een beroep op de volledige inhoud van de melkbus; zij schept
niet alleen het onderste of het bovenste van de melk. Het is dus volgens de Commissie misleidend
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om te zeggen dat amendementen in het geheel niet ten uitvoer zijn gelegd. De kredieten zijn
misschien niet volledig besteed, maar dat is een andere zaak.'

De belangrijke doelstelling van de dechargeprocedure: via controle bevorderen dat de begroting

die mede door toedoen van het Parlement gestalte heeft gekregen ook werkelijk wordt
uitgevoerd, zou beter zijn gediend indien de Bcc op het laatste door Tugendhat genoemde aspect
positiever zou zijn ingegaan.
Kosten van het Gemeenschappelijk Landbouwbeleid

Naar aanleiding van kritische opmerkingen over het verschil tussen de ramingen en de
uiteindelijke landbouwuitgaven en over de ontwikkeling van de kosten van het
Gemeenschappelijk Landbouwbeleid zei landbouwcommissaris Gundelach: 'Het Parlement
mag niet vergeten dat het ook verantwoordelijk is. Het Europees Parlement oefent niet slechts
controle uit, een vitale functie voor een verstandig beleid, doch neemt tevens deel aan het
politieke besluitvormingsproces. Het Parlement doet ook aanbevelingen over de wijze waarop
het landbouwbeleid dient te worden gevoerd. Het Parlement moet dan ook vanzelfsprekend de
consequenties dragen van de aanbevelingen die het de Commissie doet, en de budgettaire
consequenties aanvaarden van het feit dat de Commissie het landbouwbeleid ten uitvoer legt
zoals het Parlement in grote meerderheid haar heeft aanbevolen. Ik heb niet in alle redevoeringen
die ik vanavond heb gehoord een erkenning van dit verband kunnen horen.'29 De Commissaris
doelde op het feit dat het Parlement bij zijn advies over de landbouwprijzen wederom sterkere
prijsverhogingen had voorgesteld dan de Commissie. De Raad was eveneens hoger uitgekomen
dan de Commissie!

Andere punten van kritiek en zorg

- Het Parlement wees op de herhaaldelijk kenbaar gemaakte opvatting dat beheercomitts30
louter een adviserende taak kunnen hebben en dat de besluitvorming door de voor de uitvoering
van het beleid verantwoordelijke Commissie daardoor niet mag worden belemmerd. Tugendhat
stelde dat de Commissie het met het Parlement eens is dat het een ideale oplossing zou zijn om
deze comit6s een zuiver raadgevend karakter te geven en 'zij zal dit dan ook in haar toekomstige
voorstellen naar voren brengen'.31
- Ter zake van de landbouwvoorraden stelde het Parlement bezorgd te zijn over het feit:
a. dat van bepaalde goederen zeer grote voorraden worden aangehouden, met aanzienlijke
kosten voor de begroting;
b. dat niet altijd duidelijk is wie precies de eigenaar van deze voorraden is;
c. dat niet altijd concreet is vastgesteld hoe groot de voorraden zijn.
Het Parlement verzocht de Commissie v66r eind 1980 hierover verslag uit te brengen.
- Bezorgdheid werd ook geuit over de situatie na de uitspraak van het Hof in de zaak Como,32
met name over de vraag of de vigerende bepalingen en uitvoeringsprocedures een eerlijke en
uniforme inning van de ontvangsten kunnen waarborgen. Het bleek dat het begrip 'vaststelling
van de eigen middelen' door de lidstaten op uiteenlopende wijzen werd geinterpreteerd. In
bepaalde gevallen werden de middelen vastgesteld nadat de juridische situatie definitief was
geregeld (bijvoorbeeld pas na jarenlange procedures), in andere gevallen geschiedde dit zodra de
belastingdienst kennis had genomen van de grondslag van de middelen.33

Ten onrechte ontvangen gelden terugbetaald

In zijn rapport34 meldde Battersby de Rekenkamer te hebben geraadpleegd en de verzekering te
hebben verkregen dat leden van de Commissie representatie- en dienstreisvergoedingen hadden
terugbetaald in gevallen waarin de interne voorschriften niet waren nagekomen. 'Naar de
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mening van de rapporteur kan derhalve voor de desbetreffende kredieten voor 1977 en 1978
kwijting worden verleend.' Bij deze passage in het rapport is het gebleven. Het voor 1977
gemaakte voorbehoud was niet uitgemond in wijziging van de bedragen van de rekening. Het
opheffen van de reserve had derhalve geen formeel karakter en in het dechargebesluit noch bij de
'opmerkingen' is er melding van gemaakt.

Voortaan vinger aan de pols

In het debat maakte de rapporteur de plannen van de BCC bekend om met betrekking tot
aanbevelingen van het Parlement de vinger aan de pols te houden. Voortaan zou het Parlement,
via een aanvullend rapport van de Bcc rond november, aandacht schenken aan de wijze waarop
haar aanbevelingen ten uitvoer waren gelegd. Battersby wees er 'de Commissie bijtijds op dat de
houding van de BCC ten opzichte van de kwijting voor het begrotingsjaar 1979 afhankelijk zal
zijn van de mate waarin deze aanbevelingen zijn uitgevoerd. Kwijtingsverslagen zijn
constructieve documenten die op grondig onderzoek zijn gebaseerd. Zij vereisen evenveel
aandacht en respect als alle andere documenten die op openbare middelen, dat wil zeggen op het
geld van de belastingbetaler, betrekking hebben. Hoewel ik dus adviseer om kwijtingte verlenen,
zou ik er bij de Commissie ten zeerste op aan willen dringen om onmiddellijk doeltreffende
maatregelen te nemen zodat het financieel beheer kan worden verbeterd.'35
Een overvloed aan controledebatten
Niet anders dan zeer globaal wordt hier melding gemaakt van een debat dat naar aanleiding van
een door Aigner namens de BCC ingediende ontwerp-resolutie op 10 juni 1980 in het Parlement
plaatsvond. Het ging 'over de uitvoering van de begroting 1979'. De BCC nam dit initiatief naar
aanleiding van het verschijnen van het document getiteld 'Financiele toestand van de Europese
Gemeenschappen op 31 december 1979' - een gebruikelijk kwartaalrapport van de Commissie teneinde een groot aantal aanbevelingen te doen aan de parlementaire commissies, aan de Raad
en aan de Commissie over de uitvoering van de begroting, het verband met de wetgeving, de
administratieve structuren e.a.
De toon van het debat was zeer kritisch en sloot nauw aan op het dechargedebat van kort tevoren.
Een geprikkelde Commissaris Tugendhat wees op het gevaar dat, door het zo vaak (en buiten de
daartoe geschapen procedures om) uitoefenen van de controlefunctie, het publiekelijk uiten van
kritiek op de Commissie zonder dat deze zich gedetailleerd kan verweren, te veel van het goede
zou kunnen worden. Er waren de dechargedebatten, voorafgegaan door nauwkeurig onderzoek
van de Rekenkamer met hoor en wederhoor en door de intensieve onderzoekingen in de BCC;
aangekondigd waren al de debatten - met resolutie - over het gevolg dat de Commissie had
gegeven aan de opmerkingen bij de dechargebesluiten; er waren voorts de dechargedebatten over
de EGKS en over de rekeningen van het Rekencentrum, over het Gemeenschappelijk Centrum
voor Onderzoek te Ispra, over de gedecentraliseerde Centra (de Europese Stichting ter
Verbetering van de Levensomstandigheden en Arbeidsvoorwaarden te Dublin en het Europees
Centrum voor de Ontwikkeling van de Beroepsopleiding te Berlijn) en er was rond oktober de
reeds traditionele jaarlijkse mondelinge vraag met debat namens alle fracties over de uitvoering
van de lopende begroting. Het ontbrak de BCC zeker niet aan inzet, ijver en toewijding om druk
uit te oefenen, met name op de Commissie.

Controlewerk lijkt echter de beste resultaten op te leveren indien het gekenmerkt wordt door
stelselmatigheid en regelmaat, waarbij het inhaken op actuele gebeurtenissen als onderstreping
van de waakzaamheid kan dienen, maar niet om de stelselmatigheid te doorbreken.
De door Aigner ingediende resolutie werd ongewijzigd aanvaard.36
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Politieke vervolgcontrole
Op 13 januari 1981 vond voor de eerste keer plaats wat we'politieke vervolgcontrole' noemen: er
verscheen een 'Verslag namens de BCC over de maatregelen die zijn genomen naar aanleiding van
de resolutie-houdende-opmerkingen in de besluiten waarbij overeenkomstig het Financieel
Reglement kwijting werd verleend voor het begrotingsjaar n'. Deze keer werd over twee jaren
tegelijk verslag uitgebracht: over 1977 in het rapport van Aigner, over 1978 in dat van
Battersby.37 Beide resoluties werden ongewijzigd aanvaard. De op 1977 betrekking hebbende
resolutie werd om redenen van systematiek al vermeld op blz. 280.
Battersby feliciteerde de Commissie met de moed die zij had getoond door toe te geven dat zij
veel van de in het verslag door hem vermelde budgettaire fouten had begaan, die fouten te
verbeteren en zich aan de afgesproken termijn te houden.
Over het EFRO zei hij: 'Het geld dat erin steekt is geld van de belastingbetalers van de
Gemeenschap en dit geld verandert niet van communautair geld in nationaal geld wanneer het de
grenzen overschrijdt. De Gemeenschap moet het recht hebben om haar eigen daartoe
aangestelde inspecteurs ter plaatse in alle lidstaten te laten controleren of het communautaire
geld juist is besteed. Dat is helaas niet in alle lidstaten het geval.'38
Over het verschil van mening tussen Parlement en Commissie inzake het kunnen volstaan met
opname in de begroting als voldoende rechtsbasis meende Notenboom persoonlijk dat dit het
best opgelost kon worden als eerst Parlement en Commissie en daarna Parlement en Raad samen
post voor post zouden nagaan waar wel en waar niet een aanvullende juridische basis
noodzakelijk is. Zo dit niet geschiedt, 'komt hier onnodig een conflict van, waarin Raad en
Parlement elkaar blokkeren'.39 Kellet-Bowman vroeg namens de ED-fractie aandacht voor
doelmatigheidsonderzoek. Hij stelde ' . . . dat men zich een idee moet proberen te vormen van het
kosten-batenaspect van projecten die uit de communautaire fondsen worden gefinancierd.
Hoewel de BCC toeziet op de regelmatigheid en wettelijkheid van de uitgaven, bestaat haar
voornaamste taak erin nauwlettende politieke controle uit te oefenen op de manier waarop de

beleidslijnen worden uitgevoerd.'40
Irmer (Lib-D) duidde aan dat het geven van decharge niet vanzelfsprekend is: 'Wij hebben ook
duidelijk gezegd dat, indien de kritiek die wij moesten uitbrengen niet tot een verbetering van het
werk van de Commissie op dit gebied zou leiden, dit er op de een of andere dag - en dat is veel
meer dan een zuiver theoretische mogelijkheid - wel eens toe zou kunnen leiden dat het
Parlement zich verplicht zal zien kwijting te weigeren. Dit is natuurlijk het wapen, de sanctie die
aan de begrotingsbevoegdheden verbonden is.'41
Tugendhat antwoordde zeer uitvoerig. 'Men heeft het Parlement, terwijl het bezig is met het
voorbereidende werk voor de kwijting voor 1979 . . . voor het eerst gevraagd na te gaan of er in de
maatregelen die de Commissie heeft genomen naar aanleiding van de resoluties die de
kwijtingsbesluiten van de voorgaande jaren, met name 1977 en 1978, vergezelden, werkelijk is
rekening gehouden met de wensen van het Parlement. Dat is een nieuwigheid en ik geloof dat het
een goede nieuwigheid is.'42 Veel tijd besteedde de pas weer voor vier jaar benoemde
Commissaris aan 'de juridische basis' en 'het bestedingspercentage'. Er leek op beide gebieden
sprake te zijn van enige toenadering tussen Commissie en Parlement. De Commissaris gaftoe dat
sommige posten met een beperkte draagwijdte - in het Frans vaak 'actions ponctuelles'
genoemd - uitsluitend op basis van hun opneming in de begroting uitgevoerd kunnen worden.
Inzake nieuwe beleidsonderdelen met verreikende gevolgen herinnerde hij aan een uitspraak van
de rapporteur voor de begroting 1981 Adonnino, die ook van mening was dat uitvoering daarvan
afhankelijk moet worden gesteld van de aanneming in de loop van het begrotingsjaar van de
nodige Commissievoorstellen en Raadsbesluiten. Het 'bestedingspercentage' was volgens
Tugendhat te verbeteren wanneer het Parlement alvorens de bedragen per amendement te
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verhogen beter zou luisteren naar de adviezen van de Commissie over de vermoedelijke
besteedbaarheid. Hierover waren al voornemens geuit van de zijde van het Parlement.
Naast de resolutie-Aigner werd ook die van Battersby zonder amendering aanvaard.43

Conclusies
De Rekenkamer heeft zich snel ingewerkt en kon daarbij voortbouwen op het werk van de
Controle-commissie en van de interne controledienst van de Commissie. De Rekenkamer
ondersteunde het Parlement in zijn kritiek op het geringe 'bestedingspercentage'. Zij verdiepte
haar onderzoek en constateerde dat het onderscheid tussen vastleggingskredieten en
betalingskredieten nog weinig voordeel had opgeleverd.
Het voorbehoud dat het Parlement bij de decharge over 1977 had gemaakt over
representatiekosten van leden van de Commissie werd - na het verrichten van terugbetalingen opgeheven. Dit is echter slechts verbaal geschied. Er zijn geen rekeningcijfers gecorrigeerd dan
wel betwiste bedragen - al of niet voorlopig - buiten de decharge gehouden.
Het Parlement probeert nu enerzijds wel een systematiek aan te brengen door inhoud te geven
aan de een jaar eerder ingestelde politieke vervolgcontrole, maar anderzijds houdt het door het
jaar heen een overvloed van controledebatten, welhaast bij elke gelegenheid die daartoe te
vinden is. Er werd verschillend gedacht over de dechargebevoegdheid voor de verrichtingen van
het eerste, tweede en derde EOF. De Raad heeft deze anders dan voor het vierde EoF - niet met
zoveel woorden aan het Parlement toevertrouwd. Het Parlement baseerde zijn opvatting ook
daarvoor de dechargebevoegdheid te bezitten op het Tweede Budgettaire Bevoegdheden Verdrag
van 1975, waarbij het dechargebevoegdheid 'voor de uitvoering van de begroting' verkreeg.
Voor de verrichtingen ingevolge het eerste, tweede en derde EoF werd door Raad dn Parlement
decharge verleend. Dit feit werd nauwelijks opgemerkt en heeft kennelijk ook niet tot echte
-

meningsverschillen geleid.

D. De decharge voor het begrotingsjaar 1979
Wat te doen met begrotingsoverschrijding?

In juni 1981, anderhalve maand na het verstrijken (op 30 april) van de termijn die het Financieel
Reglement aangeeft, verleende het Parlement aan de Commissie decharge voor het
begrotingsjaar 1979. De grondige voorbereiding maakte het de Bcc moeilijk tijdig gereed te
komen. Voor de mei-zitting van 1981 stond een aantal controlerapporten op de agenda,
waaronder als belangrijkste het dechargerapport van Irmer (Lib-D) namens de Bcc, maar op
diens verzoek werd de behandeling een maand uitgesteld. Er was namelijk een meningsverschil
tussen de leden van de BCC over de in te nemen houding met betrekking tot een
begrotingsoverschrijding. Moest het boven de begroting uitgegeven bedrag van 203,5 mln. ERE
aan landbouwgarantie-uitgaven aan de rekeningcijfers van 1979 worden toegevoegd of kon dit
bedrag - het kwaad van de overschrijding eenmaal geschied - beter op de rekening van 1980
blijven staan, zoals de Commissie had besloten? Een controversi8le stemming over
rekeningcijfers, waarvan de vaststelling een der elementen van de decharge is, zou verwarring
hebben kunnen opleveren en afbreuk kunnen doen aan het gezag van de Decharge-autoriteit.
Daarom werd de behandeling van het rapport verschoven naar juni 1981.
De Bcc had weer veel vergaderingen gewijd aan het jaarverslag van de Rekenkamer, dat door de
collega's van rapporteur Irmer tot in details was bestudeerd. De meeste van hen hadden
persoonlijk contact opgenomen met leden en/of functionarissen van de Rekenkamer en/of de
Commissie, die verantwoordelijk waren voor de begrotingsuitvoering op de onderdelen die aan
de Bcc-leden in het bijzonder waren toevertrouwd. Ambtenaren van de Commissie werden
uitgenodigd aan de beraadslagingen van de BCC deel te nemen om beter de juiste feiten te kunnen
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vaststellen. Niet zelden bleken deze feiten eerst na confrontatie van ambtenaren van de
Executieve met die van de Rekenkamer. Die vergaderingen waren vaak interessante fora voor
'
fact-finding' en vooral voor onderzoek van en discussie over de achterliggende
omstandigheden. Bij de Commissie bestond de bereidheid zich democratisch te laten
controleren, maar het daartoe leidende proces kostte tijd. Het was ook ingewikkeld omdat de
middelen binnenkomen via de lidstaten, die nog eigen bevoegdheden hebben bij de vaststelling
van bijvoorbeeld douanerechten. De uitgaven worden eveneens grotendeels door instanties in de
lidstaten verricht. Ook het feit dat de uitvoerende ambtenaren jarenlang zonder deze
gedetailleerde controle, volgens een eigen stijl en in beslotenheid hadden gewerkt, werkte
vertragend. Aanvankelijk had de Commissie terughoudend gestaan tegenover de grotere
inmenging van de Rekenkamer, het Parlement en de publieke opinie. Het publiek kreeg nu een
betere kijk op de gang van zaken in de Gemeenschap via de publiciteit van het jaarverslag van de
Rekenkamer en uit wat de pers meldde over de dechargedebatten.44
De Bcc schonk niet alleen aandacht aan de grote zaken of de sensationele aspecten die welhaast
in elk jaarverslag van een Rekenkamer te vinden zijn, maar ook aan de vele tientallen
tekortkomingen die de Rekenkamer of de BCC zelf had ontdekt in de uitvoering van de begroting.
We zagen reeds dat de vraag een grote rol speelde in welke mate datgene wat het Parlement als
mede-begrotingsautoriteit anderhalf jaar eerder bij het vorm geven aan de begroting had
gewenst ook werkelijk werd uitgevoerd. Men herinnere zich hoe het Parlement zich bij de
totstandkoming van de begroting 1979 meer dan voordien had ingezet om de begroting als actief
werktuig voor het beleid te gebruiken. Met des te meer aandacht lette het Parlement thans bij de
controle op wat daarvan uiteindelijk terecht was gekomen.

Gecombineerd debat

Het debat over het rapport-Irmer werd gecombineerd met de debatten naar aanleiding van de
beide verslagen namens de Bcc van Kellet-Bowman (ED-VK) over de controle op de inrichting
van het Gemeenschappelijk Centrum van Onderzoek te Ispra en over de controle op het
Rekencentrum van de Commissie, het verslag van Gabert (Soc-D) over de controlebevoegdheden
van de Commissie op de inning van de eigen middelen na het arrest van het Ho f van Justitie in de
zaak 267/78 (de 'Como-affaire')45 en het verslag van Dankert over het negende financieel verslag
betreffende het EOGFL/Garantie (1979), dat vergezeld was van een advies van de
landbouwcommissie.
Behalve de vier rapporteurs en twee Commissarissen namen elf leden aan het debat deel, van wie
enkelen met meerdere bijdragen konden reageren op eerdere sprekers, hetgeen helaas in de
meeste Parlementsdebatten niet mogelijk was.
Op basis van het rapport-Irmer werden vier besluiten en een resolutie-houdende-opmerkingen
aanvaard, analoog aan die bij de vorige decharge. Deze teksten werden gepubliceerd in de L-serie
van het Publikatieblad.46
Wij maken een keuze uit de vele onderwerpen van het debat en de rapporten en behandelen
hierna die onderwerpen die de meeste aandacht kregen of tot beter begrip van latere situaties
kunnen leiden.

Inrichting van het verslag van de Rekenkamer
De Rekenkamer liet in haar verslag bij bepaalde onderdelen vaak nog een commentaar volgen op
de opmerkingen die de instellingen naar aanleiding van de oorspronkelijke opmerkingen van de
Kamer in het ontwerp-verslag van juli hadden gemaakt en die de Kamer ingevolge de bepalingen
van art. 206 bis van het Verdrag mede in het verslag had opgenomen. De Commissie bleef van
mening dat een dergelijke praktijk strijdig is met genoemd Verdragsartikel, dat bepaalt dat het
jaarverslag van de Rekenkamer'wordt toegezonden aan de instellingen van de Gemeenschap en
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te zamen met de antwoorden van deze instellingen op de opmerkingen van de Rekenkamer, in het
Publikatieblad van de EG gepubliceerd'. Volgens de Commissie moeten in het Publikatieblad
derhalve slechts het jaarverslag van de Rekenkamer en de antwoorden van de instellingen zonder
meer worden gepubliceerd.47
In de BCC waren met name de Franse leden voor dit laatste standpunt geporteerd. Mogelijk houdt
dit verband met een gedachtengang volgens welke de Rekenkamer - in de Franse taal 'Cour des
Comptes' genoemd - een soon rechterlijke instantie zou zijn (hetgeen trouwens in sommige
lidstaten het geval is) die het laatste woord heeft, waaraan een soort formele procesgang vooraf
dient te gaan. Daarbij zou dan het recht passen om op een commentaar weer een reactie te geven.
De meeste Bcc-leden echter meenden dat het verslag het oordeel van de Rekenkamer zonder
nadere reactie van de gekritiseerde mag bevatten. Het is de Decharge-autoriteit die eventueel
conclusies aan dat oordeel verbindt en voordien hebben de gekritiseerde instellingen alle kans om
in de Bcc al wat zij wensen in te brengen. Voor Raad en Commissie geldt bovendien dat zij in de
plenaire vergadering recht van spreken hebben voordat het Parlement tot stemming overgaat.
In de resolutie-met-opmerkingen bij de dechargebesluiten voor het jaar 1979 erkende het
Parlement dan ook 'uitdrukkelijk dat de Rekenkamer haar jaarverslag in het kader van de
Verdragen en de financiele bepalingen kan opstellen op de wijze die zij juist acht, en dat zij met
name het recht heeft commentaar te leveren op de antwoorden die de instellingen naar aanleiding
van haar opmerkingen hebben verstrekt'.

Het marktbeheer in het kader van het Gemeenschappelijk Landbouwbeleid

De Rekenkamer had een groot aantal opmerkingen gemaakt over het beheer van de
marktordeningen door de Commissie, alsmede over de financiele verantwoording voor de
afdeling Garantie van het EOGFL. Aan die opmerkingen besteedde het Parlement veel aandacht,
zowel in het kader van het dechargerapport als in het genoemde verslag-Dankert namens de BCC.
Op een aantal punten werden door de Commissie toezeggingen gedaan. Er waren naar het
oordeel van Rekenkamer en BCC honderden miljoenen Ecu's verloren gegaan door te geringe en
te weinig flexibele aanpassingen van de restitutieniveaus aan gewijzigde marktsituaties en door
oncommercieel gedrag in de handel met staatshandelslanden. Daarnaast leken wijzigingen van
bepaalde voorschriften onontkoombaar. In de resolutie vroeg het Parlement dan ook 'de
Commissie voorstellen te doen voor de beheersing van het landbouwuitvoerbeleid en vooral voor
een herziening van het stelsel van de restituties en de voorafgaande vaststelling van heffingen'.
Ook sprak het 'zijn afkeuring uit over het feit dat de Commissie de politieke en financiele
belangen van de Gemeenschap in 1979 bij dergelijke transacties heeft verwaarloosd: Het
verlangde 'van de Commissie dat zij maatregelen neemt die waarborgen dat de geldmiddelen
meer dan in 1979 het geval was in overeenstemming met de politieke en economische
doelstellingen van de Gemeenschap worden besteed'. Amendementen van de landbouwcommissje en van individuele leden tot afzwakking van bepaalde beoordelingen werden
merendeels verworpen.
Aangetekend moet worden dat marktbeheersbeslissingen 'op het moment zelf' genomen moeten
worden en dat het effect van het gevoerde beleid eerst later is te meten. Dat een ander beheer
gunstiger begrotingseffecten zou hebben gehad is mogelijk, al is het moeilijk aan te tonen.
Niettemin mag aangenomen worden dat de controle met de noodzaak van openbare
verantwoording heeft bijgedragen tot een strikter marktbeheer.

Begrotingsoverschrijding en financiele verantwoording daarvan
Controversieel is in de Bcc de kwestie van de definitieve vaststelling van de rekening geweest nu
de Commissie de begroting had overschreden met 203,5 mln. ERE. Het betrof betalingen voor het
EOGFL/Garantie, die nagenoeg gehed bestonden uit voorschotten aan de uitbetalende instanties
in de lidstaten. De bepalingen in het Financieel Reglement daarover zijn niet erg duidelijk. De
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1979 vastgesteld, nadat de voorontwerp-SB 3/79 eerst op
16 oktober was ingediend. De Rekenkamer betwijfelde48 de rechtsgeldigheid van de gang van
zaken met betrekking tot het verstrekken van voorschotten in de maand december, waarbij eerst
een eerder genomen voorschotbesluit werd gewijzigd en vervolgens een nieuw besluit werd
genomen op basis van kredieten ten laste van een ander dienstjaar, zonder de daarvoor vereiste
vormen in acht te nemen. De Commissie maakte een betalingsopdracht voor 203,5 mln. ERE het bedrag waarmee de begroting werd overschreden - om een en ander te boeken ten laste van de
begroting 1980. Dit achtte de Rekenkamer in strijd met art. 203 dat voorschrijft dat er jaarlijks
een begroting moet zijn en met art. 205 dat preciseert dat 'de Commissie de begroting uitvoert...
onder eigen verantwoordelijkheid en binnen de grenzen van de toegestane bedragen... Dat de
uitgaven die met deze kredieten moeten worden gedekt, beschouwd worden dwingend voort te
vloeien uit het Verdrag of de op grond daarvan vastgestelde besluiten, betekent niet dat die
uitgaven de door de Begrotingsautoriteit gestelde grenzen mogen overschrijden.'
In haar antwoord zei de Commissie voor een tweevoudig probleem te hebben gestaan'aangezien
enerzijds op grond van het begrotingsrecht de uitgaven moesten worden beperkt tot het bedrag
van de beschikbare kredieten en anderzijds krachtens de voorschriften van het
Gemeenschappelijk Landbouwbeleid aanspraak kan worden gemaakt op betalingen van
bepaalde bedragen voor verrichtingen in het kader van dat beleid'. Het ging volgens haar niet om
definitieve begrotingsbedragen, maa om een soort kasgeld waarmee de lidstaten werken en
waarbij de ene lidstaat ruimere voorschotten pleegt te vragen dan de andere in verhouding tot de
uiteindelijk benodigde middelen.
Het commentaar van de Rekenkamer luidde: 'Het is een bedrieglijk argument om in dit geval
tegenover deze fundamentele verplichting (van het begrotingsrecht dat gebiedt de uitgaven te
houden binnen de in de begroting aangegeven bedragen) een andere te stellen, die zou
voortvloeien uit 'de voorschriften van het Gemeenschappelijk Landbouwbeleid, krachtens
welke aanspraak kan worden gemaakt op betaling van bepaalde bedragen...'. Nog afgezien van
de institutionele kwestie van het codrdineren van de besluiten ter zake van de begroting en het
landbouwbeleid, zij opgemerkt dat de Commissie in het kader van haar eigen bevoegdheden
beschikt over het recht tot initiatief en over een beleidsmarge, waardoor zij in staat is op
doeltreffende wijze bij te dragen aan het beperken van de kosten van het beleid. Indien zij een
ander beleid had gevoerd inzake de afzetmaatregelen voor de voorraden magere melkpoeder,
had zij in 1979 de begrotingsmiddelen niet behoeven te overschrijden'.
Er is hierover in het debat veel gezegd, met name door Commissaris Tugendhat namens zijn zieke
collega Dalsager van Landbouw: ' . . .d e Commissie tracht alles in het werk te stellen om de
voorschottenregeling zo te verbeteren dat in de toekomst gebeurtenissen zoals die in verband met
de 203,5 mln. kunnen worden verme(len'.49

SB 3/79 werd pas in december

In zijn resolutie herhaalde het Parlement'zijn standpunt dat de regeling voor de financiering, het
beheer en de boekhouding van het EOGFL/Garantie en vooral het stelsel van de voorschotten en
de verrekening daarvan, alsmede de gang van zaken bij het afsluiten van de rekeningen, slechts
moeilijk met de structuur van een jaarlijkse begroting te verenigen zijn'. Het constateerde 'dat
dit stelsel in 1979 tot een kredietoverschrijding van 203,5 mln. ERE heeft geleid'. De Rekenkamer
beval de Decharge-autoriteit aan het bedrag van 203,5 mln. ERE alsnog in de rekening 1979 op te
nemen, omdat het bedrag betrekking had op en was uitgegeven in dat dienstjaar. De Raad had in
zijn aanbeveling50 gesteld: 'Evenals de Commissie meent de Raad dat deze uitgave in verband

met de uitzonderlijke situatie moet worden afgeboekt van het begrotingsjaar 1980. De Raad
betreurt deze situatie en vraagt de Commissie met aandrang er op toe te zien dat dit zich in de
toekomst niet meer voordoet.'
Het Parlement besloot - overeenkomstig een op het laatste ogenblik in de Bcc gesloten

compromis - de bedragen niet aan de rekening 1979 toe te voegen. In zijn besluit verleende het
Parlement decharge aan de Commissie voor uitgaven ten belope van 14 375 972 708,42 ERE,
waarin de ca. 203,5 mln. niet begrepen waren. Vervolgens werd gesteld: 'Voorschotten uit
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hoofde van het EOGFL waarmee de beschikbare kredieten werden overschreden, te beschouwen
als betalingsverplichtingen van het begrotingsjaar 1979 in de zin van artikel 5, derde alinea van
het Financieel Reglement, waarvoor in 1979 geen kredieten waren uitgetrokken en geen

kredieten naar 1980 zijn overgedragen: 203 483 472,62 ERE'.
In de resolutie sprak het Parlement zijn afkeuring uit over de overtreding van de regels 'met
betrekking tot een bedrag van 203,5 mln. ERE ..., welk bedrag in strijd met uitdrukkelijke
bepalingen in december 1979 zonder begrotingsrechtelijke goedkeuring werd uitgegeven; het
bedrag werd ten laste van de begroting 1980 geboekt, hoewel het op grond van de bepalingen van
het Financieel Reglement zonder enige twij fel ten taste van de begroting 1979 had moeten
komen.' Het Parlement vroeg nu echter in zijn resolutie opneming van het bedrag in de begroting
1980.

Het probleem van de 'juridische basis'

Vier paragrafen van deresolutie waren gewijd aan de vraag of en, zo ja, in welke gevallen er naast
inschrijving van kredieten in de begroting nog bijkomende rechtsbases nodig zijn om die
kredieten te kunnen uitgeven. Er leek weer enige verwijdering te zijn ontstaan tussen Parlement
en Commissie, want het Parlement wees er op 'dat de onvoldoende bestedingen in sectoren die
het Parlement blijkens zijn amendementen op de begroting 1979 bijzonder belangrijk acht niet in
de laatste plaats te wijten zijn aan het feit dat de Commissie de begroting nog steeds niet als
toereikende rechtsgrondslag voor het gebruik van de kredieten heeft erkend'. Het verlangde'van
de Commissie dat zij de begroting op ondubbelzinnige wijze als rechtsgrondslag voor het gebruik
van de kredieten erkent'. Dit is niet geheel in overeenstemming met het feit dat de Bc en de BCC zich bewust van de problematiek - besloten hadden in een gezamenlijke werkgroep mdt
vertegenwoordigers van de Commissie deze vraagstukken te analyseren, hetgeen door het
Parlement als volgt werd bevestigd: ' . . . zal in een gemengde werkgroep van de Bc en de BCC, te
zamen met de Commissie, een aantal criteria en procedures uitwerken, namelijk:
a. criteria voor het onderscheid tussen begrotingslijnen met kredieten die rechtstreeks kunnen
worden uitgevoerd en lijnen met kredieten voor de uitvoering waarvan principieel nog een apart
besluit nodig is;
b. procedures volgens welke de begroting ook dan als rechtsgrondslag kan worden beschouwd
wanneer de Raad zijn verplichting tot vaststelling van de daartoe dienende besluiten niet
nakomt, bijvoorbeeld: het stellen van termijnen na afloop waarvan de Commissie verplicht is het
in de betrokken begrotingslijnen verankerde beleid op gang te brengen en verder ten uitvoer te
leggen, ook zonder dat een apart besluit is genomen;
c. procedures die de bevoegdheid van de instellingen waarborgen en verhinderen dat deze door
de inschakeling van beheercomitts wordt versluierd; een eerste stap zou kunnen zijn dat de
Commissie het Parlement onverwijld van de besluiten van de comitts op de hoogte moet stellen.'
Ten slotte gaf het Parlement uiting aan zijn voornemen om 'vervolgens over dit onderwerp met
de Raad overleg te plegen, om een einde te maken aan de huidige situatie die het risico meebrengt
dat de Raad door geen besluiten te nemen of door in te grijpen in de uitvoering van de kredieten
de begrotingsbevoegdheden van het Parlement ondergraaft'.
Tugendhat verweerde zich tegen de verwijten, maar herhaalde de toezegging dat de Commissie
bereid was mee te werken aan het werk van de gemengde werkgroep.
Deze werkgroep is echter niet tot leven gekomen, ofschoon de leden wel waren aangewezen. De
indruk bestaat dat degenen die betrokken waren bij de rechtstreekse onderhandelingen van
Parlement, Raad en Commissie welke leidden tot de Gezamenlijke Verklaring van 30 juni 1982,
de voorzitter van de BC voorop, geen behoefte hadden aan voorafgaande conclusies van zo'n
werkgroep. Die verklaring ging minder ver dan vele leden van de samenwerking tussen het
Parlement en de Commissie en vervolgens de Raad hadden verwacht, reden waarom met name
op dit punt de Gezamenlijke Verklaring teleurstelde. Dit gevoelen werd o.a. in het debat bij de
vervolgcontrole van de decharge 1979 door Irmer vertolkt.
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De controlebevoegdheden van de Commissie inzake de inning van de eigen middelen na het
arrest van het Hof van Justitie in de zaak 267/78 'Como'

De financiering van de begroting met eigen middelen is voor het Parlement steeds een zaak van de
hoogste orde geweest. Voor de financiele autonomie van de Gemeenschap was het een
voorwaarde en de bevoegdheden van het Parlement waren er ten nauwste mee verbonden; door
eigen-middelenfinanciering vervielen immers controlemogelijkheden van de nationale
parlementen, die gecompenseerd moesten worden door die van het Europees Parlement. De
Gemeenschap bleef echter voor de verschaffing en zelfs voor de vaststelling van haar eigen
middelen in hoge mate afhankelijk van de lidstaten. Art. 6 van het Eigen-middelenbesluit van
april 1970 bepaalt dat de eigen middelen door de lidstaten geheven worden 'overeenkomstig de
nationale wettelijke en bestuursrechtelijke bepalingen, die daartoe in voorkomend geval worden
gewijzigd'. Het was dan ook een grote zorg van de Commissie en niet minder van het Parlement
dat een en ander op niet-discriminerende wijze zou gebeuren. Het desbetreffende recht in de
lidstaten verschilt hier en daar nog aanzienlijk en het Hof van Justitie had hierover dan ook al een
zekere jurisprudentie ontwikkeld. Vermeld werd al dat de BCC veel aandacht besteedde aan de
fraude, zowel met betrekking tot de uitgaven (vooral die van het EOGFL/Garantie) als ter zake
van de eigen middelen, met name de douanerechten en de landbouwheffingen. Van de totale
BTw-opbrengst gaat het allergrootste decl naar de lidstaten, zodat daarvoor de lacune in de
controle geen groot probleem is.
Een grote fraude - met ruim 6000 ton boter - was aanleiding tot een afzonderlijk rapport, orndat
hier in een zeer grote omvang aan de oppervlakte kwam wat al vaker op kleinere schaal was
ontdekt. Rapporteur Gabert gaf de kern van het probleem aan.51 Het ging om een grote partij
boter die eerst met aanzienlij ke uitvoerrestituties uit de Gemeenschap was geexporteerd. Nadien
werd de partij met vervalste papieren en ontduiking van de verschuldigde heffingen vanuit

Oostbloklanden weer in de Gemeenschap ingevoerd. Via Rotterdam en Roubaix ging de partij
met gebruikmaking van de vervalste papieren naar Italic. In juni 1976 verzocht de Commissie
aan de Italiaanse overheid om aanvullend onderzoek en tevens om daarbij te worden
ingeschakeld. Het gehele jaar 1977 weigerde de Italiaanse overheidsadministratie de financiele
controle van de Commissie bij die enqu8te te betrekken. De zaak werd op 21 december 1978 bij
het Hof aanhangig gemaakt. Voor de weigering aan de Commissie de verlangde aanvullende
inlichtingen te verstrekken, voerde de Italiaanse overheid aan dat de Commissie eerst bij de
controle kan worden ingeschakeld als de schuldvordering van de Gemeenschap tegenover degene
die de heffingen verschuldigd is, vaststaat. In het arrest van het Hof over de zaak 267/78 'Como'
werd nu gesteld dat de Italiaanse regering, zodra de geheimhouding rond het vooronderzoek is
opgeheven, binnen haar juridische mogelijkheden met de Commissie dient samen te werken en
dat zij haar de verlangde informatie behoort te verstrekken. Hoewel het beroep werd afgewezen
is er toch een zeer belangrijke beslissing gevallen omdat in het arrest een omstreden principekwestie ten faveure van de Commissie werd beslist. De Commissie is derhalve bevoegd controle
uit te oefenen zodra wordt vastgesteld dat zich een feit voordoet waaruit eigen inkomsten
voortvloeien. Verder stelt het arrest dat onder de aanvullende controles die de Commissie van de
nationale overheden kan verlangen, al die controles vallen die krachtens de desbetreffende
bepalingen in het bewuste land geoorloofd zijn.

In de'Resolutie inzake de controlebevoegdheden van de Commissie van de EG ten aanzien van de
inning van de eigen middelen, na het arrest van het Hof van Justitie in de zaak 267/78, de
zogenaamde Como-affaire'52 stelde het Parlement onder meer:
2. 'is van oordeel dat de bedrieglijke handelingen in de Como-afl'aire eens te meer in alle
duidelijkheid hebben aangetoond hoe noodzakelijk het is de mechanismen van het
gemeenschappelijke douanevervoer te vervolmaken, opdat zonder het vrije verkeer in de
Gemeenschap al te zeer te hinderen een aantal elementaire voorzorgsmaatregelen wordt
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genomen om onregelmatigheden te voorkomen; steunt uitdrukkelijk de stappen die de
Commissie in deze zin reeds heeft ondernomen;
3. verzoekt de Raad met klem de verordening betreffende wederzijdse bijstand op douane- en
landbouwgebied en de verordening betreffende de in geval van onregelmatigheden op het gebied
van de eigen middelen te nemen maatregelen onverwijld goed te keuren; stelt vast dat de
Commissie het voorstel voor eerstgenoemde verordening reeds op 25 april 1973 en dat voor
laatstgenoemde op 19 maart 1979 heeft voorgelegd; wenst dat de Raad nu eindelijk in het belang
van de Gemeenschap een besluit over beide voorstellen neemt;53.6. verzoekt de Commissie, gelet op de constatering van het Hof van Justitie dat bij de huidige
stand van het Gemeenschapsrecht het recht van controle van de Commissie enigszins is beperkt,
na te gaan op welke voorwaarden zij een verordening zou kunnen voorstellen, op grond waarvan
zij in uitzonderlijke gevallen zelf onderzoekingen in de lidstaten kan verrichten;
7. is van mening dat een aantal nationale regels, met name betreffende de inhoud van het begrip
'vaststelling van eigen middelen', moet worden geharmoniseerd;
8. verzoekt de Commissie met bijzondere aandacht toe te zien op de vaststelling en de inning van
de verschuldigde ontvangsten in de zogenaamde Como-affaire.'54

Mogelijkheid van het weigeren van decharge
Verschillende sprekers en met name rapporteur Irmer stelden weer expliciet aan de orde dat het
Parlement genoodzaakt kan worden de decharge te weigeren. Irmer: 'Het Parlement kan
weigeren decharge te verlenen. Daaraan zouden consequenties verbonden zijn die in de
Verdragen niet met zoveel woorden zijn genoemd, maar politiek is dan ding duidelijk: zodanige
weigering onzerzijds zou een negatief politiek eindoordeel over de werkzaamheden van de
Commissie betekenen en dat zou politieke consequenties moeten hebben en gelijkstaan met een
motie van wantrouwen tegenover de Commissie met als gevolg dat de Commissie zou dienen af te
treden.' Het Parlement deelde de mening van de rapporteur, want een der overwegingen in de
resolutie luidde: 'ervan overtuigd dat weigering van de kwijting zou overeenkomen met een
motie van afkeuring jegens de Commissie en dienovereenkomstige gevolgen zou moeten hebben

Het Parlement had bij de aanpassing van zijn Reglement55 na de verkiezingen in art. 52 de
volgende bepalingen opgenomen:
1. Het Parlement beslist op basis van een verslag van de bevoegde commissie over de verlening
van kwijting aan de Commissie voor de uitvoering van de algemene begroting.
2. Een voorstel tot weigering van de verlening van kwijting is slechts aangenomen indien het de
stemmen van de meerderheid van het feitelijk aantal leden van het Parlement verkrijgt.
Later56 zou het reglement nog worden gepreciseerd ter zake van de beslissingen over de decharge.
Hierop wordt nader teruggekomen.57

Politieke vervolgcontrole

Het debat over het verslag-Irmer namens de BCC over het gevolg dat gegeven was aan de
dechargebesluiten voor het begrotingsjaar 1979 vond plaats op 16 november 1982. Deze
vervolgcontrole was inmiddels ingeburgerd. Het debat vond plaats te zamen met dat over vier
andere Bcc-rapporten.58

De Commissie had weer een document overgelegd met 'antwoorden op de opmerkingen in de
resolutie bij het besluit tot het verlenen van kwijting voor de uitvoering van de begroting voor het
deze antwoorden ging de Commissie in het algemeen zeer positief in op de
en
aanwijzingen
suggesties van het Parlement. De resolutie die op 16 november 1982 werd

jaar 1979 :59

In

aanvaard60 was dan ook overwegend positief voor zover zij de Commissie betrof, maar de Raad
kreeg fikse kritiek omdat hij er niet in was geslaagd de doelstellingen van het communautaire
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ontwikkelingsbeleid te definibren. Door de omslachtige procedures die de Raad had ingevoerd
werd volgens het Parlement de uitvoering van de ontwikkelingshulp ernstig vertraagd.
De financiele verantwoording van de begrotingsoverschrijding was volgens de wens van het
Parlement door de Commissie gecorrigeerd, het beheer van het Gemeenschappelijk
Landbouwbeleid was op een aantal punten verbeterd en het standpunt van de Commissie over de
noodzaak van een aanvullende rechtsgrondslag was het Parlementsstandpunt dicht genaderd.
'Toch moet ik tot mijn spijt vaststellen,' aldus Irmer, 'dat wij als Parlement door eigen schuld
weer teruggevallen zijn van deze eens bereikte positie, en weI door de Gezamenlijke Verklaring
van 30 juni 1982, die ver achterblijft bij de reeds door de Commissie toegestane situatie.'61
Het Parlement merkte in zijn resolutie tot zijn voldoening op 'dat de kwijtingsprocedure, dank
zij de maatregelen die de Commissie - en hier zij gewezen op haar constructieve houding ter
zake - naar aanleiding van de kwijtingsbesluiten voor 1979 heeft genomen, zowel in politiek
opzicht alsook uit boekhoudkundig en juridisch oogpunt aan betekenis heeft gewonnen'.
Conclusies
De Commissie toonde bereidheid de controle te aanvaarden en zich onder handhaving van
haar eigen verantwoordelijkheid - te richten naar de wensen van de Decharge-autoriteit. Het
ambtelijk apparaat van de Commissie begon beter te wennen aan de bij publieke controle
behorende openheid.
Het Parlement ondervond veel steun van de verslagen van de Rekenkamer.62 Het dringende
advies om de 203,5 mln. ERE (overschrijding) inzake EOGFL/Garantie-voorschotten alsnog tegen
de wil van de Commissie en eveneens in afwijking van het Raadsadvies in de rekening 1979 op te
nemen, volgde het Parlement echter niet op.
Het ondersteunde de Rekenkamer wel met betrekking tot de inrichting van haar eigen
jaarverslag, al betreurde het wel dat dit wat de publiciteit betreft in het nadeel van de Commissie
zou kunnen werken.
De kritiek op het landbouwexportbeleid van de Commissie naar staatshandelslanden bleef
-

aanhouden.
Ook na de uitspraak van het Europese Hof over de Como-zaak bleven Parlement en Commissie
zeer ongerust over de verschillende regels die de lidstaten kunnen blijven toepassen inzake
vaststelling en invordering van eigen middelen en het toestaan van controle namens de

Commissie op hun grondgebied.
Ondanks de voldoening die werd geuit over het door de Commissie gevolg geven aan verlangens
van het Parlement, kwam toch de gedachte van mogelijke weigering van decharge meer tot leven.
Het Parlement regelde in zijn reglement de procedure in geval van dechargeweigering en het
daarvoor benodigde aantal stemmen.
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Hoofdstuk VIII
Uitoefening van de parlementaire dechargebevoegdheid
1980-1982

A. De decharge voor het begrotingsjaar 1980
Decharge wordt eerst verleend na formeel uitstel

De decharge voor het jaar 1980 heeft een fase langer geduurd dan tot dusverre gebruikelijk was.
Het Parlement maakte gebruik van de bepaling in art. 85 FR die luidt: 'Indien deze datum
(verlening van decharge v66r 30 april, hn) niet kan worden aangehouden, deelt het Europese
Parlement of de Raad de Commissie de redenen mee waarom dit besluit moest worden
uitgesteld'. De reden voor het uitstel was ditmaal niet dat de BCC niet gereed was met de
voorbereiding, maar dat het Parlement op voorstel van deze commissie overwoog 'dat de
omstandigheden en vereisten die de verlening van kwijting vooraf moeten gaan, in het geval van
het begrotingsjaar 1980 niet volledig aanwezig zijn'.1
De Commissie kreeg de opdracht eerst 'huiswerk te maken' en v66r 15 september 1982
schriftelijk te antwoorden op een aantal vragen. Het debat over het interimverslag van de heer
Key (Soc-VK) namens de Bcc2 werd gehouden op 20 april 1982. De antwoorden van de
Commissie op een aantal vragen verschenen op 24 augustus 1982.3 De decharge werd ten slotte
pas verleend op 14 januari 1983.
De decharge wordt opgeschort
1982 waren negen Bcc-rapporten tegelijk aan de orde. Een ervan ging over de
redenen voor het uitstel.4
Volgens rapporteur Key was het Parlement op grond van zijn status van enige beslissende
Decharge-autoriteit tegenover de Europese belastingbetaler verplicht niet met halve
toezeggingen en ontwijkende verklaringen genoegen te nemen, maar onder erkenning van vele
verbeteringen in het financiele beheer die door de Rekenkamer waren geconstateerd, van de
Commissie meer bindende antwoorden en toezeggingen te verlangen dan tot dusverre waren
gegeven. Een voorstel tot weigeren van decharge had de BCC niet willen doen, deze nu reeds
verlenen achtte zij uitgesloten; daarom stelde deze commissie voor de bepaling van art. 85 FR te
gebruiken om via opschorting de Commissie onder druk te zetten.
De Raad had op 22 maart 19825 geadviseerd de decharge te verlenen.
Tugendhat betreurde het BCC-voorstel om twee redenen. 'Ten eerste behoort het Parlement de
relevante communautaire voorschriften te eerbiedigen en ten tweede moet de kwijtingsprocedure
aan zijn doel beantwoorden en niet worden misbruikt voor andere doeleinden.'6
Over zijn eerste argument zij opgemerkt dat uitstel van decharge onder formele mededeling van
de redenen niet geacht kan worden in strijd te zijn met de bepaling van art. 85 FR. Het aangeven
van een datum v66r welke de decharge moet worden verleend houdt waarschijnlijk verband met
het feit dat bij de decharge (te verlenen v66r 30 april van het jaar n + 2) het begrotingssaldo van
het jaar n formeel behoort te worden vastgesteld, omdat de Commissie dit gegeven weer nodig
heeft om uiterlijk tegen 1 juni van het jaar n + 2 ingevolge de bepaling in art. 73 FR7 de rekening
van het jaar n + 1 t e kunnen opstellen. Of een tijdsbepaling in het Financieel Reglement kan
verhinderen dat een gekozen instelling als het Parlement tot opschorting kan beslissen, lijkt op
zijn minst twijfelachtig.

Op 20 april
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Opschorting van de decharge als drukmiddel. Maar waartoe?

Wat de tweede reden van Tugendhat betreft, lijkt het moeilijk te concluderen tot 'dttournement
de pouvoir', omdat het Parlement bezig was zijn begrotingsbevoegdheid vorm te geven en
daarbij kennelijk de dechargebevoegdheid als drukmiddel wilde gebruiken. De BCC had volgens
Key mede daarom niet de weg van weigering van de decharge gekozen, omdat daarmee het risico
van een institutionele crisis zou worden gelopen. Dat wenste de Bcc niet.
Tugendhat had op 1 april 1982 in de Bcc een interventie gehouden als antwoord op de vele daar
aan de orde zijnde vragen en opmerkingen en deze toespraak van 27 bladzijden in alle ambtstalen
aan de Bcc-leden toegezonden. Niet alleen had hij op de gestelde vragen uitvoerig geantwoord,
maar ook waren vier van zijn collega's in de Bcc-vergadering geweest om op vragen
te antwoorden: Davignon beantwoordde de vragen over 'Ispra', Ortoli over het leningen
beleid, Dalsager over het Gemeenschappelijk Landbouwbeleid en Pisani over de
ontwikkelingssamenwerking. De resolutie met de redenen voor het uitstel had betrekking op een
groot aantal onderwerpen. Welk feit of welk falen dan wel welke hardnekkigheid van de
Executieve de precieze reden voor het uitstel vormde, werd niet aangeduid. Er heerste op een
groot aantal onderdelen onbehagen en het Parlement verheelde niet dat daarvoor ook schuld lag
bij de Raad (die zich bijvoorbeeld te veel met de uitvoerende taak van de Commissie bemoeide en
daardoor met name de voedselhulp bemoeilijkte) en bij lidstaten (bijvoorbeeld door lacunes bij
de controle op de eigen middelen, het te laat indienen van gegevens voor tijdige aanzuivering van
de rekeningen).

Men kan zich afvragen of onder die omstandigheden het uitstellen van decharge tot snelle
verbetering van de gewraakte tekortkomingen kan leiden. Die vraag is te meer gerechtvaardigd
waar de Commissie haar best deed om gevolg te geven aan de op- en aanmerkingen van de Bcc en
de Rekenkamer en er altijd nog de mogelijkheid van opmerkingen ingevolge art. 85, lid 3 FR iS,
waarvan het Parlement overvloedig gebruik pleegt te maken. Zou er 66n duidelijk onderwerp
zijn waarover het Parlement meent de Commissie te moeten dwingen tot toezeggingen dan lijkt,
als het Parlement denkt deze niet anders te kunnen bereiken, het instrument van uitstel van
decharge, dat binnen de controlerende bevoegdheid van het Parlement ligt, het aangewezen
middel.
Tugendhat veronderstelde echter bij rapporteur Key en de meerderheid van de Bcc een andere
bedoeling voor het niet op tijd verlenen van decharge. Hij deed een beroep op de
Parlementsleden dit w61 te doen en zei daarbij: 'Ik hoop . . . dat de leden van dit Parlement
rekening zullen houden met het feit dat de beslissing die de heer Key u nu vraagt te nemen
hoofdzakelijk dezelfde is als die welke hij had voorbereid voordat ik met mijn zeer uitgebreide
gegevens, mijn zeer uitgebreide informatie en uitleg en, het belangrijkst van al, mijn
toezeggingen aan de BCC was gekomen, hoewel natuurlijk een van die toezeggingen, die ik nu
herhaal, was dat de Commissie, ongeacht of het Parlement besluit de kwijting op het aangewezen
tijdstip te verlenen of niet, alles in het werk zal stellen om desgewenst met nog meer informatie,
nog meer uitleg en zelfs indien nodig nog meer toezeggingen over de brug te komen.'8 Heel
expliciet gaf Tugendhat ook aan wat naar zijn mening de eigenlijke reden was voor de houding
van de Bcc: 'Nu kan ik . . .m e eerlijk gezegd nauwelijks onttrekken aan de indruk dat de
werkelijke reden van het voorstel om het kwijtingsbesluit uit te stellen datgene is wat de heer
Aigner openlijk heeft gezegd vanuit de voorzittersstoel van de BCC, namelijk dat het hoofddoel
van dit uitstel ligt in de vergroting van de institutionele bevoegdheden van het Parlement ten
opzichte van die van de Raad, door het uitoefenen van druk op de Commissie om de opvattingen
van het Parlement intensiever te steunen. Toen hij dat zei werd hij daarin uiteraard bijgevallen
door de commissie. Nu wil i k. . . heel duidelijk stellen... dat de Commissie er sterk v66r is de
bevoegdheden van het Parlement uit te breiden. Zij is ook voor een vergroting van uw invloed,
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op alle denkbare manieren. Ik wil tevens duidelijk stellen dat de Commissie een welomschreven
verplichting jegens de Gemeenschap heeft, namelijk op te treden als onafhankelijke
initiatiefneemster en uitvoerster van beleid, waarbij zij uiteraard geacht wordt het voortouw te
nemen. Zoals de heer Clinton al
heeft gezegd, mag de Commissie aan niemand ondergeschikt
zijn. Ik voeg daaraan toe: niet ondergeschikt aan de Raad en niet ondergeschikt aan het
Parlement...Ik ben voor vergroting van uw invloed. Maar allen onder ons die uit zijn op de
ontwikkeling van de Gemeenschap, beseffen dat onze drie instellingen onafhankelijke organen
worden geacht te zijn, zouden moeten zijn en dienen te zijn, en het is dan ook niet juist om een
voor 6tn bepaald doel ontworpen procedure te gebruiken om te trachten de ene instelling aan de
andere te onderwerpen.'9
Aigner was wegens ziekte afwezig. Niet duidelijk is of de door Tugendhat aangeduide echte
bedoeling van de opschorting door de meerderheid van het Parlement werd gedeeld. Debatten als
deze hebben onvermijdelijk ook een technisch karakter, waarbij de leden grotendeels plegen af te
gaan op de Bcc-leden in wier oordeel zij vertrouwen hebben.
Sch6n (EVP-D) kwam nog het dichtst bij wat Aigner in de BCC ZOU hebben gezegd: ' . . . het gaat er
niet om dat het Parlement de Commissie in het politieke vlak wil onderwerpen, doch het is een
vaststaand feit dat de Commissie aan de politieke controle van het Parlement is onderworpen.
Om die reden werden parlementen uitgevonden, om die reden heeft men zelfs dit Parlement
rechtstreeks laten kiezen, opdat het een echte legitimatie krijgt om zijn controle uit te oefenen.
Dit is geen kwestie van een institutioneel conflict, doch komt overeen, geachte heer Tugendhat,
met ons democratiebegrip:10
...

De vraag is echter of opschorting van decharge als uiting van algemeen politiek onbehagen een
verstandig gebruik is van de bevoegdheid tot het verlenen van decharge. De ED-Fractie vond dat
niet en was tegen het uitstel. Kellet-Bowman: 'Wij kunnen nu eens op tijd zijn en flink met ons
werk opschieten, maar in plaats daarvan beveelt de rapporteur via een verdraaiing van de
procedurevoorschriften een vertraging van de hele procedure aan. Hij noemt het een uitstel van
kwijting. Is het om politieke redenen?... Zal dit het Parlement helpen via de kwijting een quasiwetgevende rol te verwerven?... Uitstel zal de wettelijke bevoegdheden van het Parlement om de
Commissie orde op zaken te doen stellen alleen maar verzwakken. Indien wij geen kwijting
verlenen, moeten wij ook de moed hebben ze te weigeren. Uitstel is, zoals ik reeds heb gezegd,
geen middenweg...Alde voorwaarden die de heer Key in zijn verslag aan de Commissie stelt,
zouden van kracht blijven indien wij kwijting verleenden.' 11
Ook rapporteur Clinton (EVP-Irl) van de landbouwcommissie had zich sceptisch uitgelaten over
de bedoelingen van de BCC. De resolutie met de redenen voor het uitstel werd echter zonder
hoofdelijke stemming aanvaard.

Decharge voor 1980 verleend in januari 1983

Nadat Tugendhat in september het Commissiedocument met antwoorden naar aanleiding van
het uitstel in de BCC had gepresenteerd, kwam deze commissie in oktober gereed met het
dechargevoorstel. De BCC was unaniem. Het voorstel kwam - door buiten de decharge gelegen
omstandigheden - pas twee maanden later aan de orde. Daardoor werd de decharge voor het
jaar 1980 eerst in januari 1983 verleend.
Key zei in het debat: 'Al wat ik kan zeggen is dat de Commissie zowel schriftelijk als mondeling
op al onze vragen heeft geantwoord. Onze commissie heeft dus in september naar de
verklaringen van de Commissie geluisterd en deze ook aanvaard. Ik denk dat u uit mijn
toelichting kunt afleiden dat wij van de Commissie veel verzekeringen hebben verkregen, die wij
aanvaardbaar vonden ... en wij zijn haar zeer dankbaar voor veel van haar verklaringen. Wij
hebben eveneens rekening gehouden met de daadwerkelijke vooruitgang die van april 1982 tot
heden is gemaakt en wij geven de Commissie en haar personeel het krediet dat zij verdienen.'12
De beslissingen over de gebruikelijke teksten werden genomen op 14 januari 1983. Tevens werd
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een resolutie aangenomen 'over de begrotingscontrole-aspecten van het embargo van 1980 op de
leveringen van landbouwprodukten aan de Sovjetunie'.13

Het beheer van de Commissie onder het regime van de voorlopige twaalfden

Hierna wordt aandacht besteed aan de voornaamste onderwerpen die bij de decharge voor 1980
rol speelden.
Omdat begin 1980 de begroting nog niet was aangenomen, gold het regime van de voorlopige
twaalfden van art. 204 EEG en art. 8 FR. De Rekenkamer had in haar jaarverslag zeer kritische
opmerkingen gemaakt over de wijze waarop de Commissie dit regime met betrekking tot het
EOGFL had gehanteerd. De in de eerste helft van het jaar 1980 door de Commissie gehanteerde
maxima overschreden die van de twaalfden met bedragen varierend van 428,6 tot 1183,9 mln.
ERE. 'Bij inachtneming van de voorschriften van het Financieel Reglement had de Commissie
zich gelijktijdig moeten onderwerpen aan de restricties van het beheer per twaalfden, hetgeen tot
gevolg zou hebben gehad dat de uitgaven van de lidstaten zouden zijn beperkt tot deze limieten en
zo nodig, per ultimo december, bij de Raad een verzoek om toekenning van twee of meer
aanvullende twaalfden zou zijn ingediend,' aldus de Rekenkamer.14
Anders dan de Raad heeft het Parlement deze zaak zwaar opgenomen. In de resolutie van april
1982 wees het Parlement er op dat voor de EOGFL-kredieten dezelfde begrotingsbeginselen en
-voorschriften gelden als voor alle overige kredieten. Het was het 'eens met de opmerking van de
Rekenkamer dat "het stelsel van de voorlopige twaalfden door de Commissie zodanig werd
toegepast, dat zij zich deels onttrok aan de financiele beperking die normaliter voortvloeide uit
het ontbreken van een begroting" en is van mening dat de handelwijze van de Commissie ten
deze van dien aard was, dat geen kwijting kan worden verleend, tenzij de Commissie gegronde
juridische en politieke verklaringen voor haar beleid kan geven'.15
In de BCC had Tugendhat op 1 april 1982 gezegd dat het stelsel van twaalfden de activiteit van de
Gemeenschap beperkt tot hetgeen is vastgesteld in het Verdrag en het Financieel Reglement. 'Het
stelsel is dus een beheersinstrument dat bedoeld is om het vastgesteld beleid te kunnen
continueren totdat door de Begrotingsautoriteit overeenstemming kan worden bereikt over een
nieuwe begroting. Het is, in tegenstelling tot wat de rapporteur meent, geen instrument dat
bedoeld is om druk uit te oefenen op de Raad. Zou het voor dat doel gebruikt worden dan zouden
de ontvangers van communautaire uitgaven door het EOGFL of andere instanties niets anders dan
een pion worden in het conflict tussen de twee helften van de Begrotingsautoriteit of tussen de
Begrotingsautoriteit en de Commissie.' Volgens de Rekenkamer had de Commissie door een
overmatig gebruik van de kredieten van het EOGFL/Garantie gebruik gemaakt van het ontbreken
van duidelijkheid in de teksten over het stelsel van de voorlopige twaalfden. Het Parlement
wenste echter dat door zijn verwerping van de begroting de volle druk op de Raad zou blijven
rusten om aan de totstandkoming van een aanvaardbare begroting mee te werken.
Na uiteindelijke toezeggingen van de Commissie kon het Parlement in de resolutie-metopmerkingen vaststellen 'dat de Commissie ten aanzien van de werking van het stelsel van de
voorlopige twaalfden in 1980 een dubbele maatstaf heeft gehanteerd; aanvaardt de mondelinge
en schriftelijke verzekering van de Commissie dat voortaan "de wil van de gekozen
vertegenwoordigers van de Europese volkeren de doorslag zal moeten geven bij de besluiten ten
aanzien van de wijze waarop de Commissie de begroting uitvoert"; verwacht dat deze toezegging
gestand zal worden gedaan en voorstellen voor de nodige wijzigingen van het Financieel
Reglement zullen worden ingediend'.16
een

Tugendhat bevestigde in januari 1983 'dat de Commissie van oordeel is dat het Parlement
daadwerkelijk invloed moet kunnen uitoefenen op de manier waarop de Commissie de begroting
mag uitvoeren. Dat is evenwel alleen mogelijk indien de Commissie nauwkeurig de wil van het
Parlement kent, die bijgevolg tijdig, duidelijk en ondubbelzinnig aan de Commissie kenbaar
moet worden gemaakt overeenkomstig de verplichtingen die het Parlement in het Verdrag en in
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het Financieel Reglement worden opgelegd.'17 Hij doelde daarbij vooral op de noodzaak van
duidelijke bepalingen in het Financieel Reglement, waarvan de herzieningsprocedure aan de
gang was zonder dat er van enige voortgang sprake was.

Voedselhulp en ontwikkelingssamenwerking

Het was niet voor het eerst dat de voedselhulp en de ontwikkelingssamenwerking onderwerp
waren van onbevredigende controleresultaten. In april 1982 had het Parlement naast de resolutie
over 'de redenen voor uitstel van de kwijting' een afzonderlijke resolutiels van de Bcc aanvaard.
Dit gebeurde naar aanleiding van een speciaal rapport dat de Rekenkamer over de EEGvoedselhulp had uitgebracht. Van de overwegingen uit die resolutie plaatst de volgende de
problematiek in een evenwichtig verband: ' . . . overwegende dat het speciale verslag van de
Rekenkamer, ondanks de deels scherpe kritiek op wantoestanden die zich in het verleden hebben
voorgedaan en die deels ook nu nog voorkomen, is uitgevallen als een zeer positief document,
omdat het Parlement daaruit, tegen de achtergrond van de werkelijke situatie, constructieve
conclusies kan trekken en voor de toekomst voorstellen kan uitwerken en omdat het alle
instellingen uiterst waardevolle beslissingscriteria voor de uitstippeling van een beter
voedselhulpbeleid levert...'.

In de resolutie over het uitstel werd geconcludeerd 'dat het beleid van de Gemeenschap inzake
voedselhulp en ontwikkelingssamenwerking momenteel wordt gekenmerkt door een grote kloof
tussen de ter plaatse in de derde wereld uitgevoerde controles en de verklaringen van intentie
enerzijds en de gebruikte methoden, de beschikbaar gestelde steun, de betekenis die wordt
gehecht aan factoren - zoals de handelspolitiek en het buitenlands beleid - die aan het beleid
inzake voedselhulp en ontwikkelingssamenwerking vreemd zijn, anderzijds'. Waar volgens het
Parlement de diepste oorzaak ligt van de feilen blijkt uit het verzoek aan de Commissie om
'voorstellen in te dienen strekkende tot het vaststellen van een gedeelde verantwoordelijkheid
in de gehele sector van het ontwikkelingssamenwerkingsbeleid, zodat dit beleid zijn
communautaire karakter kan behouden, d.w.z.:
- de Raad stelt op voorstel van de Commissie en na raadpleging van het Parlement met
gekwalificeerde meerderheid van stemmen de grote lijnen van een meerjarenbeleid vast,
- de Begrotingsautoriteit neemt een besluit over de ter financiering van dit beleid te voteren
kredieten, en
- de Commissie voert het beleid uit en besteedt de kredieten zonder daarbij door een comitd van
beheer te worden belemmerd.'
Het niet opnemen van het EOF in de algemene begroting werd als een ernstige belemmering voor
het voeren van een consistent en coherent communautair ontwikkelingsbeleid gekenschetst,
waarbij het Parlement de Commissie verweet zich daarvoor onvoldoende duidelijk en niet
volledig te hebben ingezet.
Aangezien het ontwikkelingsbeleid een der gronden zou worden om decharge voor 1982 te
weigeren, wordt hier volstaan met wat in de resolutie-met-opmerkingen bij de decharge voor
1980 over dit onderwerp werd opgemerkt:
' - Het Europees Parlement... stelt vast dat de Commissie het vrijwel eens is met de analyse van
het Parlement van de situatie met betrekking tot de voedselhulp van de EG en de hervormingen
die op dit terrein nodig zijn;
- acht het onaanvaardbaar dat de Raad deze hervormingen niet heeft goedgekeurd;
- betreurt dat de Commissie niet in staat is het voedselhulpbeleid ten uitvoer te leggen zonder
tussenkomst van een comit6 van beheer;...
- acht het betreurenswaardig dat het begrotingsbeheer van de Europese
Ontwikkelingsfondsen - door het onverantwoorde verzet van de Raad - nog steeds buiten het
toepassingsbereik van de begrotingsbeginselen van de EG Valt, met name ten aanzien van de
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financiele autonomie, hetgeen negatieve gevolgen heeft voor de steun aan de geassocieerde
landen en het goede beheer van de kredieten.'
Al deze kritiek betreft grotendeels de Raad!

Uitvoer van landbouwprodukten naar de Sovjetunie
Na de Sovjet-inval in Afghanistan had de Algemene Raad op
verklaring uitgegeven.

15

januari 1980 de volgende

'In aansluiting op de maatregelen waartoe de Verenigde Staten hebben besloten inzake de
levering van landbouwprodukten aan de USSR, stelt de Gemeenschap als beginsel dat de
leveringen van de Verenigde Staten op de markt van de USSR noch rechtstreeks, noch zijdelings
mogen worden vervangen door leveringen van de Gemeenschap. In die geest verzoekt de Raad de
Commissie om de nodige maatregelen inzake granen en de daarvan afgeleide produkten te
treffen en om eventuele andere maatregelen ten aanzien van andere landbouwprodukten voor te
stellen, waarbij de traditionele handelsstromen in acht worden genomen en een procedure van
overleg wordt ingesteld met de andere belangrijke graanexporterende landen teneinde iedere
verstoring op de wereldmarkt te voorkomen.'19
Het Parlement had in een resolutie van

15

februari

1980 de Commissie verzocht 'een

onmiddellijk embargo uit te vaardigen op alle verkopen van overschotten aan Rusland waarbij
subsidies zijn betrokken' en daarbij gewaarschuwd 'dat het Parlement als partner in de
Begrotingsautoriteit zijn bevoegdheden kan gebruiken en alsnog kan weigeren zijn goedkeuring
aan de besteding van gelden voor deze doeleinden te hechten'.20
Er is verschil tussen de doelstellingen van beide instellingen: de Raad wenste dat EEG-produkten
de onder het embargo van de Verenigde Staten vallende produkten niet zouden vervangen; het
Parlement wenste een eigen communautair embargo. Ingevolge art. 113 EEG iS de Raad echter
bevoegd tot het nemen van handelspolitieke maatregelen.21
De Rekenkamer had over dit onderwerp geen opmerkingen gemaakt in het jaarverslag. De Raad
deed dit evenmin in zijn aanbeveling tot de decharge. Het Parlement besteedde er daarentegen
veel aandacht aan. Gezien de bevoegdheden op handelspolitiek gebied van de Raad nam de
Commissie de Raadsverklaring terecht als basis voor haar beleid.
De Bcc en het Parlement waren van mening dat de Commissie niet had gehandeld conform de
besluiten van de Raad. In de resolutie met de redenen voor uitstel van de decharge stelde het
Parlement vast 'dat de Commissie, de duidelijk zowel door het Parlement als de Raad te verstaan
gegeven politieke wil ten spijt, geen uitvoering heeft gegeven aan het embargo van 1980 op de
verkoop van landbouwprodukten aan de Sovjetunie en de landen met staatshandel van OostEuropa'. Het herinnerde aan een eerdere resolutie,22 waarin het over het embargo van 1980
moest vaststellen dat 'de Commissie niet alleen onjuiste informaties aan het Parlement heeft
verstrekt, doch, in tegenstelling tot haar eigen verklaringen, een ander beleid heeft gevoerd dan
wat het Parlement werd voorgespiegeld'. Het Parlement stelde in de resolutie vervolgens een
aantal vragen aan de Commissie over de wijze waarop een aantal exportzaken technisch was
verlopen, stelde een hoorzitting van de BCC in het vooruitzicht en verzocht de Commissie haar
ambtenaren daarbij aanwezig te laten zijn.
Tugendhat had in het debat gesteld dat de Commissie wel degelijk het embargo van de Verenigde
Staten had ondersteund en daarvoor de dank uit dat land had ontvangen. Hij zei ook dat het
embargo voor de Commissie een nieuwe ervaring was, omdat iets dergelijks nog nooit was
voorgekomen. Het was iets waarbij men min of meer op de tast te werk was gegaan, 'zoals
meestal het geval is wanneer men iets voor de eerste keer doet. Er zijn inderdaad, dunkt mij,
problemen gerezen met betrekking tot de tevoren vastgestelde exportrestituties en wij hebben
deze onderschat. Ik geloof echter dat de ervaring die wij gedurende het bestaan van dat embargo
hebben opgedaan en de uiterst nuttige suggesties en kritiek van een aantal leden van dit
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Parlement garanderen dat de Commissie, mocht zich een soortgelijke situatie in de toekomst
voordoen, beter in staat zal zijn om de bij de uitvoering van zulk een beleid rijzende obstakels te
overwinnen.'23 Van begrotingsoverschrijding in dit verband was naar zijn zeggen geen sprake.

In de resolutie-met-opmerkingen bij de decharge voor 1980 van 14 januari 1983 werd verwezen
naar een afzonderlijk rapport: ' . . . van mening dat de wijze waarop de Commissie uitvoering
heeft gegeven aan het embargo van 1980 op de verkoop van landbouwprodukten aan de
Sovjetunie, zoals nader zal worden uiteengezet in een afzonderlijk verslag van de BCC, redenen
geeft tot ernstige bezorgdheid, met name wegens het feit dat de Commissie het Parlement niet
tijdig heeft ingelicht over het grote verschil tussen het feitelijke patroon van de leveranties en dat
waarvan de politieke autoriteiten van de EG voorstander waren'. Dat afzonderlijke verslag met
zeer forse kritiek - van rapporteur Battersby (ED-VK) - was op dezelfde dag aan de orde.
Er werd in vastgesteld dat de Commissie niet bij machte is geweest om de toevoer van
landbouwprodukten naar de Sovjetunie in 1980 te controleren en te reguleren en niet kon
voldoen aan hetgeen Raad en Parlement van haar hadden gevraagd. Intussen waren echter in de
eerste maanden waarin het embargo van kracht was bepaalde maatregelen genomen, onder
andere ter uitbreiding van het controlesysteem. Ten slotte werd toegejuicht dat de Commissie
inmiddels een aantal zaken had erkend en maatregelen ter verbetering had getroffen voor
eventuele komende situaties.
De Commissie bleef bij monde van Commissaris Dalsager ontkennen dat zij de toevoer van
landbouwprodukten naar de Sovjetunie in 1980 niet in de hand had gehad. Lang niet alle
sprekers in het debat beoordeelden het gedrag van de Commissie op dezelfde wijze.
Waarschijnlijk speelde hier een rol dat sommigen toch nog zijn uitgegaan van de wens van het
Parlement om een eigen EG-embargo in te stellen, terwijl de Commissie terecht de wens van de ter
zake bevoegde Raad wenste uit te voeren. De Landbouwcommissie sprak zich uit tegen de

kritiek.
Overige bevindingen
Behalve controle en kritiek waren er ook complimenten, zowel van de Rekenkamer als van het
Parlement. Zo werd vooruitgang geconstateerd op het gebied van de vaststelling van de
rekeningen. Verschillen van mening hierover tussen Rekenkamer en Commissie werden
gaandeweg bijgelegd. Ten aanzien van Regionaal Fonds en Sociaal Fonds werden eveneens
verbeteringen geconstateerd.
In zijn controleresoluties laakte het Parlement niet zelden de Raad, bijvoorbeeld omdat deze zich
had verzet tegen de wens van Parlement en Commissie om de middelen voor het Europees
Sociaal Fonds - tegen de achtergrond van de stijgende werkloosheid - op een voldoende peil te
brengen.

Politieke vervolgcontrole
In december 1983 vond een kort debat plaats over een resolutie inzake het gevolg dat was gegeven
aan het besluit waarbij decharge werd verleend voor de uitvoering van de begroting 1980.24 De
Commissie had, zoals inmiddels gebruikelijk, in een document25 verslag uitgebracht over
de wijze waarop aan de opmerkingen van het Parlement gehoor was gegeven. De
Parlementsresolutie was positief van strekking.

Conclusies

Het Parlement slaagde er op verschillende terreinen in de Commissie te bewegen zich te voegen
naar de wens van de Decharge-autoriteit. Daarbij was de ondersteuning door de Europese
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Rekenkamer voor het Parlement als Decharge-autoriteit van eminent belang. Het had daarmee
degelijk professioneel onderzoek tot zijn beschikking.
Op diverse punten oefende het Parlement zijn controlerol uit zonder daartoe in de
Rekenkamerverslagen aanleiding te vinden. Dat geldt bijvoorbeeld voor het 'embargo' jegens de
Sovjetunie.
Wanneer het Parlement zijn controlerende functie daarbij nauwkeurig had gericht op uitvoering
van de sanctie tegen de Sovjetunie zoals door de - voor handelspolitiek bevoegde - Raad
geformuleerd, zou zijn controlerende rol mogelijk beter uit de verf zijn gekomen. Het Parlement
spande zich niet in om de Raad tot bondgenoot te maken met betrekking tot de controle op de
Executieve inzake het door de Raad gewenste beleid. Eenvoudig zou dat bij dit onderwerp niet
zijn geweest, gezien de twijfel in de boezem van de Raad of art. 113 EEG eigenlijk wel gebruikt
mocht worden voor 'politiek getinte' handelsmaatregelen. Niettemin kan gesteld worden dat de
intensieve controle op dit stuk door het Parlement vrucht heeft afgeworpen omdat de Commissie
stelde een beter instrumentarium met het oog op eventuele vergelijkbare toekomstige sancties te
hebben ontwikkeld.
Wanneer de Decharge-autoriteit strakker onderscheid zou maken tussen onderwerpen
betreffende de uitvoering van de begroting en het voeren van een doelmatig beheer enerzijds en
met betrekking tot de totstandkoming van de begroting anderzijds, zou het effect van zijn werk
waarschijnlijk nog groter kunnen zijn.
De Raad wordt - door zijn weigering bepaalde wetgevende voorzieningen te treffen - meer en
meer onderwerp van kritiek in dechargebesluiten. Decharge betreft weliswaar de uitvoering van
de begroting, waarvoor de Commissie verantwoordelijk is, maar een goede uitvoering behoeft
efficiEnte wetgeving; daarvoor is de Raad bevoegd.
Het is niet geheel duidelijk wat met het uitstel van decharge werd beoogd, noch wat er door het
uitstel werd bereikt.

Inmiddels rijzen er vragen over de inhoud van de decharge. Stel bijvoorbeeld dat de Commissie
bepaalde opvattingen in de dechargeresolutie niet deelt en de decharge toch wordt verleend, wat
moet er dan gebeuren? Opgemerkt werd al dat bij niet bevredigend reageren op de opmerkingen
ingevolge art. 85 FR een motie van wantrouwen mogelijk is. De Commissie bezit echter ingevolge
art. 205 EEG de bevoegdheid tot uitvoering van de begroting onder haar eigen

verantwoordelijkheid, uiteraard binnen de wettelijke bepalingen.
Ten slotte kan men zich afvragen of het denkbaar is dat het Hof tot toetsing wordt geroepen
wanneer het dechargebesluit politieke aanwijzingen geeft waardoor in de eigen
verantwoordelijkheid van de Executieve wordt getreden of wanneer decharge geweigerd zou
worden op oneigenlijke gronden.

B. De decharge voor het begrotingsjaar 1981
De eigen middelen staan centraal

De decharge voor 1981 is zonder veel emoties verlopen, nagenoeg volgens het tijdschema en
zonder formeel uitstel. Nadat het onderwerp op de ontwerp-agenda van april 1983 had gestaan,
werd het opgeschoven naar de mei-zitting omdat de BCC op het laatste moment nog enkele
toezeggingen van de Commissie verlangde. In die zitting werd de decharge verleend op
aanbeveling van Bcc-rapporteur SchOn (EVP-D). Dit gebeurde derhalve vier maanden na de
decharge voor 1980. De voorbereiding in de BCC was niet minder degelijk geweest dan het
voorafgaande jaar. Aan het debat op 18 mei namen behalve de rapporteur en de
Begrotingscommissaris zeven leden deel.
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Nieuwe inhoud van het dechargebesluit
Eerdere dechargebesluiten bevatten:
a. de vaststelling van de geraamde ontvangsten en uitgaven;
b. de dechargeverlening aan de Commissie voor aangegeven bedragen van ontvangsten en
uitgaven;
c. de vaststelling van het naar het volgende begrotingsjaar over te dragen overschot;
d. de verwijzing naar de resolutie-met-opmerkingen conform art. 85 FR.
In afwijking daarvan bevatte het op 18 mei 1983 genomen besluit26 bovendien een paragraaf
waarin het Parlement kennis nam van de positieve reactie van de Commissie op bepaalde aan
haar gestelde eisen in verband met de uitvoering van de begroting. De onderwerpen waarop de
positieve reactie betrekking had waren:
1. De Commissie brengt in de loop van het begrotingsjaar het Parlement verslag uit over de
besteding van de door het Parlement via amendementen uitgetrokken middelen. Dit geldt in het
bijzonder eventuele bij de besteding van de middelen optredende moeilijkheden. Wanneer de
Raad de desbetreffende verordeningen niet uitvaardigt, wendt de Commissie de middelen aan
voor passende specifieke maatregelen of voor begrotingsposten met soortgelijke oogmerken.
2. De Commissie laat normaliter de tijdens het begrotingsjaar bespaarde middelen binnen de
communautaire begroting en draagt ze als saldo naar het volgende begrotingsjaar over. Zij int de
op grond van art. 11 van Verordening 2891/77 bij achterstalligheid verschuldigde rente van de
betrokken lidstaten.
3. De Commissie heeft de verzekering gegeven dat bepaalde maatregelen reeds zijn getroffen en
andere maatregelen nog zullen worden genomen om onregelmatigheden en fraudes doeltreffend
en snel te vervolgen. De verwachting bestaat dat een speciale mobiele eenheid met die taken zal
worden belast, die vergelijkbaar is met de in andere sectoren van de communautaire activiteit
bestaande eenheden.
4. De Raad heeft in zijn aanbeveling van 15 maart 1983 inzake de aan de Commissie te verlenen
decharge de volgende eis gesteld: 'De Raad is bezorgd over de onevenwichtigheid waardoor de
mededeling van onregelmatigheden in de verschillende lidstaten wordt gekenmerkt. Hij acht het
onontbeerlijk de werkzaamheden ter zake op te voeren en verzoekt de Commissie hem een
overzichtsnota voor te leggen die zij zal opstellen in samenwerking met het Comita, belast met
het onderzoek naar onregelmatigheden. Deze nota moet de moeilijkheden aangeven die een
omvangrijkere en snellere opsporing van de onregelmatigheden in de weg staan.'
5. De Commissie heeft een nieuw initiatief ontwikkeld ter vereenvoudiging van de procedure
voor en bespoediging van de verlening van ontwikkelingshulp. Het Parlement behoudt zich voor
de doeltreffendheid van dit initiatief in de praktijk te onderzoeken.
6. De Commissie zal v66r het begin van de onderhandelingen een ontwerp voor de budgettisering
van het zesde Europees Ontwikkelingsfonds indienen.
7. Ook de Commissie is er van overtuigd dat een echt onderzoekbeleid in het leven moet worden
geroepen en dat daarvoor de communautaire begroting het meest geschikte middel is.
De Bcc had blijkens de toelichting van het rapport-Schdn27 - deze gebieden uitgekozen, om
daarover, alvorens met een positief advies over de decharge te komen, terdege met de Commissie
te spreken. Deze gesprekken hebben geleid tot de positieve paragraaf in het dechargebesluit. Dit
neemt niet weg dat in de resolutie-met-opmerkingen over deze onderwerpen toch nog andere
wensen en kritiek werden geuit.
-

Niet alleen kritiek op de Commissie
Bij bestudering van de resolutie-met-opmerkingen blijkt dat er onder de aan de orde komende
punten verscheidene zijn die niet of in mindere mate de Executieve raken, maar eerder of zelfs in
zijn geheel de Raad, de lidstaten en ook het Parlement zelf. Enkele voorbeelden hiervan zijn
opgenomen in de volgende teksten.
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Kritiek op de Raad
'Stelt . . . vast dat het Europees Sociaal Fonds qua reglementering, werking en beheer een aantal
tekortkomingen kent, waardoor dit instrument... niet optimaal kan werken';
'Herinnert de Raad aan de verwezenlijking van de Commissievoorstellen betreffende de subsidie

voor durumtarwe...';
'Hekelt scherp het besluit van de Raad waarbij deze de overlegprocedure inzake de
basisverordening betreffende de voedselhulp eenzijdig voor beandigd heeft verklaard ... en
Verordening nr. 3331/82 onverwachts heeft afgekondigd';28
'Beklemtoont nogmaals dat het zijn verantwoordelijkheid als kwijtingsautoriteit (ten aanzien
van de Europese Ontwikkelingsfondsen) slechts dan ten volle kan opnemen, wanneer het ook in
zijn hoedanigheid van het ene deel van de Begrotingsautoriteit bij de goedkeuringsprocedure

wordt betrokken';
'Herhaalt zijn reeds meerdere malen gestelde eis tot opneming van de leningsoperaties in de
begroting en uniformering van de voor deze activiteiten geldende voorschriften'.

Kritiek op lidstaten
'Dringt er op aan dat Commissie en Rekenkamer een bijzondere en blijvende aandacht schenken
aan het perfectioneren van systemen, procedures en methodes welke zowel de lidstaten als de
instellingen hanteren bij de afhandeling en controle van het inningsproces der eigen middelen';
'verzoekt de Commissie dringend het Parlement de informatie te verschaffen welke zij over
fraudes en onregelmatigheden heeft met... vermelding van... de eventuele maatregelen welke
genomen werden c.q. genomen dienen te worden tot recuperatie van gemistebedragen';
'Beseft dat de starheid van het systeem (van het Europees Sociaal Fonds) ten dele beslist aan de
lidstaten kan worden toegeschreven, en is derhalve van mening dat de Commissie verhoogde
druk dient uit te oefenen op de lidstaten om het systeem voor de verwerking van de aanvragen te
verbeteren ...';
'Wijst op de noodzaak dat de Commissie van de lidstaten toereikende gegevens ontvangt...
(inzake het EFRO)'.

Kritiek op het Parlement zelf

Wanneer het Parlement situaties bekritiseert met betrekking tot de inhoud van de begroting,
betreft de kritiek ook de eigen instelling, die immers deel uitmaakt van de Begrotingsautoriteit.
Het Parlement heeft - ondanks verbale kritiek - in de jaarlijkse begrotingsprocedures het
opnemen van de medeverantwoordelijkheidsheffing als 'negatieve' uitgavenpost aanvaard,
maar in zijn resolutie nam het de volgende passage op:
'Herhaalt zijn reeds eerder geuite standpunt dat de ontvangsten uit hoofde van
medeverantwoordelijkheidsheffingen, in overeenstemming met de begrotingsregel van nietsamentrekking, onder de ontvangsten moeten worden geboekt. Hierdoor zouden zij analoog aan
andere geaffecteerde ontvangsten worden behandeld en verdwijnt meteen een sinds jaren
bestaande tegenstrijdigheid uit de begrotingspresentatie'.
Het beheer van de eigen middelen van de Gemeenschap

Over 'het beheer van de eigen middelen' van de
opmerkingen:

EG

bevatte de resolutie o.a. de volgende

' - de vaststelling van de begroting door de voorzitter van het Parlement houdt de
uitvoerbaarheid ervan in en het eigenhandig achterhouden van bedragen door de lidstaten
verdient afkeuring en dient oplegging van de 'strafrente' in te houden;
- het bestaan van de 10070-vergoeding van inningskosten aan de lidstaten met betrekking tot de
oude eigen middelen houdt logischerwijze in dat de Commissie minimumeisen kan stellen wat
betreft de kwaliteit en de controleerbaarheid van de vergoede inningsactiviteit;
- Commissie en Rekenkamer dienen bijzondere en blijvende aandacht te schenken aan het
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perfectioneren van systemen, procedures en methodes welke zowel de lidstaten als de instellingen
hanteren bij de afhandeling en controle van het inningsproces der eigen middelen;
- van de Commissie en de Rekenkamer wordt rapportering verwacht omtrent de specifieke
problemen die inzake heffing van douanerechten en controle daarop zijn ontstaan sinds de
toetreding van Griekenland, een land met honderden eilandjes; er wordt een beschrijving van de
bestaande douane-infrastructuur gevraagd;
- aan de Commissie wordt dringend verzocht het Parlement, in het bijzonder zijn BCC, de
informatie te verschaffen welke zij over fraudes en onregelmatigheden heeft met voor elke zaak
vermelding van:
a. de datum waarop zij er voor het eerst kennis van kreeg;
b. de diligentie welke zij bij het volgen van de afhandeling ervan op het nationale vlak betracht
heeft;
c. de eventuele maatregelen welke genomen werden c.q. genomen dienen te worden tot
recuperatie van de gemiste bedragen.'29

Voorlopige mening van de Bcc over het beheer van de eigen-middelenrekeningen in 1982
Het beheer van de eigen-middelenrekeningen was een zaak die de gemoederen in het Parlement in
1983 hevig had beroerd en waarover de BCC zelf al wel een mening had. Toch besloot deze
commissie die materie niet bij de plenaire behandeling van de decharge 1981 aan de orde te
stellen, omdat het handelingen van de Commissie in december 1982 betrof. De Rekenkamer had
er dan ook niet over gerapporteerd.
De passage die de Bcc-deelrapporteur over de eigen middelen hierover voor de ontwerp-resolutie
had aanbevolen30 luidde:

januari

'Verwacht van de Rekenkamer dat zij in haar eerstvolgende jaarverslag expliciet melding maakt
van de wijze waarop de rekeningen van de Europese Commissie bij de schatkist van de lidstaten
of bij het orgaan dat de lidstaten aanwijzen (rekeningen als bedoeld in art. 9, lid 1 van de
Verordening 2891/77) beheerd werden, maar spreekt nu al, op basis van de antwoorden die van
de Commissie verkregen werden, de voorlopige mening uit dat de Commissie
a. in politieke zin afbreuk gedaan heeft aan het besluit van het Parlement tot verwerping van het
ontwerp van gewijzigde en aanvullende begroting nr. 1/1982;
b. gehandeld heeft in strijd met de bepalingen van artikel 12, leden 1 en 3 van Verordening
2891/77.'

De Rekenkamer zou in haar jaarverslag over 1982 uitvoerig ingaan op deze materie en ook de
Bcc zou - met versterkte overtuiging - deze zaak bij de decharge 1982 betrekken. Dat gebeurde
echter wel een jaar later, hetgeen de slagvaardigheid niet ten goede kwam. Belangrijker is echter
dat het Parlement in controversiele aangelegenheden met technische aspecten als de onderhavige
zijn kritiek mede kan baseren op het oordeel van de Rekenkamer. Bij de volgende
dechargeprocedure wordt op de inhoud van deze zaak verder ingegaan.
Meer aandacht van de Raad voor de decharge

Het Parlement, dat met voldoening vaststelde dat de Raad zich - blijkens zijn aanbeveling van
15 maart 198331
intensief had beziggehouden met de diverse door de Rekenkamer bekritiseerde
punten, wijdde in zijn resolutie-met-opmerkingen twee paragrafen aan deze aanbeveling. Een
daarvan bevatte onderdelen waarover het Parlement de visie van de Raad nadrukkelijk deelde, in
de andere waren de punten neergelegd waarover het Parlement 's Raads standpunten niet deelde.
Overeenstemming bestond over de visie op:
- het niet besteden van een aanzienlijk deel der kredieten, alsmede omvangrijke
kredietoverdrachten;
-
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- de vertragingen bij de goedkeuring van de rekeningen, waarbij het Parlement opmerkt dat ook
de lidstaten hier een stuk verantwoordelijkheid dragen;
- de annuleringen van kredieten van het Europees Sociaal Fonds en het late tijdstip waarop de
Commissie ervan in kennis wordt gesteld dat projecten van dit Fonds niet worden uitgevoerd;
- de besteding van de kredieten voor samenwerking met ontwikkelingslanden en met andere
landen.

Het Parlement deelde niet de opvatting van de Raad dat de speciale verslagen van de
Rekenkamer alleen dan in het kader van de decharge kunnen worden behandeld wanneer de
conclusies in het jaarverstag staan. Het meende dat het betrekken van deze verslagen in de
dechargeprocedure noodzakelijk kan zijn met het oog op een lopende controle en een tijdig
corrigeren van de daarin bekritiseerde werkwijzen.
Evenmin deelde het Parlement het Raadsstandpunt inzake de verzuimde inning van de
achterstallige renten. De Raad ondersteunde de Commissie, die verklaard had dat de vaststelling
van de SB 1/81 een politiek compromis was geweest dat het mogelijk maakte de geschillen tussen
de instellingen over de SB 2/80 en de begroting 1981 op een globale wijze te regelen. Ook BCvoorzitter Lange had erkend dat in het begrotingsoverleg impliciet het niet innen van
achterstandrente overeengekomen was.

In deze situatie - waarin een eigen hoofdrolspeler de zijde van Raad en Commissie kiest - had
het Parlement er waarschijnlijk beter aan gedaan het verleden te laten rusten en zeker niet ill
herhalingen te treden.

Mobiele brigades nog niet reiiel?

Tugendhat kon in het debat over de decharge niet anders dan positief zijn, het Parlement
vermeldde immers in zijn beslissing de positieve punten waaromtrent de Commissie de BCC
tegemoetgekomen was. Met betrekking tot de 'mobiele eenheid' waarvan de tekst gewaagde
moest hij tot realisme oproepen. 'Het zou alleen zinvol zijn ambtenaren van de Gemeenschap te
betitelen als 'mobiele brigade' wanneer de communautaire controleurs over dezelfde potentiele
bevoegdheden zouden beschikken als de nationale brigades. Momenteel beschikken wij niet over
die bevoegdheden en de verlening daarvan aan de Gemeenschap, afgezien van de vraag of dit
wenselijk zou zijn of niet, zou aanleiding geven tot grote politieke en praktische problemen.'32
De passage in het dechargebesluit ' . . . dat de verwachting bestaat dat een speciale mobiele eenheid
met dergelijke taken zal worden opgericht die vergelijkbaar is met de in andere sectoren van de
communautaire activiteit bestaande eenheden' werd derhalve niet door de Commissie
ondersteund en was te optimistisch.33

Juridische en politieke draagwijdte van het dechargebesluit
De ontoereikende teksten van het Verdrag met betrekking tot de inhoud van het begrip
'decharge' versterkten de behoefte aan overeenstemming tussen de instellingen over de inhoud
van het begrip, modaliteiten, sancties bij weigering en zelfs over de bevoegdheid tot het definitief
weigeren van decharge, die door het Parlement vanaf de aanvang van zijn dechargebevoegdheid
als vanzelfsprekend was aangenomen, maar inmiddels door de Commissie werd betwist. De
Raad heeft zich - voor zover bekend - niet geuit over de bevoegdheid van het Parlement om
decharge definitief te weigeren.
In het debat van mei 1983 is door de Commissie niet gereageerd op fundamentele opmerkingen
van de rapporteur, noch op de schriftelijke toelichting in zijn verslag met betrekking tot die
opmerkingen over wat decharge is en wat weigering ervan inhoudt. De rapporteur zei erover:
'Door de verlening van kwijting worden niet alleen de werkelijke ontvangsten en uitgaven van
een bepaalde begroting vastgelegd, waarbij het Parlement bepaalde boekingen en zelfs het saldo
kan corrigeren, maar naast deze declaratoire werking heeft de kwijting het karakter van een
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evaluatie ... Er is een rechtstreeks verband tussen de begrotingscontrole en het budgetrecht van
dit Parlement. Wanneer het Parlement zijn controlerecht in politieke zin opvat, wat wij de
afgelopen jaren hebben gedaan, neemt het daardoor deel aan de politieke uitvoering van de
begroting, wat betekent dat de werkzaamheden op dit gebied meer inhouden dan een controle op
de rekeningen.'34 De rapporteur onderscheidde drie mogelijkheden voor het Parlement: de
decharge op korte termijn verlenen, deze weigeren ('een politieke daad, die tot het aftreden van
de Commissie zou moeten leiden'), dan wel uitstellen van de decharge teneinde daardoor nadere
toezeggingen van de Commissie te verkrijgen.
Toen het Parlement op 13 maart 1984 debatteerde over het verslag van Price (ED-VK) namens de
Commissie voor Reglement en Verzoekschriften35 'over de wijziging van het Reglement ter zake
van de procedure voor de behandeling en aanneming van besluiten inzake de verlening van
kwijting aan de Commissie voor de uitvoering van de algemene begroting', kwam het
meningsverschil met de Commissie duidelijk aan de oppervlakte. Het verslag bevatte een
voorstel voor regels bij het verlenen van decharge, voor het besluiten tot uitstel ervan alsmede
voor het weigeren van decharge, derhalve precies de drie gevallen die Bcc-rapporteur SchOn in
mei 1983 had onderscheiden. Commissaris Richards sprak in het debat namens de Commissie.36
De Commissie had nooit bezwaar gemaakt tegen de tot dusverre bestaande bepaling in het
Reglement van het Parlement die voorzag in een procedure tot weigering van decharge. Toen het
Parlement echter onderscheid aanbracht tussen uitstel en weigering, waarbij weigeren duidelijk
doelt op een definitieve weigering in tegenstelling tot het verlenen van uitstel, kwam de
Commissie in het geweer.
De opstellers van het Verdrag hadden volgens Richards nergens ruimte opengelaten voor een
definitieve weigering om decharge te verlenen. Tot decharge moet het volgens de Commissie ooit
komen, want zonder decharge zou het begrotingsproces onvolledig zijn, daar de rekeningen voor
een bepaald jaar afgesloten moeten zijn om een grondslag te vormen voor die van de komende
jaren. Ook vormt het overschot van een boekjaar een onderdeel van de begrotingsinkomsten. Dit
moet op een bepaald moment een vastgesteld cij fer worden, zodat het in het Verdrag neergelegde
evenwicht tussen inkomsten en uitgaven gehandhaafd kan worden. Het vaststellen van het juiste
bedrag van een overschot is onder meer een deel van de decharge. Uitstel van decharge aanvaardt
de Commissie, omdat zij dan de redenen voor het uitstel, die volgens het Verdrag door het
Parlement aangegeven dienen te worden, kan opheffen.
Het Parlement liet zich niet vermurwen en aanvaardde de voorgestelde reglementsbepalingen.
Met betrekking tot het verlenen van decharge werd niets gewijzigd: de meerderheid van de
uitgebrachte stemmen beslist daartoe. Wat betreft het uitstel werd bepaald dat de bevoegde
commissie daartoe een ontwerp-resolutie kan indienen, welke wordt opgenomen in de agenda
van de vergaderperiode die volgt op de indiening ervan. Ten aanzien van het weigeren van
decharge werd bepaald dat de bevoegde commissie daartoe een ontwerp-resolutie met
vermelding van de redenen kan indienen, welke eveneens wordt opgenomen in de agenda van de
vergaderperiode die volgt op de indiening ervan. De reeds eerder vastgestelde bepaling dat deze
resolutie slechts is aangenomen indien zij de stemmen van de meerderheid van het feitelijk aantal
leden van het Parlement verkrijgt, werd niet gewijzigd.37
Teksten die op een of andere wijze aan het besluit tot weigering een indiening of mogelijke
indiening van een ontwerp-motie van afkeuring tegen de Commissie koppelden, werden
ingetrokken of verworpen. In een resolutie38 sprak het Parlement de verwachting uit dat 'gezien
de getroffen regeling...de personen in de Commissie die de politieke verantwoordelijkheid
dragen voor de feiten die tot afwijzing van de kwijting hebben geleid, daaruit de nodige
persoonlijke consequenties zullen trekken'. Tevens werd gesteld dat het Parlement 'er van
uitgaat dat, voor zover dergelijke consequenties niet op passende wijze worden getrokken,
volgens art. 30 van het Reglement normaliter een motie van afkeuring jegens de Commissie zou
moeten worden ingediend'.
Een maand na deze reglementswijziging kwam de vraag betreffende uitstel of weigeren van
decharge zeer concreet aan de orde. Dat betrof het jaar 1982.
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Politieke vervolgcontrole
In september 1983 diende de Commissie een interimverslag in met antwoorden op de resolutiemet-opmerkingen bij de decharge voor 1981.39 Het debat over de vervolgcontrole vond plaats
op 17 februari 1984. Schan diende zijn verslag40 in met een ontwerp-resolutie, die zonder
wijzigingen werd aanvaard.41 Het Parlement constateerde 'dat het streven van de Commissie, in
het kader van de Gezamenlijke Verklaring van 30 juni 1982, om bij passiviteit van de Raad de
door het Parlement uitgetrokken middelen te besteden overeenkomstig de politieke wensen van
de Begrotingsautoriteit, grotendeels zonder succes is gebleven'. Het zal 'met de Commissie
bestuderen in hoeverre de Commissie deze middelen op eigen verantwoording kan besteden'.
Een punt in het debat met Commissaris Dalsager dat spanning opleverde betrof de
balanswaardering van de landbouwvoorraden en het waardeverlies bij langdurige opslag,
waarvoor in de begroting niet door middel van bedragen voor afschrijving was voorzien.
Conclusies

Blijkens de positieve punten die voor het eerst in het dechargebesluit zijn opgenomen, slaagde het
Parlement er in de Commissie mee te krijgen in een aantal verlangens ten aanzien van het
uitvoeren van de begroting.
De neiging, reeds geconstateerd in de conclusies bij de decharge voor 1980, om bij de decharge
andere punten van kritiek 'mee te nemen' dan die welke strikt betrekking hebben op de
verantwoordelijkheid van de Executieve voor het uitvoeren van de begroting, nam niet af. Er zijn
voorbeelden van kritiek te noemen die niet of in mindere mate de verantwoordelijkheid van de
Commissie betreffen, maar eerder die van de Raad, de lidstaten of het Parlement zelf. Dit gaat in
de richting van een algemene uiting van onbehagen, waarin de dechargebevoegdheid niet zou
mogen ontaarden. Ook Strasser wijst in die richting: 'Le caracttre politique de l'action du
Parlement dans l'exercice de son pouvoir de dtcharge s'est, chaque annee, accentut au detriment
des aspects budgataires et comptables qui sont devenus de plus en plus accessoires.'42 Dit laatste
is mijns inziens nog niet het geval, maar wanneer de tendens zou doorzetten, zou in elk geval
beter het instrument van de motie van afkeuring kunnen worden gebezigd. Het zoeken van
passende sancties gepaard aan de weigering van de decharge zal eerder slagen naarmate het
Parlement zijn dechargebevoegdheid strikter uitoefent in het kader van die aspecten van het
Commissiebeleid welke rechtstreeks samenhangen met de uitvoering van de begroting, het
financiele beheer, de rechtmatigheid en de doelmatigheid.

Uit de desbetreffende uitspraak in

de resolutie blijkt dat het Parlement naast de mogelijkheid
van gezamenlijk aftreden van de leden van de Commissie ingevolge art. 144 EEG nu ook denkt
aan de mogelijkheid van individueel aftreden van een lid (of leden) van de Commissie, 'die de
politieke verantwoordelijkheid dragen voor de feiten die tot afwijzing van de kwijting hebben
geleid'. Het Verdrag zoals dat thans luidt kent echter geen individueel gedwongen aftreden,
omdat de Commissie collegiaal besluit.
-

-

Het is begrijpelijk dat voor de vormgeving van de nieuwe dechargebevoegdheid tijd nodig is. In
de meeste lidstaten kan het Parlement geen voorbeeld vinden van een actief en creatief
parlementair dechargebeleid.
Het meningsverschil met de Commissie over de mogelijkheid van definitieve dechargeweigering
is belangrijk. Richards heeft gelijk met zijn stelling dat ooit de definitieve rekeningcijfers zullen
moeten worden vastgesteld, omdat zij ontvangsten of uitgaven van de volgende begroting
bepalen en het Verdrag evenwicht voorschrijft tussen ontvangsten en uitgaven. Maar
Begrotingscommissaris Tugendhat had eerder de veel geciteerde uitspraak gedaan dat bij
weigering van decharge de Commissie zou moeten aftreden.43 Met weigering kan hij moeilijk
uitstel - dus voorlopig nog niet verlenen van decharge hebben bedoeld. Door de twee
-
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tegenstrijdige uitspraken van verschillende leden van de Commissie over de mogelijkheid voor
het Parlement definitief decharge te weigeren, is er van de zijde van de Commissie verwarring
gezaaid.

Het is van belang dat het Parlement zijn dechargebevoegdheid ontwikkelt tot een duidelijk en
effectief instrument om de begrotingsuitvoering te controleren en te beinvloeden, alsmede ter
ondersteuning van zijn begrotingsbevoegdheid. Het Parlement is zich van deze dimensie van de
nieuwe bevoegdheid bewust.

C. De decharge voor het begrotingsjaar 1982
Voor de eerste keer wordt decharge geweigerd
De Raad gaf op 13 maart 1984 de aanbeveling de decharge voor 1982 te verlenen. Op 10 april
1984 besloot het Parlement tot uitstel. In november 1984 nam het inmiddels nieuw gekozen
Parlement de beslissing tot weigering van de decharge. Ter tegemoetkoming aan de bezwaren dat
aldus een afsluiting van de rekeningen en een definitief vastgesteld saldo zouden ontbreken,
heeft het Parlement op 15 maart 1985 in een resolutie kennis genomen van het voorstel van de
Commissie voor de afsluiting van de rekeningen van het jaar 1982. Daarmee kon het saldo,
voortvloeiend uit de rekeningcijfers, voor de volgende begroting onder de ontvangsten worden
geboekt, echter zonder dat het Parlement decharge had verleend en de rekeningcijfers had
vastgesteld. Hoe het tot dit (halfslachtige) gedrag kwam, komt hierna aan de orde.

Uitstel
In de april-zitting van 1984 waren tien Bcc-rapporten aan de orde, waarvan er twee van belang
zijn in het kader van de decharge:
- het rapport waarin aan de Commissie wordt meegedeeld waarom voor 1982 nog geen decharge
voor de uitvoering van de begroting kan worden verleend;
- het verslag over het verlenen van decharge voor de uitvoering van het tweede, derde, vierde en
vij fde EOF VOOr het jaar 1982.

Voor het vijfde EOF had het 'intern akkoord van de vertegenwoordigers van de regeringen der

lidstaten in het kader van de Raad bijeen' evenals eerder voor het vierde EOF de
dechargebevoegdheid wederom aan het Parlement verleend.44
De Bcc had mevrouw Boserup (Com-Dk), haar vice-voorzitter, aangewezen als rapporteur voor
de decharge 1982. Een aantal leden van de Bcc was voor onmiddellijke weigering van de
decharge, maar door amendering namens de Socialistische Fractie besloot de BCC Om uitstel voor
te stellen.
De kern van de door het Parlement aangenomen resolutie luidt als volgt:

'Het Europees Parlement... is van mening dat de Commissie van de EG om de in onderstaande
paragrafen gegeven - niet uitputtende - opsomming van redenen nog geen kwijting kan worden
verleend voor de uitvoering van de begroting voor het begrotingsjaar 1982 en verzoekt de
Commissie de nodige conclusies te trekken uit dit oordeel van het Parlement over het feit dat zij
aan de in de begroting 1982 uitgewerkte opdracht van het Parlement geen gevolg heeft
gegeven.'45

Geluiden tegen het uitstel werden niet of ternauwernood vernomen. De daartoe strekkende
resolutie werd bij hoofdelijke stemming aanvaard met 169 stemmen v66r en geen tegen, bij
10 onthoudingen (niet afkomstig van een bepaalde fractie of nationaliteit).
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De redenen voor het uitstel
1. De eerste reden voor het uitstel is als volgt geformuleerd:
'Het Europees Parlement... merkt op dat de Commissie in de laatste jaren het in de Verdragen
beoogde interinstitutionele evenwicht heeft verstoord door niet op adequate wijze gebruik te
maken van haar initiatiefrecht waardoor zij haar positie heeft verzwakt en tegelijkertijd de
positie van het Parlement heeft ondermijnd.'
Dit betreft algemene, niet specifiek aan de uitvoering van de begroting verbonden kritiek.

2. De tweede reden is gelegen in het niet volledig rekening houden door de Commissie met het
besluit van het Parlement de ontwerp-SB 1 /82 te verwerpen. De voorlopige mening van de BCC
over dit feit kwam al aan de orde bij de decharge 1981 maar inmiddels had de Rekenkamer de
zaak onderzocht en die voorlopige opvatting bevestigd. Rapporteur Boserup noemde deze zaak
het kernpunt van de kritiek. Zij vond persoonlijk deze aangelegenheid op zichzelf al voldoende
reden om decharge te weigeren.46 Zij stond daarin niet alleen. De resolutie met de redenen voor
uitstel formuleert het bezwaar aldus:
'Het Europees Parlement... sluit zich aan bij de conclusies van de Rekenkamer ...; is van mening
dat de Commissie bewust in strijd met de voorschriften heeft gehandeld Cart. 208 EEG en art. 12,
lid 1 en lid 3 van Verordening 2891/77), op een wijze die strijdig was met en indruiste tegen de
budgettaire bevoegdheden van het Parlement die in het uiterste geval kunnen neerkomen op
verwerping van de begroting; acht dit optreden uit politiek oogpunt onaanvaardbaar en een
ernstige bedreiging voor het beginsel van eigen middelen van de Gemeenschap.'
De Rekenkamer had een van de 15 hoofdstukken van haar verslag gewijd aan deze materie en
had ernstige kritiek op de beheershandelingen van de Commissie. In het resumt stelt zij:
'Teneinde 1092 mln. ECU te reserveren op de rekening bij de schatkist van het Verenigd
Koninkrijk, kocht de Commissie grote hoeveelheden ponden sterling zonder dat daarvoor enige
rechtsgrondslag bestond of dat zulks dringend noodzakelijk was. Hierdoor werd de verdeling
van de liquiditeiten over de lidstaten scheefgetrokken.'47
De Raad had in zijn aanbeveling niet over de zaak gerept en desgevraagd verklaarde de
voorzitster van het Begrotingscomitt in de BCC dat dit een zaak was waar de Raad buiten stond.
Uit hetgeen geschreven is over de verwerping van de ontwerp-SB 1 /82 en wat daarna gebeurde is
de politieke context bekend;48 in Hoofdstuk II zijn de comptabiliteitsvoorschriften over het
beheer van de eigen middelen beschreven.49

Al meteen na de opening, op 22 december 1982, van de speciale rekeningen bij het Verenigd
Koninkrijk en de BRD waren er door de BCC-deelrapporteur voor de eigen middelen Notenboom
schriftelijke vragen gesteld50 en had het Parlement, dat wegens het belang van de zaak niet op het
antwoord wilde wachten, in januari 1983 de Commissie gevraagd deze onmiddellijk mondeling
te willen beantwoorden. De antwoorden hebben een debat uitgelokt.51 Vanaf dat debat heeft de
Commissie steeds ontkend dat het de bedoeling was de verwerping door het Parlement van de
suppletoire begroting te ontkrachten en verklaard dat zij gehandeld had om zich tegen
wisselkoersrisico's te beschermen en uit voorzichtigheid ten aanzien van de wisselmarkt die door
een massale aankoop van ponden in de kerstperiode grondig zou zijn verstoord. Zij beriep er zich
op dat het Parlement zich bij zijn verwerping van de suppletoire begroting niet tegen de bedragen
als zodanig had verzet, maar tegen de voorwaarden waaronder deze aan het Verenigd Koninkrijk
en de BRD zouden toekomen. Vddr de behandeling van de ontwerp-SB 1/82 door het Parlement
was de Commissie begonnen met het aankopen van ponden om de genoemde marktverstoring te
voorkomen, rekenend op de goedkeuring van het ontwerp.
De kritiek van het Parlement richtte zich vooral op het feit dat de Commissie na de verwerping
van de suppletoire begroting doorging met het kopen van ponden. Het voor de 'compensatie'
van het Verenigd Koninkrijk benodigde bedrag aan Britse ponden was bovendien toen reeds
voorhanden op de rekening van de Commissie bij de Britse Treasury. Dat de Commissie op
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29 december 1982 exact voor 1092 mln. ECU ponden boekte op een nieuwe en speciaal daartoe
geopende rekening bij de Britse Treasury, naast de rekening die daar al normaal aanwezig was,
deed voor de BCC de maat overlopen. Op de in Frankfort geopende speciale rekening boekte de
Commissie op 31 december 1982 precies het door de Raad aan de BRD toegedachte - en door de
verwerping van de suppletoire begroting eveneens vervallen - bedrag. Marken behoefden
daartoe echter door de Commissie niet extra te worden aangekocht.
Voor beide landen gold dat precies de verworpen bedragen op daartoe gecreeerde rekeningen bij
hun centrale banken ter beschikking stonden, weliswaar op naam van de Gemeenschap, maar
economisch gezien kosteloos aan te wenden door de lidstaten. Door het technisch ingewikkelde
karakter van de comptabiliteitsvoorschriften en doordat de Commissie achteraf beweerde
koersvoordeel te hebben behaald - door de Rekenkamer weersproken - kon een verkeerde
voorstelling van zaken worden volgehouden. De Bcc en de Rekenkamer doorzagen echter de
politiek van de Executieve.

Op een nadrukkelijke vraag van Bangemann in het debat van januari 1983 of het openen van de
speciale rekeningen de betrokken landen enig voordeel bracht, antwoordde Tugendhat: 'Het
antwoord is nee, nee en nog eens nee!'52 In de antwoorden op opmerkingen van de Rekenkamer
stelde de Commissie medio 1983: 'Voor zover deze gedragslijn voor twee lidstaten een voordeel
en voor de overige acht een nadeel inhield, dient men zich te realiseren dat de ministers van
Financien tijdens het overleg in de Raad van 17 december 1982 daaraan gezamenlijk de voorkeur
hebben gegeven.' 53 De Raad heeft hier blij kbaar een niet-publiek besluit genomen en
beschouwde later (in de BCC) het handelen in strijd met zijn eigen Verordening 2891/77 als 'een
zaak die hem niet regardeerde'. Het kwam de Raad blijkbaar beter uit de Commissie te laten
afwijken van de wettelijke voorschriften dan opnieuw te worden geconfronteerd met een - door
de verwerping van de suppletoire begroting toch al ziedende Premier Thatcher, die alsmaar
'haar geld' niet kreeg.54
-

3. Het derde argument tegen het verlenen van decharge was gelegen in de gevolgen van het door
de Commissie ongedaan maken van het besluit van haar Financieel Controleur om voor
bepaalde uitgaven geen goedkeuring te verlenen.
In 1984 was de Commissie heengestapt over de besluiten van haar eigen Financieel Controleur
om globaal honderden miljoenen Ecu's niet als Gemeenschapsuitgaven te erkennen. Het ging
over de jaren 1978 en 1979; het grootste bedrag (755 mln. ECU) betrof de Britse Milk Marketing
Boards, die een van de Gemeenschapsregels afwijkend marktbeleid voerden. De Commissie had
toch de bedragen erkend en de rekeningen derhalve verevend. De BCC was geYrriteerd omdat zij
niet nauwkeurig werd geinformeerd, de precieze stellingname van de Financieel Controleur - die
door de Commissie gepasseerd was aanvankelijk niet ter inzage kreeg en haar de kennisneming
van het advies van de Juridische Dienst van de Commissie geweigerd werd. De Commissie
beschouwde die documenten als interne nota's die het Parlement niet toekwamen. In dit stadium
legde het Parlement de nadruk op het feit dat de Milk Marketing Boards toch doorgingen met de
betwiste handelingen, waarbij het zich gesterkt voelde door de principitle bezwaren van de
Financieel Controleur van de Commissie, bezwaren die het hoogste gezag van deze instelling
-

naast zich had neergelegd.

Psychologisch zal bij het Parlement de vergelijking hebben meegespeeld tussen enerzijds het
bedrag van 755 mln. Ecu dat de Financieel Controleur in zijn algemeenheid niet in
overeenstemming achtte met het Gemeenschapsrecht maar dat toch in de Britse kas bleef, en
anderzijds de klacht van de Britse regering 'te weinig terug te hebben ontvangen', welke de
Gemeenschapsbeslissingen jarenlang heeft geblokkeerd.
Landbouwexpert Clinton (EVP-Irl), oud-minister van Landbouw van Ierland, zei in het debat
over de Milk Marketing Boards: 'Het is een feit dat het Verenigd Koninkrijk sinds januari 1979
de communautaire regelingen ernstig heeft geschonden door een manipulatie van de melkprijzen
en daar nog steeds mee door kan gaan. Deze onrechtmatige praktijken, waar aanzienlijke
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bedragen mee gemoeid zijn, leiden ook tot distorsies bij de handel in zuivelprodukten tussen het
Verenigd Koninkrijk en producenten in andere lidstaten.'55
In haar jaarverslag over het jaar 198456 heeft de Rekenkamer het standpunt van de Financieel
Controleur van de Commissie bevestigd. Met betrekking tot de Milk Marketing Boards wordt
nog opgemerkt dat de Commissie op 10 december 1980 de eerste stappen had gezet van een
inbreukprocedure (op grond van art. 169 EEG) tegen het Verenigd Koninkrijk wegens het niet
tijdig aanpassen van de werkwijze van de Milk Marketing Boards aan de communautaire
marktordeningen voor zuivel. Deze procedure heeft geleid tot een aanklacht bij het Hof van
Justitie. In deze zaak (23/84) wees het Hof arrest op 2 december 1986, waarbij de Commissie in
het gelijk werd gesteld.57

Andere punten van kritiek
4. Het Parlement had ernstige kritiek op de weigering van de Commissie om in 1983 een
'kerstboter'-actie te ondernemen om de afzet van boter te bevorderen, alsmede op het feit dat een
in 1982 voor dat doel gevoerde actie te laat was gekomen.
Het was gedeeltelijk een welles-nietes-discussie over de vraag of kerstboter-acties een middel zijn
om efficiEnt en tegen redelijke kosten voorraden extra af te zetten. Het Parlement was in hoge
mate eensgezind en sprak zich bijna eenstemmig uit voor een dergelijke actie, uit ongerustheid
over de grote voorraden en het waardeverlies bij langdurige opslag. De Commissie wees op de
hoge kosten en op het feit dat de meeste kerstboter de verkoop van 'normale' boter zou
verminderen.

5. De kritiek ging ook over de veel te late tijdstippen waarop de rekeningen worden
gecontroleerd, vooral die met betrekking tot het EOGFI. en de voedselhulp. Daardoor draagt een
groot deel van het bedrag waarover feitelijk decharge wordt verleend jarenlang een voorlopig
karakter. In 1982, het controlejaar, waren pas de rekeningen over 1975 verevend. Hoe later de
controle plaatsvindt, aldus de BCC, hoe groter de kans dat ten slotte via compromissen wordt
besloten wat wel en wat niet ten laste van de Gemeenschap wordt geaccepteerd. Het late
verevenen van de rekeningen zeker mede veroorzaakt door het trage gereedkomen van de
gegevens in de lidstaten verzwakt ook de betekenis van de decharge. Na de verevening wordt
gewoonlijk nog gewacht op het jaarverslag van de Rekenkamer over die verevening, waardoor de
behandeling door het Parlement als mosterd na de maaltijd komt. Gemiddeld is het percentage
gedeclareerde bedragen dat uiteindelijk wordt geweigerd ca. 0,7.58
-

6. Voorts betrof de kritiek: onvoldoende uitvoering van de besluiten over de voedselhulp en het
voortduren van zwakheden in het door de Commissie gevoerde algemene financiele beheer van
Gemeenschapsgelden, de controle op de resultaten, de raming van de kosten van programma's,
de evaluatie van het beleid en de ontoereikende financiele informatie en, alweer, het feit dat de
Commissie jaar na jaar de door het Parlement aanvaarde amendementen op de begroting
onvoldoende ten uitvoer had gelegd.

De Commissie werd verzocht met spoed uitvoerig te antwoorden op de aangeduide specifieke
kritiek en uiterlijk eind september 1984 voorstellen ter verbetering van deze manco's aan het
Parlement voor te leggen. Op 24 augustus 1984 stelde de Commissie een document met in het
algemeen zeer uitvoerige antwoorden naar aanleiding van dit verzoek59 in handen van het
inmiddels voor de tweede keer gekozen Parlement.

Het nieuw gekozen Parlement weigert decharge over 1982
De nieuwe Bcc diende tijdens de november-zitting 1984 van het Parlement het voorstel in tot
weigeren van de decharge, omdat zij in meerderheid van mening was dat de antwoorden van de
Commissie onvoldoende tegemoetkomingen bevatten.
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Commissievoorzitter Thorn nam naast Tugendhat deel aan het debat. Het Parlement besloot tot
weigering van de decharge met 220 stemmen vddr en 101 tegen, bij 36 onthoudingen. De door het
Parlement zelf in zijn Reglement neergelegde voorwaarde: steun van de absolute meerderheid
(218) van het totale aantal leden, was dus gehaald. Tegen waren de ED-Fractie en de
Communisten. De meeste Liberalen en sommige Socialisten onthielden zich van stemming.
In het 'besluit tot weigering van de kwijting aan de Commissie van de EG inzake de
tenuitvoerlegging van de communautaire begroting 1982, overeenkomstig art. 5 van billage IV
van het Reglement'60 zijn door amendering namens de Liberale en Christen-democratische
Fracties enkele van de oorspronkelijke oogmerken van de BCC verdwenen. Daardoor werd
uiteindelijk de ontevredenheid 'over de prestaties van de Commissie in de afgelopen vier jaar ten
aanzien van de EG-aangelegenheden in het algemeen en de tenuitvoerlegging van de begroting in
het bijzonder' niet in het oordeel betrokken.61 Het Parlement trok zich terecht - de kritiek aan
dat sommige argumenten voor weigering van de decharge te veel leken op die voor een motie van
wantrouwen en haalde de verwijzing naar de vier afgelopen jaren uit de tekst. Om dezelfde reden
werd een passage'weggeamendeerd' die betrekking had op de verevening van de rekeningen van
1978 en 1979 en op het feit dat de Commissie over het besluit van haar Financieel Controleur was
heengestapt om zeer belangrijke bedragen uit genoemde jaren, vooral ten gunste van het
Verenigd Koninkrijk, niet goed te keuren en derhalve terug te vorderen. Het werd de BCC
namelijk verweten dat in een besluit over de decharge voor het jaar 1982 een feit uit 1984 - het
jaar waarin de Commissie de weigering van haar Financieel Controleur naast zich had
neergelegd - betrokken werd. Wel werd naar aanleiding van die zaak, echter in algemene
bewoordingen, ten zeerste betreurd 'dat de huidige Commissie, vergeleken met de voorgaande,
een stap terug heeft gedaan door haar weigering sommige basisdocumenten aan het Parlement
ter beschikking te stellen'.
Op voorstel van Dankert werd aan het besluit toegevoegd: ' . . . verwacht dat, gelet op het
voorgaande, de leden van de Commissie die politiek verantwoordelijk zijn voor het feit dat de
kwijting is geweigerd, hun consequenties zullen trekken'. Algemeen bekend is dat hier in elk
geval werd gedoeld op de Begrotingscommissaris.
De overige in de tekst van het besluit gehandhaafde onderwerpen waren nagenoeg dezelfde als
die waarop de uitstelresolutie van april 1984 betrekking had. Het Parlement vond dat de
antwoorden van de Commissie niet in overeenstemming waren met de ernstige bezorgdheid van
het Parlement en met name geen voorstellen inhielden die deze stand van zaken snel en doelmatig
konden verbeteren. Met betrekking tot wat door een aantalleden het kernpunt van de kritiekwas
genoemd, te weten het openen van de speciale rekeningen in het Verenigd Koninkrijk en de BRD
in december 1982, had de Commissie in haar document met antwoorden62 vastgehouden aan de
eerder door haar aangevoerde argumenten. Er werd nu echter aan toegevoegd: 'Onder deze
omstandigheden betreurt de Commissie het dat haar handelwijze kon worden geinterpreteerd als
een niet-naleving van Verdrags- en financiele bepalingen, terwijl zij zich juist heeft laten leiden
door het legitieme streven deze bepalingen zo goed mogelijk toe te passen in een bepaald geval
van uitzonderlijke aard, dat uiteraard geen precedent mag worden.' De Commissie stelde voorts
dat voor alle aspecten die betrekking hebben op het kasbeheer in verband met de te zijner tijd te
verrichten betalingen haar optreden erop gericht zal zijn herhaling te voorkomen. 'De
Commissie laat daarmee blijken de door het Parlement geuite mening over haar vroegere
handelwijze te willen respecteren en gevolg te willen geven aan de opmerkingen van de
Rekenkamer.'
-

Men kan zich afvragen of het Parlement, als het de uitstelprocedure uitsluitend gebruikt zou
hebben om van de Commissie zeer concrete toezeggingen of beleidswijzigingen af te dwingen,
zoals ter zake van het laatste onderwerp (te weten de eigen-middelenrekeningen), geen scherper

geformuleerde toezeggingen had kunnen verkrijgen en daarmee zijn bevoegdheid met micir

vrucht dienstbaar gemaakt zou hebben aan versterking van het door hem gewenste
begrotingsrecht.
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Het debat

Tugendhat beperkte zich in zijn mondelinge verdediging voor het Parlement tot herhaling van de
steeds al aangevoerde argumenten, zonder enige toespeling op de kleine 'ombuiging' in de
schriftelijke stukken. Thorn deed dit laatste terloops wel, maar pas aan het eind van het debat.
Stellig doelde Aigner onder meer op het volgende onderwerp toen hij zijn collega's aanspoorde
de Bcc in haar weigeringsvoorstel te volgen: 'De voornaamste kritiek van bijna alle fracties
betreft het feit dat de Commissie steeds meer een algemeen secretariaat van de Raad is geworden
en bepaald niet meer de eigenlijke partner van het Parlement genoemd kan worden.'63
Een indruk van wat de tegenstanders van het Bcc-standpunt motiveerde krijgt men uit de
toespraak van Simmonds (ED-VK): 'Ik ben het er met de heer Sch6n over eens dat, als het
Parlement om belangrijke redenen besluit kwijting niet te verlenen, de Commissie dan in haar
geheel moet aftreden. Sommige afgevaardigden vinden echter dat een weigering niet
noodzakelijk tot dat ontslag moet leiden. Ik vraag mij dan ook af wat wij, als wij de kwijting
voor de begroting 1982 weigeren, van de huidige Commissie, zes weken v66r het einde van haar
mandaat, nog kunnen verwachten. Dat betekent immers dat onze kritiek gedeeltelijk tot 1978 en
1979 teruggaat, toen de huidige Commissie nog niet eens was benoemd. Ik meen dat er in het
verslag onvoldoende redenen zijn opdat de huidige Commissie ontslag zou nemen, en dat wij dan
ook het wapen van de kwijting verspillen, misbruiken en verzwakken. Ik vind dat wij op de in het
verslag aangestipte punten op een andere manier voldoening moeten trachten te krijgen.'64
Ook Thorn nam deel aan het debat, een van de laatste waaraan hij in zijn hoedanigheid van
Commissievoorzitter een bijdrage zou leveren. Hij verweet de leden van het Parlement behoudens sommige specialisten - de antwoorden van de Commissie niet eens te hebben gelezen.
'In die omstandigheden moet u toegeven dat de weigering van de kwijting ons verbijstert. Die
wordt blijkbaar verantwoord door een onsamenhangend geheel van tegenstrijdige bedenkingen
die met de kern van het debat zelf niets te maken hebben. Sommige afgevaardigden, die gelukkig
weinig talrijk zijn, willen van de gelegenheid gebruik maken om eens te meer hun afkeer van de
Gemeenschap tot uiting te brengen. Hun namen staan bovenaan, zij zijn u bekend! (Thorn
doelde op de rapporteur, mevrouw Boserup, die lid was van de Deense anti-Europese Socialistisk
folkeparti en in het Parlement tot de Communistische Fractie en geestverwanten behoorde, hn.)
Wij kennen hen allen... Als politicus en vertegenwoordiger van een politiek orgaan zou ik mij tot
andere politici willen wenden. U zei daarstraks dat het, afgezien van bepaalde aspecten in
verband met uw begrotingsautoriteit die wij erkennen, vooral om een politieke beslissing gaat. Ik
wil u dan ook waarschuwen: let op voor tegennatuurlijke bondgenoten. Wees op uw hoede voor
bepaalde verlokkingen en weet daaraan te weerstaan, niet voor het oog van de mensen, maar in
het belang van de Gemeenschap....De heer Aigner zei daarstraks dat, als de Commissie zwak is,
ook het Parlement zwak is. Ik ben daarvan overtuigd. En gelukkig blijven wij, ondanks alles wat
u heeft gezegd en wat ook de uitslag van de stemming mag zijn, elkaar op de essentiifle punten in
elk geval steunen. Maar dan, mijnheer Aigner, wil ik u, als u gelijk heeft, waarschuwen: verzwak
door uw buitensporige kritiek op bepaalde punten de Commissie niet, precies omdat u, zoals
uzelf zei, dan ook het Parlement verzwakt ... Ten slotte willen sommigen door de weigering van
de kwijting hun teleurstelling en ergernis over de stilstand in de Europese integratie uiten..., de
Commissie is even teleurgesteld en geergerd als u. Ga echter na wat de weigering van de kwijting
zal veranderen. De verwarring zal enkel nog groter worden. Dat dreigt de Gemeenschap te
verzwakken.'65
De uitslag van de stemming werd hierv66r al gegeven. Zie voor een analyse van het stemgedrag
van de fracties Tabel VIII.1.De meeste Liberalen hadden zich van stemming onthouden, omdat
ze de Commissie geen bewijs van goedkeuring konden geven. Dat was ook bedoeld als een
signaal voor de nieuwe Commissie. Maar zij wilden in de kwijnende Gemeenschap niet nog meer
verwarring stichten. Bovendien zou weigering, zijnde een collectieve maatregel, erg verwarrend
en dubbelzinnig zijn aangezien talrijke sprekers, aldus de stemverklaring van mevrouw Veil, 'wel
315

degelijk hebben onderstreept dat zij vooral het beheer van een bepaald lid van de Commissie
wilden treffen'.67
Thorn kreeg het laatste woord. Teleurgesteld en ongerust zei hij: 'Wij menen dat wij deze
beslissing van het Parlement moeten aanvaarden, want dat is nu eenmaal de democratie. Dat
belet echter niet dat het Parlement zich kan vergissen. Deze keer heeft het zich in procedure en
tegenstander vergist ... Wij gaan eenvoudig door onze plicht te doen. Wij kunnen niet beslissen
over wat er nu gaat gebeuren. Ik ben ervan overtuigd dat de toekomstige Commissie met het
nodige respect voor de bevoegdheden van het Parlement, dat ook wij steeds hebben gehad, het
beleid zal voeren dat zij in het belang van de Gemeenschap nodig zal achten. Zelfs als sommigen,
en in de eerste plaats mevrouw Boserup, dat betwisten: er is slechts 6tn beleid waarmee men de
Gemeenschap kan doen vorderen, met name door tegen de stroom in zijn plicht te doen en door
te trachten haar vorderingen te doen maken. Dat is wat wij nastreven.'68
De Commissie trad niet af, althans niet v66r 1 januari 1985, toen zij in nieuwe samenstelling
aantrad onder voorzitterschap van Jacques Delors, evenals Thorn gewezen lid van het Parlement
en kort voordien afgetreden als Minister van Financien van Frankrijk. Ook trad geen enkele
Commissaris af. Wel kwam Tugendhat in de nieuwe Commissie niet meer terug, maar dat was al
voordat decharge werd geweigerd bekend.
Tabel VIII.1. Stemgedrag van de fracties in het Europees Parlement bij de stemming over weigering
van de decharge voor 1982. 66
voor

tegen

stemont-

niet

houdingen gestemd

Socialistische Fractie
Fractie van de Europese Volkspartij
Europese Democratische Fractie
Communistische Fractie
Fractie van Ver. Europese Democraten
Liberale Fractie
Europese Rechtse Fractie
Europese Regenboogfractie

79
91

-

1
26
3
10
8

48

8
5

-

12
8

19
5
-

5
13
1
3

1
1
10
5
8

27
1

1

Kennisname van de rekeningen voor het begrotingsjaar 1982

Om tegemoet te komen aan het bezwaar dat door de weigering van de decharge de
rekeningcij fers, het saldo inbegrepen, over het jaar 1982 niet waren vastgesteld, heeft het
Parlement in maart 1985 zonder debat een ontwerp-resolutie van Bcc-rapporteur Boserup
goedgekeurd 'over de rekeningen van de EG met betrekking tot het begrotingsjaar 1982'.69
'Overwegende dat het Europees Parlement de rekeningen van de communautaire begroting voor
het begrotingsjaar 1982 thans ter kennis dient te nemen, zodat de werkzaamheden in verband
met de rekeningen van latere jaren kunnen worden voortgezet' neemt het vervolgens kennis van
het voorstel van de Commissie voor de afsluiting van de rekeningen van 1982. Wel voegt het er
aan toe dat enkele weergegeven bedragen aanleiding geven tot bedenkingen en derhalve in de
rekeningen moeten worden vergezeld van in de resolutie opgenomen opmerkingen. De nieuwe
Commissie-Delors zou hier op 5 september 1985 positief op reageren.
Conclusies

Voor de begroting 1982 werd eerst tot uitstel van decharge besloten, vervolgens werd - na de
verkiezingen - besloten de decharge te weigeren.
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Voor het uitstel was slechts 6tn argument werkelijk relevant en van voldoende gewicht. de
handelingen van de Commissie in december 1982 met de eigen-middelenrekeningen te Londen eli
Frankfort. De Rekenkamer had inmiddels de voorlopige visie van de BCC op deze zaak voll,:dig
bevestigd. De andere argumenten waren:
- ofwel niet relevant voor de decharge: het te weinig gebruik maken door de Commissie van haa,
initiatiefrecht; het weigeren van een kerstboteractie;
ofwel grotendeels te wijten aan de lidstaten: te late controle van de EOGFL-rekeningen;
- ofwel alleen van belang voor een ander jaar dan 1982: het in 1984 door de Comm2ss ic
heenstappen over het besluit van zijn Financieel Controleur in verband met onder anderede Mill.
Marketing Boards;
- ofwel onvoldoende precies: de klachten in verband met de
voedselhulp.
Juist op het relevante punt kwam de Commissie met de toezegging dat herhaling zou worden
voorkomen. Daarmee werd impliciet toegegeven dat zij in 1982 onjuist had gehandeld. Deze
toezegging was overigens 'ingepakt' in een context van volgehouden verdediging van het
-

gebeurde.

Het Parlement had kunnen verlangen dat de toezegging door de Commissie meer expliciet zou
worden gemaakt, door bijvoorbeeld een ondubbelzinnige interpretatie van Verordening 2891/77
in de zin die Parlement en Rekenkamer voorstonden. Dat gebeurde echter niet, het Parlement
koos de richting van dechargeweigering. Er was - mede door de teleurstelling van het Parlement
over het zijns inziens niet uitvoeren door de Commissie van 'het mandaat' van 30 mei 1980 - een
politiek klimaat ontstaan dat haast niet toestond dat nog decharge zou worden verleend. Pas op
het laatste moment - toen de fracties hun standpunten over de weigering al geheel of grotendeels
hadden gevormd - werden uit het ontwerp-weigeringsbesluit door amendering in de plenaire
vergadering passages weggenomen die niet relevant waren voor de weigering.

Het Parlement heeft met deze weigering het instrument (weigering van decharge) naar mijn
mening niet goed gebruikt. Door via het instrument van het uitstel meer aan te dringen op verdere
toezeggingen ter zake van het ernstigste bezwaar, had het waarschijnlijk die toezeggingen
kunnen verkrijgen. Het stevende echter op weigering af met een veelheid van argumenten die dat
instrument bot maken, de conclusies onduidelijk en het onbehagen allerwegen groot.
Het nadeel van dechargeweigering kwam duidelijk naar voren: het ontbreken van vastgestelde
rekeningcijfers. Daarom voelde het Parlement zich genoodzaakt in een latere procedure die
cijfers 'ter kennis te nemen'. Hierdoor ontbrak de mogelijkheid om desgewenst bepaalde
bedragen van de decharge uit te sluiten.
-

-

Ten slotte komen nu - post factum - de vragen in alle duidelijkheid naar voren: Is het Parlement
bevoegd decharge definitief te weigeren? Moet het Parlement de bevoegdheid wensen te hebben
decharge definitief te weigeren? En zo ja, met welk gevolg? Al kan mijns inziens niet ontkend
worden dat de door het Verdrag verleende bevoegdheid tot het verlenen van decharge ook het
kunnen weigeren daarvan moet inhouden, toch lijkt het aan te bevelen alleen in ztar
uitzonderlijke situaties van deze bevoegdheid gebruik te maken. Ook rijst de vraag of
'kennisneming' van de slotcijfers toch niet gelijk te stellen is met het uiteindelijk verlenen van
decharge.

Het is duidelijk dat het Parlement met deze vragen worstelde. Het nam een halfslachtige
beslissing. Hal fslachtig was ook dat - toen na de dechargeweigering de Commissie niet
opstapte - niet een motie van wantrouwen werd aangenomen (zelfs niet voorgesteld). De
weigering bleef aldus zonder sanctie.

Bij de Commissie bleef hardnekkig een onjuiste opvatting bestaan, namelijk dat zij niet in strijd
met opvattingen van het Parlement zou hebben gehandeld omdat het Parlement nooit bezwaren
naar voren had gebracht tegen de hoogte van de compensaties voor het Verenigd Koninkrijk en
de BRD en dat dit ook gebleken was uit het feit dat het Parlement in februari 1983 de SB 1/82 317

met de bewuste bedragen -in ten lezing had aanvaard. Het weigeren van een (suppletoire)
begroting brengt echter het onthouden van machtiging tot het uitgeven van betrokken gelden met
zich mee. Dat dit weigeren niet gebaseerd was op verschil van mening over de hoogte van de
bedragen, maar op andere elementen, geeft geen grond om de gevolgen van de weigering langs
een achterdeur te ontgaan.70
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Hoofdstuk IX
Uitoefening van de parlementaire dechargebevoegdheid
1983-1985
Naar analogie van de in Hoofdstuk V behandelde procedures tot vaststelling van de begroting
worden ook de laatste drie dechargeprocedures hier slechts globaal behandeld. Daarbij worden
alleen de hoofdzaken nagegaan die betrekking hebben op de ontwikkeling van wat volgens het
Parlement het begrip decharge inhoudt.
Met name wordt aandacht besteed aan afwijkingen van of bijstelling van de opvattingen in
vorige jaren, dan wel aan duidelijke verdere stappen in de ingeslagen richting.

A. De decharge voor het begrotingsjaar 1983
Kan een dechargebesluit rekeningen corrigeren?

Op 16 april 1985 werd de decharge verleend voor het jaar 1983 op basis van het rapport-Price
(ED-VK).1 De Raad had op 11 maart zijn positieve advies afgegeven, waarin hij volgens het
Parlement echter niet was ingegaan'op het wezen van de aangesneden problemen'. De verlening
van deze decharge, tegen de achtergrond van de weigering van die voor het vorige jaar, moet
mede gezien worden in het licht van de houding die de nieuwe Commissie-Delors ten opzichte van
het dechargerecht van het Parlement aan de dag legde. Volgens Aigner zou de Commissie ter
zake 'een nieuwe stijl' vertonen.2
Omdat voor de vorige begroting geen decharge werd verleend kon er ook geen resolutie-metopmerkingen worden vastgesteld. Daarom stelde het Parlement de opmerkingen die het toen had
willen maken in de resolutie voor 1983 aan de orde. 3 Omdat een groot deel van de opmerkingen
feitelijk de Raad - als wetgever - betroffen verzocht het Parlement in zijn resolutie-metopmerkingen niet alleen de Commissie, maar ook de Raad 'schriftelijk verslag uit te brengen
over de maatregelen die naar aanleiding van deze resolutie zijn genomen'.
Het Parlement stelde ook vast 'dat de Rekenkamer ieder jaar kwantificeerbare gevallen
noemt die naar haar mening aanleiding geven tot wijzigingen van de ontvangsten- en
uitgavenrekeningen, maar merkt op dat er geen vaste procedure bestaat die het Parlement in
staat stelt deze wijzigingen bij de kwijting aan te brengen'. Het legde zijn voornemen vast 'de
betrokken problemen met voorrang te behandelen met het oog op verbetering van de
kwijtingsprocedure in de komende jaren'. Hiermee reageerde het Parlement op opmerkingen in
het jaarverslag van de Rekenkamer over 1983.4 De Rekenkamer had er al eerder op gewezen dat
de vigerende regeling geen specifieke bepalingen bevat over wat er moet geschieden met in de
rekeningen opgenomen bedragen die op onregelmatige verrichtingen betrekking hebben. De
Decharge-autoriteit kan naar de mening van de Rekenkamer niet aan deze feiten voorbijgaan.
Zij zou volgens de Rekenkamer de Commissie in de resolutie-met-opmerkingen opdracht
moeten geven 'de rekeningen te corrigeren en de noodzakelijke (begrotingstechnische of andere)
maatregelen te nemen om de situatie te regulariseren'.5 Het Parlement nam hierover nog geen
standpunt in.

Voortaan ook een balans in het dechargebesluit
Het Parlement legde het voornemen vast om in volgende dechargebesluiten een verkorte balans
op te nemen, naast het slot van de rekeningen. Het ging hiermee in op bezorgdheid van de
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Rekenkamer die had gewezen op de sterk toenemende verplichtingen uit hoofde van
vastleggingskredieten, waarvoor onvoldoende betalingskredieten op de begrotingen van de
laatste jaren hadden gestaan. Daarmee benadrukte het Parlement de 'last van het verleden'. Het
voornemen van het Parlement tot het opnemen van een balans kwam ook voort uit de - door
cij fers van de Rekenkamer ondersteunde - bezorgdheid over de landbouwvoorraden. Bij het
met verlies opruimen van interventievoorraden zouden passiva te voorschijn komen waarmee te
weinig rekening werd gehouden.
Over de 'financiele balans van de activa en passiva van de Gemeenschap' zegt het Verdrag (art.
205 bis) uitsluitend dat de Commissie deze jaarlijks aan Raad en Vergadering doet toekomen.
Naarmate de begrotingen minder alle werkelijk - op grond van bestaande verplichtingen van de
Gemeenschap - te verrichten betalingen gaan bevatten, wordt inzicht in die verplichtingen via de
balans van meer belang.
In de resolutie-met-opmerkingen somde het Parlement de posten op die per 31 december 1983
mogelijke lasten voor toekomstige begrotingen inhouden, waarvoor ontvangsten dienen te
worden gevonden:
- 825 mln. ECU wegens opschorting van EOGFL/Garantie-betalingen;
- 7884 mln. Ecu aan niet door overgedragen betalingskredieten gedekte verplichtingen en
andere niet in de balans vermelde verplichtingen;
-500 min. Ecuaan verplichtingen in verband met het op gang brengen van voedselhulp die niet
gedekt zijn door overgedragen betalingskredieten (door de Rekenkamer geraamd);
- 2800 mln. ECU aan bij komende verplichtingen ten gevolge van de opslagkosten en verliezen
op de verkoop van interventievoorraden; de waarde van deze voorraden beliep ultimo 1983
7036 mln. ECU (de Rekenkamer raamt het bedrag van 2800 mln. Ecu aan toekomstige kosten
voor de begroting op basis van eerdere ervaringen). Het betreft in totaal een bedrag van
12 009 mln. Ecu.
De Raad houdt zich niet aan de Gezamenlijke Verklaring

Op verschillende plaatsen in de resolutie - van 100 paragrafen - verwijt het Parlement de Raad
dat hij de Gezamenlijke Verklaring van 30 juni 1982 niet nakomt. De Raad heeft volgens het
Parlement niet al het mogelijke gedaan om uiterlijk 31 mei 1983 verordeningen goed te keuren
voor nieuw communautair beleid, waarvoor kredieten op de begroting stonden en ontwerpverordeningen waren ingediend. Het Parlement beschouwde de wijze waarop de Raad
budgettaire besluiten inzake voedselhulp doorkruiste met verordeningen waarin alsnog
beperkingen worden opgelegd, als een fundamentele inbreuk op de Gezamenlijke Verklaring.
Als de Raad daarmee doorgaat betekent dat het einde van de Gezamenlijke Verklaring, aldus het
Parlement.

Uitstel van decharge over de verrichtingen van het tweede t/m vijfde EOF in 1983
Omdat de Raad zijn aanbeveling inzake het EOF in het begrotingsjaar 1983 nog niet had
ingediend, werd de decharge daarover uitgesteld totdat de adviezen zouden zijn ontvangen,

ofwel tot uiterlijk juni 1985. Op 14 juni 1985 werden drie besluiten genomen tot verlening van
decharge aan de Commissie: het eerste besluit'voor het financieel beheer van het tweede en derde
EOF', het tweede voor dat van het vierde EOF en het derde voor het beheer van het vijfde EOF, alle
in het begrotingsjaar 1983. Voor het eerste besluit was er geen Raadsadvies, omdat de Raad de
parlementaire bevoegdheid tot het verlenen van decharge voor het tweede en derde EOF niet
erkende. Voor de beide andere decharges waren er wel adviezen van de Raad.6 Het Parlement
overwoog bij elk van de drie besluiten 'dat het Verdrag van 22 juli 1975 het Europees Parlement
de bevoegdheid geeft om kwijting te verlenen voor het financieel beheer van de Gemeenschap'.
In het besluit over het vijfde EoF nam het Parlement niet bij zijn overwegingen op het 'interne
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akkoord' dat de lidstaten, in het kader van de Raad bijeen, hadden gesloten, waarbij aan het
Parlement dechargebevoegdheid werd verleend voor het financiele beheer van het Fonds.7 De
Raad baseerde de bevoegdheid van het Parlement op dit akkoord. Het Parlement echter zag in de
Verdragstekst zoals die sinds 22 juli 1975 luidde (en op 1 juni 1977 van kracht werd) de grondslag
voor zijn dechargebevoegdheid voor elk onderdeel van het financieel beheer van de gehele
Gemeenschap, derhalve met inbegrip van het EOF.

Politieke vervolgcontrole
Op 4 september 1985 stelde de Commissie-Delors voor het eerst het verslag op naar aanleiding
van de resolutie-met-opmerkingen van het Parlement.8 Het verslag ging uitvoerig in op de
politieke wil van de Commissie om een goed beheer van de financiele middelen van de
Gemeenschap te bevorderen. De Commissie gaf grotendeels gevolg aan de opmerkingen van het
Parlement en had reeds een reeks van concrete maatregelen genomen, die gedetailleerd werden
vermeld.

B. De decharge voor het begrotingsjaar 1984
Groot tekort doorgeschoven naar het'volgende jaar
Op 18 april 1986 werd de decharge voor 1984 verleend op basis van het rapport-Scrivener.9 Ook
werd toen aan de Commissie decharge verleend voor het financieel beheer van het tweede en
derde EOF tijdens het begrotingsjaar 1984 (naast die welke door de Raad verleend was) en voor
het vierde en vijfde EoF tijdens het jaar 1984 op basis van aanbevelingen van de Raad.10 Bij de
een afzonderlijke resolutie-metopmerkingen aangenomen.
Tot de aanbevelingen van de Raad werd voor het eerst door de Ecofinraad besloten.11 Deze
Raad - bezorgd over de beheersbaarheid van de Gemeenschapsuitgaven - ging zich dus 'zelf'
met het onderzoek van het Rekenkamerverslag en de decharge12 bezighouden, zodat er nu twee
onderdelen van het budgetbeleid zijn die de Ecofinraad in plaats van de Begrotingsraad wenste te
behandelen: het vaststellen van de referentiecijfers voor de begroting van het jaar n + l e n het
onderzoek naar de rekeningen en het geven van advies aan het Parlement over het jaar n - 2.
Het Parlement wees in zijn resolutie-met-opmerkingen de Raad op het feit dat deze, ook al treedt
hij bij de decharge slechts op als adviserende instelling, gehouden is een algemeen standpunt te
bepalen inzake de financiering der Gemeenschappen en een gedetailleerd standpunt 'inzake de
opmerkingen van de Rekenkamer (vooral over de terughoudendheid van de lidstaten om
onregelmatigheden en fraudes te vervolgen en deze aan de Commissie te signaleren)'.

dechargebesluiten voor de Ontwikkelingsfondsen werd

Nog geen nader uitgewerkte visie van het Parlement op eventueel corrigeren van de rekeningen

Op 18 juli 1985 vroeg de voorzitter van het Parlement op verzoek van de Bcc-voorzitter aan de
Rekenkamer om advies over de vraag hoe in het kader van de decharge moest worden gehandeld
met onregelmatig uitgegeven gelden. De Rekenkamer gaf dat advies in een brief van 21 oktober
1985. De kern ervan is dat, wanneer de Begrotingsautoriteit de mening van de Rekenkamer deelt
dat bepaalde bij de uitvoering van de begroting verrichte transacties onregelmatig of onwettig
zijn, het niet logisch zou zijn om voor de desbetreffende transacties decharge te verlenen. De
Rekenkamer werkt vervolgens uit op welke wijze deze transacties - door ze voorlopig uit de
rekeningen te lichten en op te nemen in voorlopige rekeningen ('suspense accounts') kunnen
worden hersteld in het jaar volgend op dat waarop de decharge betrekking heeft. Dat herstellen
-

kaninhouden:
1. de bedragen worden teruggevorderd van degenen die ze onwettig hebben ontvangen;

323

2. de bedragen worden teruggestort door de ambtenaar die voor de betaling verantwoordelijk
was, eventueel door terug te vallen op het ingevolge art. 70 FR ingestelde waarborgfonds
ter dekking van eventuele kas- of banktekorten voor zover deze tekorten niet gedekt zijn
door uitkeringen van verzekeringsmaatschappijen, eventueel ook uit uitkeringen van die
maatschappijen;
3. de bedragen worden opgenomen in een suppletoire begroting voor een volgend jaar, opdat de
Begrotingsautoriteit ze alsnog kan aanvaarden en aldus zelf regulariseren.
Het Parlement heeft, voor zover bekend, zijn visie op deze materie nog niet verder ontwikkeld.
In haar verslag over het begrotingsjaar 198413 stelde de Rekenkamer van mening te zijn 'dat de
decharge verlenende autoriteit tijdens de dechargeprocedure rekening zou moeten houden met
(deze) onregelmatigheden, door de Commissie in de resolutie bij het dechargebesluit opdracht te
geven het nodige te doen om de situatie te regulariseren'. De Rekenkamer had al in eerdere
jaarverslagen opmerkingen in deze geest gemaakt.

Tekort op de rekening
Het Parlement stelde in zijn resolutie-met-opmerkingen vast dat de rekeningen een tekort
vertoonden van ca. 827 mln. ECU, ondanks het feit dat de lidstaten in het jaar 1984 een
gedeelte van de overeengekomen - intergouvernementele - voorschotten hadden betaald. Het
signaleerde het gevaar dat de financiele autonomie van de Gemeenschap loopt door 'dergelijke
oplossingen'.
De decharge 1984 stond in belangrijke mate in het teken van de uitputting van de eigen middelen.
Onder de hiervan uitgaande druk werden bij de begrotingsraming ontvangsten overschat en
uitgaven onderschat.
Het Parlement vond dat de verantwoordelijkheid voor de ondoelmatige uitvoering van de
begroting 'wordt gedeeld door:
- de Commissie (beheersfouten, administratieve logheid, onnauwkeurige ramingen en
onderbudgettering van de uitgaven);
- de Raad (ingrepen in het beheer, blokkering van de wetgeving en de financiering);
- de nationale administraties (ongeschikte procedures); en
- de Begrotingsautoriteit (opneming van kredieten zonder realistische aanwendingsmogelijkheid).'
Vermindering van de kwaliteit van de begroting

Duidelijk kwam de teruglopende kwaliteit van de begroting aan de orde in de woorden van
Begrotingscommissaris Christophersen. Na te hebben erkend dat er in zijn diensten behoefte
bestaat de kwaliteit van de begrotingsuitvoering te verbeteren, zei hij in het dechargedebat: 14
'Als de Begrotingsautoriteit een begroting goedkeurt van zo'n geringe uitvoeringskwaliteit dat
dit problemen schept, dan mag men rustig zeggen dat de Commissie weliswaar formeel
verantwoordelijk is, maar reeel voor een taak gesteld wordt die zij niet kan uitvoeren. Als
bijvoorbeeld de Raad als bijdrage tot de begroting de betalingskredieten zodanig vermindert dat
wij de noodzakelijke uitgaven niet tijdig kunnen verrichten of zo dat wij feitelijk gewoon
gedwongen worden in het lopende beleid in te grijpen, dan vermindert dat de
uitvoeringskwaliteit. Als het Parlement tot een verhoging van de vastleggingskredieten overgaat
zonder dat dat vergezeld gaat van de corresponderende betalingskredieten of als het Parlement
tot een verhoging van de vastleggingskredieten besluit op een dusdanig laat tijdstip dat wij
praktisch gewoon niet in staat zijn deze kredieten toe te kennen, dan vermindert dat ook de
kwaliteit van de begroting voor de tenuitvoerlegging waarvan de Commissie formeel

verantwoordelijk is.'
Het Parlement placht vanaf de begroting 1980 nadruk te leggen op de noodzaak van een
vaste verhouding tussen vastleggingskredieten voor een bepaalde sector en de voor diezelfde
-
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-

sector op te nemen betalingskredieten. 15 Het is herhaaldelijk voorgekomen dat de Raad van
amendementen van het Parlement meer vastleggingskredieten dan betalingskredieten overnam
en dat het Parlement in zijn tweede lezing de betalingskredieten niet meer kon verhogen.
De begroting 1984 die tot stand gekomen is na het bereiken van het 1 %-plafond, zonder uitzicht
op nieuwe middelen en zonder dat de verplichte uitgaven voldoende konden worden beheerst,
terwijl men toch het overige beleid zo goed mogelijk wilde laten doorgaan, kon geen goede
kwaliteit bezitten. De Executieve wierp terecht de uitsluitende verantwoordelijkheid voor een

gebrekkige uitvoering van zich af.

Politieke vervolgcontrole
Op 2 september 1986 bracht de Commissie haar interimverslag uit over de naar aanleiding van de
resolutie-met-opmerkingen bij de decharge over het jaar 1984 getroffen maatregelen.16 Sinds
enkele jaren is het nu gebruikelijk dat de Commissie een eindverslag over de decharge over het
jaar n als bijlage voegt bij de rekeningen van het jaar n+2 i n d e maand mei van het jaar n+3.
Zo was het eindverslag over de naar aanleiding van de bij de decharge 1983 gemaakte
opmerkingen getroffen maatregelen ingediend in mei 1986 als bijlage bij de rekeningen over het
jaar 1985. Enige maanden later kwam het interimverslag over de getroffen maatregelen naar
aanleiding van de opmerkingen bij de decharge 1984. 'Aldus wordt het Parlement in staat gesteld
de ontwikkeling van de door de Commissie getroffen maatregelen te volgen, hetgeen vooral ook
van belang is omdat enkele van deze maatregelen eerst na een betrekkelijk lange periode effect
hebben en derhalve door het Parlement in verschillende achtereenvolgende resoluties aan de orde
gesteld kunnen worden', aldus het interimverslag. Hiermee is in elk geval een vast
rapportageschema in het leven geroepen.

De Commissie'acht het van het grootste belang dat aan de door het Parlement in de resolutie bij
het kwijtingsbesluit geformuleerde opmerkingen alsmede aan de door de Rekenkamer in haar
jaarverslag en in haar speciale verslagen gemaakte opmerkingen een positief gevolg wordt
gegeven telkens waar dit mogelijk is. Ook is het van groot belang dat zij (de Commissie) de
toezeggingen die zij doet in haar antwoorden op deze opmerkingen naleeft.' Aan te nemen is dat
deze houding van de Commissie-Delors mede voortvloeit uit de weigering van het Parlement
voor het jaar 1982 aan haar voorgangster decharge te verlenen.17

Uit het interimverslag bleek voorts dat de Commissie inzake fraudes een databank had ingericht.
Op het gebied van de herziening van comptabiliteitsvoorschriften wees de Commissie er op al
lang geleden (in 1984) naar aanleiding van adviezen van het Parlement herziene voorstellen te
hebben gedaan, die tegemoet komen aan veel van de opmerkingen van het Parlement, maar dat
de Raad de besluitvorming nog steeds niet ter hand heeft genomen. 'Een goed gevolg geven aan
de kwijtingsprocedures houdt... tevens in dat periodiek de financiele voorschriften worden
bijgewerkt.'18 Ook de Rekenkamer had in haar jaarverslag betreurd dat na vijf jaar van
voorbereidende werkzaamheden nog steeds geen herziening van het Financieel Reglement had
plaatsgevonden.19 Uitvoerig ging de Commissie in op de problemen van het Gemeenschappelijk
Landbouwbeleid en op de extra afzet van voorraden, waarvoor ze een groot aantal programma's
had uitgevoerd. Op 7 april 1987 - de dag waarop het Parlement besloot de decharge voor 1985 uit
te stellen - nam het een interimrapport aan van rapporteur Scrivener over de door de Commissie
genomen maatregelen.20 In de resolutie verheugde het Parlement 'zich erover dat de Commissie
is ingegaan op het aanbod tot samenwerking dat het Parlement naar aanleiding van de procedure
voor de kwijting 1984 heeft gedaan en dat zij een reeks gecoardineerde acties ter verbetering van
deze samenwerking zowel wat de methode als wat de zaak zelf betreft ten uitvoer heeft gelegd'.
Een definitief oordeel zou het Parlement uitspreken aan de hand van het definitieve verslag
dat de Commissie als bijlage bij de jaarrekening 1986 zou uitbrengen. Deze systematische
vervolgrapportage waren Parlement en Commissie overeengekomen.
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Voorbeeld van het doorlopend controleschema, uitgaande van de begroting 1984
Commissie
Parlement
indienen van de rekening voor jaar n in
mei van jaar n + 1 (mei 1985)

decharge en resolutie-metopmerkingen in april van jaar n + 2
(april 1986)

interimverslag over getroffen
maatregelen n.a.v. resolutie-metopmerkingen in september van jaar
n + 2 (september 1986)

debat en resolutie overhet interimverslag van de Commissie tegelijk met
decharge voorjaar n + 1 (april 1987)

eindverslag overgetroffen
maatregelen bij indiening rekening

door Parlement te behandelen bij
gelegenheid van eerstvolgend
dechargedebat

van jaar n + 2 i n mei van jaar n + 3
(mei 1987)

C. De decharge voor het begrotingsjaar 1985
Opschorting totdat de Commissie een deugdelijke balans voorlegt
Het verslag van de Rekenkamer over 198521 bevatte onthullende passages over het afwijken van
fundamentele voorschriften, dat in begroting en rekening steeds meer was gaan voorkomen. Het
verslag constateerde afwij kingen van:
- het Ferdrag (jaarlijks karakter van de begroting; verplichting tot dekking van de jaarlijkse
behoeften door gelijkwaardige jaarontvangsten);
- de financiele autonomie (financiering met nationale bijdragen op basis van
intergouvernementele overeenkomsten);
-het Financieel Reglement (doorschuiven van het saldo naar het tweede in plaats van naar het
eerstvolgende begrotingsjaar).
De begroting wordt gerenationaliseerd en - aldus de Rekenkamer - de doelstelling van het
Eigen-middelenbesluit van april 1970 wordt verloochend.
Ondanks het beroep op voorschotten van de lidstaten was de 'last van het verleden' weer
toegenomen. Het beroep op de voorschotten van de lidstaten had'de "last uit het verleden" niet
kunnen wegwerken - met uitzondering van enkele schuchtere pogingen de waarde van de
landbouwvoorraden te verminderen'. Afdoening van deze last zou het equivalent kosten van
meer dan 66n jaar ontvangsten uit de BTW.
De Rekenkamer bekritiseerde ook de wijze waarop de Commissie in de balans de verplichtingen
weergaf en concludeerde: 'Door een dergelijke presentatie treft de Commissie het verwijt, geen
getrouw beeld van de werkelijke situatie der communautaire financien te hebben gegeven.' Een
expliciete getrouwheidsverklaring in het verslag van de Rekenkamer is weliswaar niet
gebruikelijk, maar hier wordt deze de Commissie nadrukkelijk onthouden.

De Ecofinraad stelde op 4 maart 1987 in zijn aanbeveling aan het Parlement vast dat de
Commissie de begroting 1985 zo heeft uitgevoerd dat niets decharge in de weg staat. De Raad
ging uitvoeriger en op meer onderdelen dan in het verleden in op opmerkingen van de
Rekenkamer. Over principiele opmerkingen van de Rekenkamer als hierv66r aangeduid
merkte de Raad op dat in de uitzonderingssituatie van 1985 strikte handhaving van alle
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comptabiliteitsvoorschriften niet mogelijk was.22 De Raadsbijlage bevat op een aantal
onderdelen weergaven van uiteenzettingen van de voorzitter van de Rekenkamer en de
Commissaris die in de Raadsvergadering het woord voerden, alsmede vaststellingen van de Raad
naar aanleiding van ofwel opmerkingen in het Rekenkamerverslag, ofwel verklaringen van
Commissie of Rekenkamer ter vergadering.
Anders dan de Rekenkamer was de Raad van mening dat het deel 'Opgenomen en verstrekte
leningen' slechts ter informatie in de begroting is opgenomen en geen onderwerp van de
dechargeprocedure kan zijn.23 De Rekenkamer baseerde dit standpunt op het feit dat in de
begroting (hoofdstuk 69) en in de rekening bedragen zijn opgenomen voor subsidies op rente
voor verstrekte leningen in verband met aardbevingen, alsmede op de p.m.-posten bij de garantie
voor opgenomen leningen (hoofdstukken 79,83 en 84).
Uit de bepaling van art. 205 bis EEG dat de Commissie behalve de rekening jaarlijks ook de
'financi8le balans van de activa en passiva van de Gemeenschap' aan Raad en Parlement doet
toekomen kan naar mijn mening echter eveneens worden opgemaakt dat de opgenomen en
verstrekte leningen bij de dechargeprocedure behoren te worden betrokken.
Wanorde in Gemeenschapsfinancien
Mevrouw M. Hoff (Soc-D) trad op als rapporteur voor de decharge 1985. 'De kwijting voor
1985', aldus haar rapport,24'is niet langer slechts een zaak van op zichzelf staande uitgaven en de
uitvoering van afzonderlijke beleidsvormen. Al te veel problemen zijn onopgelost, waaronder
zelfs dat van het voortbestaan van de Gemeenschap in de vorm die zij tot dusver heeft gehad...
Het verlenen van kwijting zou in tegenspraak staan tot de wanorde die ook in het verslagjaar in
de communautaire financien geheerst heeft en voorbijgaan aan de dwingende noodzaak van een
herorientatie. De nalatigheid waaraan de communautaire instanties, die in eerste aanleg voor de
begroting verantwoordelijk zijn, zich vele jaren lang hebben bezondigd, heeft tot de
tegenwoordige situatie geleid ... De kwijting als politiek oordeel over het beleid van de
Commissie kan derhalve voor 1985 nog minder dan anders enkel tot de verslagperiode beperkt
blijven, daar de chaos die de uitvoering van de begroting en de verslaglegging kenmerkt steeds
erger wordt . . . Een onvoorwaardelijke verlening van kwijting voor 1985 kan door geen
verantwoordelijke Europese afgevaardigde bepleit worden en het zou bij de openbare mening
geen begrip ontmoeten, dat aldus de Decharge-autoriteit uitdrukkelijk zou instemmen met de
algehele situatie en de wijze waarop de Commissie de begroting uitvoert. Dat de lidstaten, de
Raad en de Begrotingsautoriteit voor deze situatie mede verantwoordelijk zijn, verzwaart nog de
taak van de Decharge-autoriteit.'
De Bcc gaf een advies tot uitstel van decharge.

Parlement schort decharge op

'Inbreuken op de Verdragen en op het Financieel Reglement alsmede het feit dat de uitgaven van
de Gemeenschap sinds 1983 niet meer met eigen middelen van de Gemeenschap kunnen worden
gefinancierd, zijn voor de BCC na grondig beraad aanleiding het Huis aan te bevelen onder deze
omstandigheden de decharge nu niet te verlenen, maar uit te stellen tot de Commissie een volledig
overzicht van alle activa en passiva van de Gemeenschap per 31 december 1985, en geactualiseerd
per 31 december 1986 voorlegt.' Met deze woorden gaf de rapporteur in de april-zitting van 1987
het Bcc-advies weer. Het Parlement volgde haar en stelde de decharge voor 1985 uit. Wel werd
aan de Commissie decharge verleend voor het financiele beheer van de ontwikkelingsfondsen in
het jaar 1985. De 'resolutie houdende kennisgeving aan de Commissie overeenkomstig art. 85
van het Financieel Reglement, van de redenen waarom haar vooralsnog geen kwijting kan
worden verleend voor de uitvoering van de begroting voor het begrotingsjaar 1985 '25 was
betrekkelijk kort. De nadruk lag op de wens van een nauwkeuriger overzicht van verplichtingen
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en vorderingen. Het Parlement verlangde een getrouwere balans. De resolutie werd zonder
hoofdelijke stemming aangenomen. Commissaris Christophersen had er geen grote moeite mee.
Hij zegde toe dat de inlichtingen ('een volledige lijst van de lasten van de Gemeenschap aan het
eind van 1985 en van 1986') 'in de jaarrekening 1986 zullen staan, die over een maand
gepubliceerd wordt'.26
In de april-zitting werden nog drie belangrijke BCC-rapporten behandeld:
1. een nieuw verslag over de bestrijding van specifieke, tegen de communautaire begroting
gerichte fraude;27
2. een verslag over de verbetering van het stelsel van eigen middelen;28
3. een verslag over de mogelij kheden tot verbetering van het financieel stelsel en de
controlemechanismen voor het EoGFL, afdeling Garantie.29
Decharge over 1985 verleend in januari 1988

Op 19 januari

1988 verleende het

Parlement - op aanbeveling van mevrouw Hoff, namens de

Bcc-de Commissie decharge voor

de uitvoering van de begroting 1985. Dit geschiedde
unaniem. Ondanks het feit dat de Commissie volgens de BCC het toekomstige begrotingstekort
nog altijd onderschatte, had de rapporteur een aantal argumenten waarom thans de decharge
kon worden verleend.
a. De Commissie heeft de doorlopende informatie over de uitvoering van de begroting
verbeterd.
b. De Commissie heeft onder meer een task force ingesteld die de efficiente vervolging van
strafbare feiten ten laste van de Gemeenschapsbegroting moet beoordelen; daarmee is in
belangrijke mate voldaan aan de wens van het Parlement tot instelling van een 'vliegende

brigade'.
c. Volgens de Bcc het voornaamste argument: de Commissie heeft voor de toekomstige
financiering30 voorstellen ingediend die globaal met de inzichten van het Parlement
overeenkomen. Weigering van decharge zou volgens mevrouw Hoff een institutionele crisis
veroorzaken die, nu Commissie en Parlement gezamenlijk aandrongen op Raadsbesluiten over
financiale en landbouwhervormingen, zeer ongelegen zou komen.
De Raad had het Parlement al op 9 maart 1987 aanbevolen de decharge over 1985 te verlenen.
Conclusies

Beantwoording in positieve zin van de vraag of de decharge ook het domein betreft van door de
Gemeenschap aangegane en verstrekte leningen zou een goede zaak zijn, niet in het minst omdat
het erkennen van de parlementaire dechargebevoegdheid ter zake een compensatie zou inhouden
van het feit dat het Parlement bij de vaststelling van de begroting de leningen slechts ter kennis
mag nemen. De volledige budgettisering van leningen houdt namelijk meer in dan werd
aangenomen en zal - zoals in Hoofdstuk X wordt uiteengezet - mogelijk nog veel problemen
opleveren.

Het weigeren van de decharge voor 1982 had geen gevolgen bij de Commissie-Thorn. De
Commissie-Delors heeft aanzienlijk betere samenwerking met het Parlement toegezegd en met
de realisering daarvan een duidelijk begin gemaakt.
De Raadlijkt zijn rol bij de decharge serieuzer te gaan vervullen. Van de drie gebieden waarop de
Raad bij de begrotingscyclus is betrokken, heeft de Ecofinraad er nu twee 'tot zich getrokken':
de vaststelling van het referentiekader voor de komende begroting in het raam van zijn eigen
'begrotingsdiscipline' en het vaststellen van het advies aan het Parlement inzake de decharge op
basis van de van de Commissie ontvangen rekeningen en het verslag van de Rekenkamer. Alleen
de derde functie: samen met het Parlement de Begrotingsautoriteit vormen die krachtens
328

de bepalingen van art. 203 de begrotingsprocedure uitvoert, wordt nog vervuld door de
Begrotingsraad.
De Ecofinraad toont nu inderdaad belangstelling voor controle-onderwerpen, hetgeen positief
moet worden beoordeeld. Of deze Raad ook werkelijk de intentie heeft het Parlement in dit
opzicht zodanig van advies te dienen dat de dechargebevoegdheid kan worden gebruikt ter
verbetering van het financieel beheer moet worden afgewacht.
Met de vraag wat te doen met in de rekeningen van de Commissie voorkomende transacties die
op onwettige basis berusten dan wel onregelmatig tot stand gekomen zijn, is het Parlement en is
ook de BCC ondanks het voornemen aan de bestudering daarvan voorrang te verlenen en
ondanks het advies van de Rekenkamer - nog niet verder gekomen.
-

Intussen was de begroting aan kwaliteitsverlies gaan lijden. De financiele autonomie, waarmee
de in 1970 en 1975 verkregen parlementaire bevoegdheden nauw samenhingen, was openlijk dan
wel stilzwijgend losgelaten: voor 1985 was besloten tot nationale bijdragen, niet eens meer tot
voorschotten op toekomstige nieuwe eigen middelen, zoals voor de begroting 1984 nog het geval
was.

De begrotingen van de laatste jaren vertoonden in toenemende mate de eigenschap voorzienbare,
noodzakelijke uitgaven niet te bevatten. Tekorten werden naar komende jaren doorgeschoven
zonder zekerheid over de toekomstige financiering, hetgeen vooral voortvloeide uit het feit dat
het de Raad nog niet was gelukt de uitgavengroei voor het Gemeenschappelijk Landbouwbeleid
te beheersen.
De latente bankroetsituatie die aldus was ontstaan maakte het voor het Parlement zeer moeilijk
decharge te verlenen, omdat dit zou kunnen worden opgevat als een instemming met deze
voor de Gemeenschap zo kwalijke situatie. Nog moeilijker was dit omdat de politieke
verantwoordelijkheid gedeeld was. Ook de Begrotingsautoriteit was aan de toestand debet,
omdat die begrotingen had goedgekeurd die niet waarheidsgetrouw waren. Daarbij ontmoette
het Parlement als Decharge-autoriteit zichzelf als deel van de Begrotingsautoriteit. Immers, door
het niet verwerpen van begrotingen omdat het meende door verwerping een groter kwaad aan de
Gemeenschap te berokkenen, had het zelf verantwoordelijkheid voor de situatie op zijn
schouders geladen. Het Parlement kon echter - in de huidige integratiefase - niet alleen en ook
niet samen met de Commissie de Gemeenschap op een niveau brengen of houden dat niet wordt
gesteund en mede gedragen door de regeringen van de lidstaten, die samen de Raad uitmaken.
Gaat het Parlement de weg op van dechargeweigering omwille van de desastreuze budgettaire
toestand, dan kan dat wellicht tot een keten van weigeringen leiden waardoor het instrument een
afnemend effect heeft en steeds botter wordt, afgezien nog van het feit dat blijvende weigering
van decharge in de meeste gevallen meer nadelen dan voordelen inhoudt. Beter lijkt het dan de
decharge telkens te gebruiken om zaken af te dwingen die op dat ogenblik en vooral structureel

een bijdrage tot verbetering zijn. Daartoe kunnen ook behoren voorstellen tot regelgeving of tot
wijziging daarvan. Het blijft daarbij noodzakelijk dat het Parlement duidelijk aangeeft waar en
bij wie de verantwoordelijkheid voor de ontstane situatie ligt.
Doordat het Parlement de decharge 1985 uitstelde totdat de Commissie een getrouwere balans
zou hebben overgelegd, lijkt het er op dat het Parlement deze koers ook ging inslaan. De
opschorting werd gebruikt als drukmiddel voor een concreet doel: een betrouwbaar inzicht te
hebben in de vorderingen en de verplichtingen van de Gemeenschap, terwijl daarentegen het
uitstel van decharge voor het jaar 1980 niet op een welomschreven doelstelling was gericht. Dat
betrouwbare inzicht heeft de Commissie verschaft, maar uiteindelijk vormde vooral de krachtige
houding van de Commissie-Delors voor het Parlement de reden om ten slotte de decharge over
1985 te verlenen. De Commissievoorstellen voor hervorming van het landbouwbeleid en voor de
toekomstige financiering stemden in hoofdlijnen overeen met de visie van het Parlement.
Doordat de Commissie en het Parlement aldus samen druk op de Europese Raad uitoefenden,
werd de succesvolle besluitvorming door die Raad in februari 1988 (zie daarvoor de
Perspectieven) sterk bevorderd.
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Deel 4 Conclusies en perspectieven
Hoofdstuk X
Conclusies
A. Het Parlement in het institutionele en financiile systeem
A.1. Bevoegdheden gekoppeld aan beperkte financiele autonomie

In de Inleiding is aangegeven hoe weinig structureel doordacht het Europees
samenwerkingsverband was, waarmee in de jaren vijftig van start werd gegaan en waaraan in
1970 een belangrijk element is toegevoegd. Feitelijk werd de bevoegdheid van het Parlement
aangetast toen vanaf de begroting 1984 de eigen middelen niet meer toereikend waren en
gebrekkige, niet-communautaire of slechts voor Edn jaar bruikbare middelen het
begrotingsevenwicht moesten waarborgen.
In feite is sinds 1984 een - voorlopig - einde gekomen aan een periode waarin, overeenkomstig
de bedoeling van de lidstaten in 1970, de Gemeenschap met uitsluitend 'eigen middelen' werd
gefinancierd. Vanaf 1984 moest de nationale wetgever elk jaar weer te pas komen aan de
financiering van de begroting.1
Zolang het eigen-middelenplafond niet is bereikt kan het Parlement binnen de marge van art. 203
EEG de hoogte van de niet-verplichte uitgaven vaststellen en gegeven het niveau van de
verplichte uitgaven - het totale uitgavenniveau. Door het voorgeschreven evenwicht tussen
uitgaven en ontvangsten bepaalt het Parlement daarmee ook het niveau der in de begroting
opgenomen ontvangsten. Omdat de BTW-middelen de sluitpost zijn, stelt het Parlement door zijn
invloed op de uitgaven het totale bedrag aan BTW vast dat de begroting voor het evenwicht
behoeft. Gegeven de som van de grondslagen van de BTW in de lidstaten bepaalt het Parlement
dus ook het communautaire BTw-percentage dat nodig is om het vereiste bedrag te verkrijgen.
De begrotingsbevoegdheid van het Parlement kon zich echter niet uitstrekken over de middelen
waarmee het resterende 'gat' werd gedicht toen de eigen-middelenfinanciering tekort schoot. De
regeling van de eigen-middelenfinanciering en de daaraan gekoppelde begrotingsbevoegdheden
van het Parlement zijn dus onvoldoende om onder alle omstandigheden die
begrotingsbevoegdheden tot hun recht te doen komen. De oorzaak is gelegen in het feit dat de
'financiele autonomie' in 1970 ad hoc tot stand is gekomen en geen echte financiele autonomie
inhoudt alsmede in het gegeven dat de verdere ontwikkeling aan 'later' te nemen beslissingen
-

werd overgelaten.

De douanerechten en de landbouwheffingen zijn echte communautaire middelen, waarvan de
grondslag en het heffingsniveau door Gemeenschapsbesluiten worden bepaald. Bij de BTW
echter wordt weliswaar het communautaire percentage - afhankelijk van het uitgavenniveau en
voor zover het het wettelijke plafond niet teboven gaat - door communautaire besluitvorming in
de begrotingsprocedure vastgesteld, maar verhoging van dat plafond moet door besluiten van
alle nationale parlementen bekrachtigd worden. De keuze van een belastingmiddel dat de
Gemeenschap met de lidstaten moet delen, houdt voorspelbare risico's in.2 Bij dit alles dient
tevens in aanmerking te worden genomen dat de hoogte van de Gemeenschapsuitgaven slechts
een zeer geringe weerslag heeft op de hoogte van de door de burgers te betalen belasting. Het feit
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dat de burgers zich niet bewust zijn van de door hen op te brengen Gemeenschapslast is mede
veroorzaakt door de ingewikkelde procedures die de doorzichtigheid van de begroting
bemoeilijken. Ook kunnen de burgers moeilijk inzicht verkrijgen in de aan de verschillende
instellingen verleende bevoegdheden, evenmin als in de uitoefening daarvan.

A.2. Geen echte financifle autonomie
Het compromiskarakter van de BTW als Gemeenschapsmiddel heeft vanaf het begin zijn sporen
nagelaten:
1. Reeds bij de vaststelling van de verordeningen 2891/77 en 2892/77 heeft de Raad niet de
Commissie en het Parlement gevolgd, maar uitvoeringsvoorschriften vastgesteld die het eigen
middel veel doen lijken op de voordien gebruikelijke nationale bijdragen.3
2. Feitelijk hebben de lidstaten het communautaire BTw-percentage in mindering gebracht op het
geldende nationale BTw-tarief, waardoor de nationale begrotingen en het EG-budget niet
onafhankelijk van elkaar konden worden. De meeste lidstaten beschouwen het BTw-aandeel niet
zozeer als iets wat de Gemeenschap krachtens een eigen recht toekomt, maar meer als een
financiele bijdrage.
3. In vele gevallen heeft het aan juiste voorlichting ontbroken. In de meeste berichtgevingen
wordt gewag gemaakt van het communautaire percentage als 'een percentage van de BTWopbrengst', terwijl het gaat om een percentage van de communautaire grondslag van de BTW. Bij
een juist inzicht, rekening houdend met de financiele EG-autonomie, is een correcte voorstelling
van zaken niet moeilijk, namelijk dat bij een geldend BTw-tarief van bijvoorbeeld 20% 1% naar
de EG-kas en 19% naar de nationale kas vloeit en bij een tarief van bijvoorbeeld 6% dezelfde 1 %
naar de EG-kas vloeit en de resterende 5070 naar de nationale.
4. Sommige lidstaten presenteren in hun eigen begroting een foutieve voorstelling door alle door
hen geYnde BTW-middelen aan de ontvangstenzijde op te nemen en het communautaire deel
vervolgens aan de uitgavenzijde, alsof de nationale wetgever aan de afdracht van een 'EGcontributie' zijn instemming zou moeten verlenen. Het EG-percentage van de BTW hoort niet
thuis in een nationaal budget, noch aan de ontvangstenzijde noch aan de uitgavenzijde. Het
behoort tot een eigen bestuurslaag, uit hoofde van een Verdragsrechtelijke verplichting.
5. In art. 3 van het Eigen-middelenbesluit van 1985 is een ingewikkeld mechanisme voor de
verlichting van de last van het Verenigd Koninkrijk opgenomen. Dit besluit heeft het objectieve
karakter van het Eigen-middelenbesluit 1970 weggenomen door niet bijvoorbeeld een tijdelijke
uitzondering (in verband met de compensatie) in te voegen, maar het besluit van 1970 geheel te
vervangen.4
6. Hoezeer de conceptie van eigen-middelenfinanciering schade heeft opgelopen, bleek toen het
1%-plafond van de BTW werd bereikt en voor de financiering meer middelen nodig waren. Voor
de SB 1 /84 werd door de lidstaten - niet door communautaire, maar door intergouvernementele
besluitvorming gekozen voor terug te betalen voorschotten als aanvullende financiering. Het
Parlement heeft geprobeerd te bereiken dat het uiteindelijke bedrag van deze voorschotten toch
in de begrotingsprocedure5 zou worden bepaald, afhankelijk van de hoogte van het
uitgavenniveau. Om niet weer een groot con flict met de Raad te riskeren, zette het deze poging in
zijn tweede lezing niet door.6
7. Kon de keuze van terug te betalen voorschotten nog beschouwd worden als een vooruitlopen
op verhoging van het eigen-middelenplafond waaruit de voorschotten later zouden worden
terugbetaald, dit kon niet gezegd worden van de oplossing die de lidstaten kozen voor de
begroting 1985. Nog steeds bij gebrek aan een nieuw besluit over verhoogde eigen middelen werd
wederom aan een intergouvernementele regeling de voorkeur gegeven, nu echter via nationale
bijdragen die niet behoefden te worden terugbetaald. Toen bleek pas goed hoezeer de financiEle
autonomie, gebaseerd op eigen middelen, was uitgehold. Het Parlement heeft bij amendement
het intergouvernementeel vastgestelde bedrag van de aanvullende financiering nog met 0,7 mln.
Ecu verlaagd om het aan te passen aan het uitgavenniveau. De Raad beschouwde het
-

-

-
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amendement echter als niet bestaand en behield zich, overigens zonder naar het Hof te stappen,

zijn positie voor.

8. Het ' 1,40/0'-plafond dat in werking trad met ingang van de begroting 1986 was toen al niet
voldoende, althans niet als alle verplichtingen op die begroting zouden zijn opgevoerd.

Dat de Gemeenschap sinds de SB 1/84 voor de financiering van zijn begroting elk jaar
afhankelijk is van nationale besluitvorming, is de duidelijkste illustratie van het ontbreken van
echte financiele autonomie.
Kloof tussen de wetgevende en de begrotingsbevoegdheid van het Parlement
Door de Verdragswijzigingen van 1970 en 19757 kwam er verandering in het voordien bestaande
institutionele patroon, waarin het Parlement op zowel het gebied van wetgeving als op dat van
begroting slechts adviserende bevoegdheid bezat. Doordat het Parlement wel medebeslissende
bevoegdheid op budgettair gebied kreeg, maar tegelijk fundamentele bevoegdheid op het gebied
van wetgeving ontbeerde, is een spanningsveld geschapen dat telkens in de begrotingsprocedures
zichtbaar wordt. Het Parlement heeft dan ook altijd getracht zijn begrotingsbevoegdheid
niet alleen te gebruiken om invloed uit te oefenen op de omvang en verdeling van de
Gemeenschapsuitgaven, maar ook om langs de weg van het budget invloed te krijgen op de
wetgeving met financiele gevolgen.

A.3. Geen vervangend beleid
Het Parlement heeft altijd het standpunt ingenomen - daarin gesteund door de Commissie - dat
de communautaire begroting grotendeels uitgaven moet financieren die zouden komen in plaats
van nationale uitgaven. Alleen het beleid inzake het EOGFL/Garantie heeft de voordien verrichte
nationale uitgaven vervangen. Het is de lidstaten niet toegestaan nationale middelen uit te geven
op dit aan de Gemeenschap overgedragen gebied.8 Daarnaast is nauwelijks of geen beleid met
financiele relevantie echt overgedragen. Het standpunt van het Parlementg dat bij een
Economisch-Monetaire Unie ook een overeenkomst behoort over de financian van de
Gemeenschap, op grond waarvan tussen Gemeenschap en lidstaten duidelijkheid bestaat over
'de bevoegdheid voor openbare uitgaven: heeft nog geen gehoor gekregen. Buiten het EOGFL/
Garantie-beleid bevindt de Gemeenschap zich grotendeels in een 'Verflechtungssystem',10
dikwijls zonder afspraken over de bevoegdheidsverdeling tussen lidstaten en Gemeenschap. 'Te
veel communautair beleid is in feite additioneel aan de nationaal gestelde beleidsprioriteiten en
de daarmee samenhangende begrotingsposten.'11 Dit maakt de stelling dat de Europese
belastingen/heffingen de nationale lasten verlagen illusoir.
Dat uitgaven voor het regionaal beleid niet tot vervangend beleid kunnen leiden is duidelijk: zij
dienen ter verkleining van regionale welvaartsverschillen, die grotendeels samenvallen met
verschillen tussen lidstaten. In dit kader is het de bedoeling dat middelen van rijkere lidstaten
naar armere vloeien. Maar ook het Sociaal Fonds moet volgens het Parlement niet vervangend,
maar aanvullend zijn.12 Met dit standpunt sluit het zelf een groot gebied van vervangend beleid
uit. Deze uitgaven kunnen zelfs tot verhoging van nationale lasten leiden, omdat de lidstaten
50% van de kosten van de desbetreffende programma's moeten bijdragen. Bij de
ontwikkelingssamenwerking hebben de regeringen al zoveel moeite met enige coardinatie, dat de
bereidheid tot overdracht vooralsnog niet aanwezig lijkt. 'Research en innovatie' zou een terrein
kunnen zijn voor overdracht van taken aan de Gemeenschap. De hier begonnen coardinatie kan
nu reeds besparend werken op het totaal aan collectieve uitgaven, maar de concurrentie tussen
lidstaten is op dit terrein groot. De Europese Akte voegt weliswaar een onderafdeling
'Onderzoek en technologische ontwikkeling'13 aan het Verdrag toe, maar zegt Ook,4 dat devoor
de verwezenlijking van de genoemde doelstellingen nader genoemde acties de in de lidstaten
ondernomen acties aanvullen.
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EG-uitgaven drukken nationale uitgaven weg
De verwevenheid van de eigen BTW-middelen met de nationale belastingmiddelen heeft tot gevolg
dat - afhankelijk van het in een lidstaat gevoerde begrotingsbeleid - de Gemeenschapsbegroting
concurrentie kan ondervinden van de nationale begrotingen. Juist in een periode van een
algemeen streven naar uitgavenbeheersing of bezuinigingen op nationale begrotingen is het
ontbreken van een overeenkomst tussen lidstaten en Gemeenschap over bevoegdheidsverdeling
inzake overheidsuitgaven de oorzaak van het verschijnsel dat het Europese budget - meer dan in
federale systemen voorkomt - de rol van 'concurrent' speelt.

Door een stringent stelsel van compensaties worden in een aantal lidstaten verhogingen van
afdrachten naar 'Brussel', die als 'tegenvallers' worden ervaren, gecompenseerd door reducties
bij alle departementen, met name ook die welke niet met Europese integratie te maken hebben.
Aldus is de gedachte van de Gemeenschap als eigen bestuurslaag een illusie en is de Europese
begroting een rechtstreekse concurrent in de ogen van met name die ministers en nationale
parlementariers wier favoriete uitgaven niet direct zichtbaar gerelateerd zijn aan de Europese
integratie.
Zonder afspraken over overdracht van beleid naar de Gemeenschap zullen Europese lasten
bovenop nationale lasten komen of kunnen zij nationale uitgaven wegdrukken zonder integratieeffect, met het risico van afbraak van Europese gezindheid.
A.4. De Raad als partner in het begrotingsgebeuren
De Raad heeft getracht door middel van zijn wetgevende bevoegdheid de reikwijdte van de
parlementaire bevoegdheid beperkt te houden. Dit is van belang bij de beoordeling van de rol die
het Parlement heeft gespeeld bij de uitoefening en versterking van zijn bevoegdheden. Voor de
beoordeling van de Raad als partner van het Parlement in de begrotingsprocedure zijn van
belang:
- het optreden van de Europese Raad;
- het gebrek aan coOrdinatie tussen de 'verschillende Raden';
- de in de Raad ontstane hierarchie;
- de blokkerende minderheden en de volledige blokkade in de Raad, met name na de laatste
toetreding.
De Raad heeft zich meer ontwikkeld tot een strijdtoneel van nationale belangen dan tot een
Gemeenschapsinstelling. Het Parlement heeft aldus zijn rol te spelen in een Gemeenschap waar
intergouvernementele samenwerking en onderhandelingen tussen regeringen overheersen.

De Europese Raad
Het optreden en institutionaliseren 15 van de Europese Raad moge positieve aspecten hebben
doordat deze hier en daar knopen weet door te hakken die de Raad van Ministers niet kan
ontwarren, het heeft echter het in de Verdragen neergelegde institutioneel evenwicht verstoord.
Nooit heeft de Europese Raad zich gehouden aan het kader dat het Verdrag voor wetgeving
voorschrijft: de Raad besluit op voorstel van de Commissie, na advies van het Parlement.
Daarmee is zowel de rol van het Parlement als die van de Commissie ernstig verzwakt en eigenlijk
ook die van de Ministerraad, want deze zal - in de wetenschap dat er over maximaal een halfjaar
een vergadering van de Europese Raad zal zijn - niet de uiterste inspanning tot besluitvorming
leveren.
De verstoring van bedoeld evenwicht door de Europese Raad was duidelij k waar te nemen
in 'Fontainebleau', waar de door het Parlement langs institutionele weg 'bevochten'
communautaire regeling voor het probleem van de onevenwichtigheid in de begroting in Hn slag
van verder effect werd beroofd.16 Het Parlement heeft dat nadien niet meer kunnen herstellen.
Beslissingen van de Europese Raad over de omvang van het EFRO konden daarentegen door het
Parlement in de begrotingsprocedure weer w61 worden gewijzigd.17
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Gebrek aan coOrdinatie in de Raad van Ministers
De Raad is er - door welke oorzaak dan ook - niet in geslaagd voldoende codrdinatie tot stand te
brengen tussen de verschillende verschijningsvormen (met name de Landbouwraad en de
Begrotingsraad) van de ongedeelde instelling die hij volgens het Verdrag is. Hij liet zijn met het
Parlement gedeelde bevoegdheden niet in 66n hand.
De te onderscheiden 'begrotingstaken' van de Raad zijn:
1. het vaststellen van het financiele kader voor de komende begroting;
2. het samen met het Parlement vervullen van de procedure van art. 203 EEG tot vaststelling van

de begroting;
3. het verlenen van advies aan het Parlement over de decharge.
Van deze drie taken vervult de Begrotingsraad alleen nog de tweede en nam de Ecofinraad de
eerste en derde op zich. Vruchtbaar overleg (over het financiele kader) met de Ecofinraad had het
Parlement niet - ook al omdat het dit, gezien de eenzijdige 'begrotingsdiscipline' van de Raad,
niet wenste. De mogelijkheden van het overleg zijn zodoende wellicht gereduceerd. Omdat de
Raadsleden van een aantal lidstaten geen nationaal gecoordineerde standpunten uitdragen, kan
het feit dat de Ecofinraad zich meer met de Gemeenschapsfinancien is gaan bemoeien ook
positieve kanten hebben. Ministers van Financien zijn in het algemeen beter op de hoogte met de
vraag welke bestuurslaag taken die geld kosten het meest efficient kan vervullen. In het algemeen
beschikken zij over de middelen om doelmatigheidskwesties met betrekking tot de openbare
financien beter dan andere ministers te kunnen beoordelen.

Hierarchie in de Raad
Vooral door het optreden van de Europese Raad is er in 'de Raad' een zekere hierarchie ontstaan.
Wat de begroting betreft kan die hierarchie als volgt worden aangegeven:
Europese Raad
1

Ecofinraad
1

Begrotingsraad

In deze figuur ontbreekt de Algemene Raad, die eigenlijk was voorzien als coilrdinerende Raad
en die zijn rol in deze sector grotendeels zag overgenomen door de Ecofinraad. Toch heeft de
Algemene Raad zich op gezette tijden ook gemengd in begrotingszaken. Hij wist daarbij in
moeilijke tijden meer Europese consensus op te brengen dan de Begrotingsraad, zoals
bijvoorbeeld in 1982 toen de Algemene Raad - niet de Begrotingsraad - met het Parlement en de
Commissie de Gezamenlijke Verklaring18 overeenkwam.
Blokkades

Een niet te verwaarlozen aantal keren zorgden'blokkerende minderheden' in de Raad ervoor dat
Parlementsbesluiten geacht werden te zijn aanvaard. Er vindt dan w61 besluitvorming plaats in
de Raad. Na de toetreding van Spanje en Portugal ontstonden in de Raad echter geregeld
volledige blokkades - in de zin van het ontbreken van besluitvorming doordat gekwalificeerde
konden
komen.
tot
stand
meerderheden niet
Italie, Ierland, Griekenland, Spanje en Portugal
vaak
zodat
stemmen
hun
samen,
geen gekwalificeerde meerderheid kan ontstaan en
voegen

besluitvorming uitblijft.

De Raad, die in 1977 nog Sonstructief met het Parlement samenwerkte bij de aanpassing van het
Financieel Reglement, 19 was nadien niet in staat herzieningsvoorstellen ter hand te nemen terwijl
toch het Financieel Reglement voorschrijft dat het Parlement en de Raad dat Reglement elke drie
jaar in het licht van een voorstel van de Commissie bestuderen. Het laatste integrale
herzieningsvoorstel van de Commissie dateert van 1980, welk voorstel na adviezen van
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Parlement en Rekenkamer in 1984 door de Commissie is gewijzigd. Ook de in de Gezamenlijke
Verklaring van 30 juni 1982 neergelegde verplichting alles in het werk te stellen om de
herzieningsprocedure van het Financieel Reglement zo spoedig mogelijk af te sluiten, heeft niet
tot spoed aan de zijde van de Raad geleid. Het dossier was niet eens in studie bij het Coreper, toen
de Commissie in 1987 vier herzieningsvoorstellen van het Financieel Reglement indiende.20
De Raad bleek later - voor het eerst in de geschiedenis - ook niet in staat een ontwerp-begroting
1988 op te stellen op de door het Verdrag voorgeschreven datum 5 oktober, waardoor Parlement
en Commissie zich genoodzaakt voelden zich tot het Hof te wenden ter vaststelling van schending
van het Verdrag.
Het behoeft geen betoog dat deze ontwikkeling de mogelijkheden van het Parlement om zijn
bevoegdheden voortvarend uit te oefenen in de weg staat. Welke begrotingsbevoegdheid valt er
uit te oefenen bij gebrek aan begrotingsontwerpen? Wat valt er aan begrotingen te ontwerpen bij
gebrek aan middelen?

A.5. De betrekkingen tussen Parlement en Commissie
De betrekkingen van het Parlement met de Commissie kunnen als volgt onderscheiden worden.
Enerzijds is de Commissie de instelling die de bevoegdheid bezit de voorontwerp-begroting en de
wetsvoorstellen voor te leggen. Anderzijds is zij de executieve van de begroting, die van het
Parlement decharge voor de uitvoering behoeft en zich derhalve de daaraan verbonden controle
moet laten welgevallen.
Bij eenstemmigheid in de Raad kiest de Commissie in politiek zwaarwegende, controversiele
zaken meestal de zijde van de Raad.21 In de gevallen waarin in Raadskringen nooit unaniem de rechtsgeldigheid van de door de Parlementsvoorzitter voor vastgesteld verklaarde
begrotingen werd betwist, koos de Commissie de zijde van het Parlement.22
De Commissie nam in haar voorontwerp-begroting jarenlang voorstellen op met betrekking tot
de niet-verplichte uitgaven die het maximum stijgingspercentage ruim overschreden, maar
waarschuwde en remde het Parlement als dit - door het willen afdwingen van een door de
Commissie zelf voorgesteld niveau - in conflict met de Raad dreigde te raken. Bij conflicten
tussen Raad en Parlement rond de begrotingsvaststelling bleek de Commissie bij herhaling in
staat om door het indienen van een voorontwerp voor een suppletoire begroting de partijen tot
elkaar te brengen, waardoor conflicten met lidstaten die weigerden de (volledige) eigen middelen
af te dragen werden bijgelegd23 en de afdrachten weer werden hervat. Uit de behandeling van de
dertien begrotingen blijkt dat de Commissie vaak van de Raad te horen kreeg dat ze te ver was
gegaan, terwijl het Parlement haar het verwijt maakte lang niet ver genoeg te zijn gegaan. De
Commissie staat voortdurend tussen twee vuren.
Door haar aanwezigheid bij alle vergaderingen van de Raad is de Commissie goed op de hoogte
van de haalbaarheid van ideeen. Zij heeft mede daardoor minder illusies dan het Parlement en
wordt vaker dan gerechtvaardigd is door het Parlement bestempeld als lafhartig en te volgzaam
aan de Raad.
-

De Commissie heeft - toen het Parlement Decharge-autoriteit werd - veel bereidheid getoond
tot het afleggen van verantwoording aan het Parlement voor het gevoerde financiale beheer.
Door de democratische controle is grotere openheid ontstaan, die zelf weer dienstbaar is aan de
democratische controle.
De uitspraak van de Begrotingscommissaris in juli 1977 dat het weigeren van decharge aftreden
van de Commissie tot gevolg zou hebben, heeft het Parlement op het verkeerde been gezet bij het
zoeken naar een juist begrip decharge. Deze Commissaris ondersteunde met zijn uitspraak de
opvatting van het Parlement met betrekking tot de aan dechargeweigering verbonden sanctie.
Eerst in het debat over aanpassing van het Reglement van Orde van het Parlement inzake
dechargeweigering bleek plotseling dat - naar het oordeel van de Commissie - decharge niet
geweigerd zou kunnen worden.24
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B. Procedures en doelstellingen van het Partement
B.1. Is het Parlement - procedureel - in staat zijn politieke standpunten tot
uitdrukking te
brengen?

De ingewikkelde procedure van art. 203 EEG, met bevoegdheden en meerderheidsvereisten die
verschillen al naargelang het Parlement beslist over verplichte of niet-verplichte uitgaven, stelt
hoge eisen aan de besluitvorming in een instelling met honderden leden.
Geconcludeerd mag worden dat het Parlement er - in procedureel opzicht - in het algemeen
goed in is geslaagd uitdrukking te geven aan zijn politieke wil bij het vaststellen van de
begrotingen. Vrijwel altijd is er met name bij de stemming voldoende deelneming van het
Parlement teneinde de door de meerderheid van de fracties gedragen strategie of tactiek te
vertalen in amendementen of resoluties. Het systeem van commissierapportage heeft
gezorgd
voor deskundigheid en continuiteit.

De begrotingscommissie

Doordat de BC VOOr alle begrotingen, suppletoire begrotingen en veelal ook daarmee
samenhangende voorstellen voor wetgeving met grote financiele gevolgen het rapporteurschap
vervult, vormen haar leden de groep waar de strategie wordt ontwikkeld en waar het
begrotingsgebeuren vooral om draait. Over alle amendementen of wijzigingsvoorstellen op de
begroting, over elk voorstel tot amendering van resoluties alsmede over ontwerp-resoluties tot
verwerping van de begroting, brengt de BC aan het Parlement advies uit. De fracties onderzoeken
of zij de adviezen van de BC zullen volgen en uiteraard beslist het Parlement, maar in de praktijk
is het de BC die samenhang in het stemgedrag brengt en de strategie voor het Parlement ontwerpt.
Deze commissie is in staat de politieke visies van de parlementaire commissies - veelal met
uitzondering van de landbouwcommissie - te integreren in het begrotingsbeleid. Zij streeft

ernaar in haar voorstellen aan het Parlement zoveel mogelijk gestalte te geven aan de visie
op de
ontwikkeling van de Gemeenschap, zoals het Parlement die heeft uitgesproken. De vaak niet
parallel lopende visies van Bc en landbouwcommissie hebben er echter toe geleid dat het
Parlement op het gebied van het Gemeenschappelijk Landbouwbeleid niet zelden incoherente
standpunten inneemt.
De delegatie van het Parlement voor het overleg met de Begrotingsraad, die steeds onder leiding
van de Parlementsvoorzitter (of een vice-voorzitter) staat, telt naast deze en de voorzitter van de
Bcc, uitsluitend leden van de BC, onder wie het gehele presidium en de rapporteurs. De BC heeft
aldus een goed en actueel inzicht in alle fasen van de procedure.
De begrotingscontrolecommissie
In de BCC komen minder dan in andere commissies politieke verschillen tussen de fracties tot
uiting. Het gaat in deze commissie om de controle op de uitvoering van een vastgestelde
begroting. Door verdeling van het werk over de leden wordt een breed inzicht verworven in het
financieel beheer. In de vergaderingen zijn de Commissie en de Rekenkamer steeds
vertegenwoordigd, de Raad echter maar Hnmaal per jaar en dan nog op ambtelijk niveau,
namelijk in de persoon van de voorzitter van het begrotingscomit625 die het Raadsadvies over de
decharge in de BCC komt toelichten. Samenwerken met de Raad doet de Bcc niet. Zij trekt zich
weinig of niets aan van het advies van de Raad, die op zijn beurt zijn verplichting om advies uit te
brengen beschouwt als een gelegenheid om 66n keer per jaar met de voorzitter van de
Rekenkamer van gedachten te wisselen. De samenwerking van het Parlement met de Europese
Rekenkamer loopt praktisch geheel via de BCC, evenals die met de interne controle van de
Commissie: de Financieel Controleur en zijn dienst.
De Bcc worstelt met een overmaat aan controle, die zij - met medewerking van de Commissie in ordelijke banen tracht te leiden door een systematische, doorlopende controle.
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Fraudebestrijding is een frequent terugkerend onderwerp van onderzoek en overleg, waarbij
slechts zeer geleidelijk succes wordt geboekt.26 De Bcc stimuleert het werk van de controle op
Gemeenschapsgelden bij de betrokken diensten en organen van de lidstaten, mede door haar
jaarlijkse vergaderingen in 66n der lidstaten.
B.2. Doelstellingen van het Parlement bij de begrotingsprocedure

Het Parlement heeft steeds een grote mate van continuYteit aan de dag gelegd bij het nastreven
van zijn twee hoofddoelstellingen: de versterking en uitbreiding van zijn bevoegdheden en het
gebruik van de begroting als middel tot verdere integratie. De jaarlijkse begrotingsstrategie,
waarin deze doelstellingen steeds voorop staan, wordt meestal door grote meerderheden
gedragen.

De versterking van zijn bevoegdheden ziet het Parlement in het licht van de ontwikkeling naar
een Politieke Unie, waarin het begrotings- en wetgevende bevoegdheden moet bezitten,
vergelij kbaar met die van een parlement in een federale staat.
Wat de inhoud van het budget betreft streeft het Parlement naar verhoging van uitgaven voor
'nieuw beleid' naast het Gemeenschappelijk Landbouwbeleid, met name via het Sociaal Fonds,
het Regionaal Fonds, het technologisch onderzoek en de versterking van de positie van de
Gemeenschap in de wereldeconomie. Het veronderstelt daarbij te gemakkelijk dat verhoging van
bepaalde uitgaven ook de integratie bevordert. De samenwerking met de ontwikkelingslanden
zag het Parlement vanaf de aanvang als Gemeenschapstaak, met de budgettaire consequenties
van dien. Het ziet de begroting ook als middel om nieuw beleid te introduceren en de EOGFL/
Garantie-uitgaven te beheersen (voor dit laatste waren slechts kleinere meerderheden te vinden).
Bij soms jaarlijks wisselende prioriteiten bleef de strategie dezelfde. Veelal vallen beide
hoofddoelstellingen samen bij de stemming over belangrijke amendementen. Het Parlement dat minder dan de BC geneigd is tot conflict met de Raad27 _ gaf in een aantal gevallen voorrang
aan de inhoud van een begroting of de snelle totstandkoming daarvan boven het streven naar
optimalisering van zijn bevoegdheden. De redenen daartoe kunnen onder meer zijn:
- voorzien in urgente zaken (leniging van nood bij rampen);
- vermijden van te frequente conflicten met de Raad;
- voorkomen van uitblijven van een begroting indien dat naar de mening van het Parlement met
onevenredige schade voor de Gemeenschap gepaard zou gaan.
Verschillen in opvatting over de functie van het budget
Van doorslaggevend belang voor beide doelstellingen is de opvatting van het Parlement dat het
budget niet alleen een autorisatiefunctie heeft, maar ook een allocatiefunctie, namelijk het
kiezen van de prioriteiten. Het Parlement kent ook in sterke mate een herverdelende rol toe aan
het budget en ziet de begroting als een plan van voorgenomen beleid. De Raad is niet bereid deze
laatste functie te erkennen, omdat hij de middelenstroom in de Gemeenschap via (zijn)
wetgeving richting wenst te geven terwijl het budget slechts moet 'registreren' wat de wetgever in

feite al heeft vastgelegd.

C. Bevoegdheden, doeistellingen en overleg
C.1. Bevestiging, versterking en uitbreiding van bevoegdheden

Zowel v66r als na de invoering van de rechtstreekse verkiezingen heeft het Parlement met
vindingrijkheid, kennis van zaken, volharding en in het algemeen goede discipline, maar met
weinig compromisbereidheid getracht zijn bevoegdheden te gebruiken teneinde het
democratische element in de Gemeenschap te versterken en de door het Eigen-middelenbesluit
van 1970 ontstane lacune in de controle door de nationale parlementen op te vullen.
338

Behalve als middel voor het via de begroting uitoefenen van invloed op de besluiten in de
Gemeenschap, beschouwt het Parlement de versterking van zijn bevoegdheden ook als doel op
zich: de gekozen volksvertegenwoordiging adequate macht geven, op termijn vergelijkbaar met
die van federale parlementen. Het speelde rond 1970 een stimulerende rol bij de
totstandbrenging van de Verdragswijzigingen en het Eigen-middelenbesluit en trachtte de nog
prille bevoegdheden geleidelijk uit te breiden. Deze zijn in de jaren zeventig gegroeid. De
combinatie van democratische legitimiteit met het niet zelden radicale gebruik van deze
bevoegdheden heeft het gewicht en de reikwijdte van het Parlement in het communautaire
besluitvormingsproces vergroot.
Het Parlement heeft geprobeerd op drie verschillende wijzen zijn bevoegdheden uit te breiden:
1. via overleg; 2. via vindingrijke acties; 3. door conflicten.
1. Soms konden de bevoegdheden worden uitgebreid door overleg met en
overreding van de
Raad.28 In een aantal gevallen werd het Parlement daarbij ondersteund door nationale
parlementen.29
2. Vaak kwam het voor dat door vasthoudende en dikwijls vindingrijke acties, alsmede door het
benutten van juist optredende omstandigheden in het kader van de lopende begrotingsprocedure
pas na jaren met de Raad over een interpretatie meestal van art. 203 EEG overeenstemming
kon worden bereikt. Het Parlement buitte waar mogelijk een blokkerende minderheid in de
Raad uit, ging conflicten niet uit de weg en profiteerde van het feit dat zijn eigen voorzitter de
bevoegdheid bezit om de procedure voor beeindigd en de begroting voor vastgesteld te verklaren.
Soms moest nadien in een compromis - meestal bij een suppletoire begroting - iets worden
toegegeven, maar vaak heeft de Raad toch een interpretatie van het Parlement geheel of
gedeeltelijk moeten 'slikken'.30
3. Het Parlement lokte ook conflicten uit op terreinen waar de Raad via overleg niet tot
toenadering bereid was, conflicten die vaak ook in eigen kring op kritiek stuitten. Vaak hebben
deze wel het beoogde doe131 bereikt. Te vrezen valt echter dat deze methode op termijn een
negatief effect heeft op de bereidheid van de Raad tot samenwerking met het Parlement.
-

-

Het beleid van de Parlementsvoorzitter is van grote betekenis gebleken. Deze heeft een aantal
keren de begroting voor vastgesteld verklaard terwijl er tussen Parlement en Raad nog geen
formeel akkoord was bereikt over een nieuw stijgingspercentage voor de niet-verplichte uitgaven
en er vaak nog andere bezwaren aan Raadszijde bestonden. Deze handelwijze heeft ten voordele
van het Parlement gewerkt omdat de voorzitter vanzelfsprekend steeds de zijde van
zijn eigen
instelling koos en de Raad dan maar de weg naar de rechter moest zoeken dan wel later bereid
moest zijn tot compromissen met het Parlement. Bij het vinden van compromissen om conflicten
op te ruimen heeft het Parlement trouwens ook moeten toegeven.32 Het arrest van het Hof in de
zaak 34/8633 maakte duidelij k dat het vaststellen van de begroting zonder expliciete
overeenstemming tussen Raad en Parlement over een eventueel noodzakelijk nieuw
stijgingspercentage niet mogelijk is, maar maakte geen einde aan controverses over bijvoorbeeld
de classificatie van de uitgaven.
-

-

C.2. Werkwijze van het Parlement bij het streven naar versterking van zijn bevoegdheden
Het Parlement volstaat niet altijd met het in eigen voordeel uitleggen van de zich gedurende de
begrotingsprocedure aandienende interpretatievragen. Het creeert soms met opzet problemen en
zoekt de confrontatie om de afbakening van zijn bevoegdheid te verkennen en de grenzen ervan
te vet'leggen. Het doet dat mede in het licht van het feit dat ook de Raad tot uitdrukking heeft
gebracht dat de positie van het Parlement geleidelij k moet worden versterkt.
Het is echter zeker niet zo dat het Parlement steeds de confrontatie zoekt en altijd het onderste uit
de kan wil. Er hebben zich ook situaties voorgedaan waarin het ofwel om snel een doelstelling te
bereiken34 ofwel om de Raad terwille te zijn35 afzag van een tweede lezing, amendering of andere
opstellingen.
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In een fase waarin het er om gaat de ingewikkelde en niet eenduidige Verdragsbepalingen te
interpreteren, moeten deze inventiviteit en strijdbare vasthoudendheid, gericht op zo sterk
mogelijke bevoegdheden, in het algemeen positief worden gewaardeerd. Na verloop van tijd
moet er echter meer 'rust' ontstaan. Ter wille van rechtszekerheid en duidelijkheid is het gewenst
dat interpretatieverschillen in steeds mindere mate tot verstoring o f blokkering van de procedure
leiden. Dit is vooral gewenst nu in de laatste jaren het gebrek aan kwaliteit van de begroting en
het niet meer voldoen aan Verdragsvoorschriften bezorgdheid oproept.

Het inspelen op blokkerende minderheden in de Raad verliest zijn zin wanneer andere
minderheden besluitvorming in de Raad in de weg staan. Niet zelden is de machteloosheid van de
Raad van dien aard en dus de opluchting binnen de Raad na het uiteindelijk bereiken van
overeenstemming z6 groot, dat de omstandigheid dat er ook nog een medebeslissende partner in de Begrotingsautoriteit bestaat als een blok aan het been wordt ervaren. Terecht kan
het Parlement daarmee geen genoegen nemen.
In het optreden van het Parlement zit meer continuYteit dan in dat van de Raad, die meer ad hoc
handelt. De Raad is te weinig bezig met de ontwikkeling van een beleid in algemene zin. De
Budgetraad gaat telkenjare automatisch aan het werk zodra er een voorontwerp-begroting op
tafel ligt. Men ziet wet of en, zo ja, hoe daaruit een ontwerp-begroting gesmeed kan worden. Er
wordt ook niet structureel nagedacht over de ontwikkeling van de begrotingsbevoegdheden van
het Parlement. Men handelt in de Raad vanuit nationale instructies die slechts op onderdelen
betrekking hebben, die in veel lidstaten ook niet onderling worden gecoilrdineerd en praktisch
geen rekening houden met de bevoegdheden van het Parlement.
C.3. De verschillende vormen van overleg
In de loop van de jaren zijn drie soorten overleg tussen de instellingen tot stand gekomen.
1. Het wetgevend overleg
Het wetgevend overleg ('Konzertierung', 'conciliation') werd formeel geregeld in de
Gemeenschappelijke Verklaring van het Parlement, de Raad en de Commissie van 4 maart 1975.
Het betreft 'communautaire besluiten van algemene strekking die belangrijke financiele
gevolgen hebben en waarvan de vaststelling niet dwingend voortvloeit uit reeds bestaande
besluiten'.36 De wijze waarop dit overleg heeft gefunctioneerd valt grotendeels buiten het bestek
van deze studie. Belangrijke resultaten zijn er in het algemeen niet uit voortgevloeid.37
Het wetgevend overleg kwam in deze studie twee keer aan de orde. De eerste keer was dat het
geval bij de aanpassing van het Financieel Reglement in 1977, waaraan een afzonderlijk
onderdee138 is gewijd. Ofschoon het Financieel Reglement toen nog niet aan de criteria voldeed
die golden voor de procedure van wetgevend overleg, was de Raad toch bereid deze procedure
daarop toe te passen. Er vond reeel overleg plaats waarbij de Raad in belangrijke mate aan de
wensen van het Parlement tegemoet kwam. Het wetgevend overleg kwam andermaal ter sprake
in verband met de totstandkoming, in het voorjaar van 1984, van de verordeningen die vorm
gaven aan de compensaties voor het Verenigd Koninkrijk (en de Bondsrepubliek Duitsland).
Dit overleg had een vreemde vorm: het vond grotendeels telefonisch plaats tussen de
Raadsvoorzitter en de Parlementsvoorzitter, maar leidde tot een zeer aanzienlijke
tegemoetkoming door de Raad aan de verlangens van het Parlement.39
2. Het begrotingsoverleg (de dialoog)
Uitgaande van de derde verklaring in de Raadsnotulen van 21 april 1970 over de samenwerking
tussen Raad en Parlement'to groeide de procedure die door het Parlement begrotingsoverleg
wordt genoemd. De Raad noemt het - anders dan het wetgevend overleg - niet 'conciliation',
Het
maar
'dialogue'. Het Parlement noemt beide overlegvormen 'conciliation'.
het
inhoud
dan
heeft
niet
een
andere
vorm
en
alleen
overleg,
maar
wetgevend
begrotingsoverleg
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verschilt ook van karakter, afhankelijk van de fase in de begrotingsprocedure. Tegenwoordig
heeft het bijna altijd drie keer per jaar plaats. Het eerste overleg, v66r de eerste lezing van de
Raad, heeft meer de betekenis van ontmoeting. De Raad hoort de Parlementsdelegatie aan
alvorens hij de ontwerp-begroting opstelt. Het tweede begrotingsoverleg krijgt meer het
karakter van onderhandeling: het Parlement licht zijn belangrijke amendementen en
wijzigingsvoorstellen toe, geeft prioriteiten aan en kan misschien al iets zeggen over zijn reactie
op eventuele beslissingen van de Raad op zijn voorstellen. De derde ronde van overleg,
onmiddellijk voorafgaand aan de stemming van het Parlement in tweede lezing, heeft het
duidelijkst het karakter van onderhandeling. Vaak doet de Raad 'een laatste bod' om de
eindstemming 'in harmonie' te doen verlopen. Het overleg in deze derde fase heeft slechts in
enkele gevallen tot resultaten geleid. Een overlegprocedure tussen twee onafhankelijke
instellingen die samen tot een begroting moeten komen is echter onmisbaar.

3. De triloog
De Gezamenlijke Verklaring van 30 juni 1982 schiep de triloog: 'De voorzitters van het
Parlement, de Raad en de Commissie komen, indien nodig en op verzoek van 66n hunner, bijeen
om hangende problemen op te lossen teneinde gezamenlijke voorstellen voor oplossingen voor te
bereiden, die aan de instellingen worden voorgelegd.'41 Vaak gingen deze bijeenkomsten - die
niet worden genotuleerd en waarbij soms geen ambtenaren aanwezig zijn - over de classificatie
der uitgaven. Ook vond bijvoorbeeld een triloog plaats na het arrest van het Hof van Justitie in
de zaak 34/8642 teneinde snel gezamenlijk de consequenties daaruit te trekken. Tot medio 1988
werd de triloog een zestiental keren gehouden.43 Hij droeg meestal niet bij tot verzoening.

D. Invloed van het Parlement op de inhoud van de begroting
D.1. Effecten van het verwerpen van begrotingen

Bij gedeelde verantwoordelijkheid van meer instellingen is de afzonderlijke invloed van elke
instelling op het resultaat van hun inspanningen meestal moeilijk aan te geven, en zeker niet
exact. Deze studie geeft veel voorbeelden van de pogingen van het Parlement tot maximalisering
van zijn invloed. Daarbij vallen verwerpingen van begrotingen het meest op. Het effect van de
verwerpingen is echter verschillend.
1. De verwerping van de ontwerp-begroting 1980 leidde tot een nieuw budget, waarin de eisen
van het Parlement slechts in zeer geringe mate gerealiseerd werden; wei was het precedent
geschapen dat het Parlement zijn verwerpingsrecht, als het dat nodig acht, werkelijk hanteert.
Ten aanzien van de uitgaven voor het Gemeenschappelijk Landbouwbeleid werd het Parlement
door zijn verwerping de eerste instelling die de verkeerde ontwikkeling44 aan de kaak stelde, ook
al deed het toen geen v6rstrekkende tegenvoorstellen.
2. Door de verwerping van de ontwerp-SB 1/82 oefende het Parlement krachtige invloed uit op
de vorm van de bijzondere maatregelen ten gunste van het Verenigd Koninkrijk. Onder die druk
en door latere blokkering van middelen in hoofdstuk 100, gaf de Raad toe aan
verlangens van het
Parlement op het gebied van de wetgeving ter zake en van de indeling van al deze middelen onder
de niet-verplichte uitgaven. 'Fontainebleau' zorgde ervoor dat dit succes geen duurzaam effect
zou hebben.

3. Door de verwerping van de ontwerp-begroting 1985 kreeg de Gemeenschap een begroting die,
anders dan die ontwerp-begroting, w61 financiering en uitgaven voor twaal f maanden omvatte en
daarmee voldeed aan het Verdrag, dat voorschrij ft dat een begroting alle uitgaven en
ontvangsten voor het desbetreffende jaar moet omvatten. Het Parlement gedroeg zich hier als
hoeder van het Verdrag, waar de Raad in eerste aanleg niet tot besluitvorming over de uitgaven
voor een vol jaar had kunnen komen.
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D.2. Invloed van het Parlement op de verplichte uitgaven, met name de landbouwuitgaven
De verplichte uitgaven vormen het grootste gedeelte van de begroting, maar ook het deel
waarover het Parlement het minst te zeggen heeft. In de loop van de jaren is weliswaar een aantal
uitgavensoorten overgegaan van verplichte naar niet-verplichte uitgaven, maar mede door de
onvoldoende beheersing van de landbouwuitgaven steeg het aandeel van het Gemeenschappelijk
Landbouwbeleid vanaf 1983 weer, terwijl in de begrotingen van 1985, 1986 en 1987 niet eens alle
verplichte landbouwuitgaven op de begroting waren opgevoerd.
In de loop der jaren streefde het Parlement ononderbroken en onverzwakt met royale
meerderheden naar een grotere plaats voor'nieuw beleid' in de begroting en ontwikkelde het een
visie op de bijdrage daarvan aan de verdere integratie en op zijn eigen bevoegdheden om daaraan
mede gestalte te kunnen geven. Op het gebied van het Gemeenschappelijk Landbouwbeleid
vertoonde het Parlement daarentegen interne tegenstellingen die de maximalisering van zijn
invloed in de weg hebben gestaan. Gedurende een aantal jaren was het Parlement vaak
inconsistent in zijn wetgevende adviezen enerzijds (met name bij de jaarlijkse prijsvaststelling
door de Raad) en zijn beslissingen over de begroting anderzijds. In de uitoefening van zijn
adviesfunctie leek het Parlement gedurende een aantal jaren als het ware spreekbuis van de
agrarische lobby. Geleidelijk aan echter heeft het in zijn rol van medebeslisser getracht de
begroting mede maatgevend te doen zijn voor de landbouwuitgaven. Het probeerde daarbij de
Landbouwraad te dwingen om verordeningen waaruit verplichtingen aan derden voortvloeien
aan de nieuwe eisen aan te passen. Op begrotingsgebied trok het Parlement veel eerder aan de bel
om tegen het onbeheersbaar worden van de landbouwuitgaven te waarschuwen dan in zijn
adviesfunctie over landbouwprijzen en daarmee samenhangende maatregelen. Bijlage 19 geeft
de standpunten weer van de georganiseerde landbouw, de Commissie, het Parlement en de Raad
met betrekking tot de jaarlijkse stijging van de landbouwgarantie-uitgaven.
Na 1983 verminderden de interne tegenstellingen in het Parlement op het terrein van het
landbouwbeleid. De Landbouwraad wijzigde bij de prijsvaststelling weliswaar zijn koers, maar
door de ontwikkeling van de dollar en de produktievolumes stegen de kosten voor het
Gemeenschapsbudget nog desastreus.45 Pas in de tweede helft van de jaren tachtig drong tot de
Raad en ook tot het Parlement ten volle door hetgeen door de BC al eerder tot uitdrukking was
gebracht, namelijk dat structurele veranderingen op de landbouwmarkten structurele
aanpassingen van het beleid vereisen en niet slechts aanpassingen aan conjuncturele
omstandigheden. De Commissie deed adequate voorstellen, maar een fundamentele herziening
zal jaren vergen en daarbij zal de Gemeenschapsbegroting aan exceptionele spanningen
blootstaan. Dit bleek al uit de begrotingen voor 1985, 1986 en 1987.
De verhoging van de wereldmarktprijzen vanaf eind 1980 als gevolg van de stijgende dollarkoers
maakte het mogelijk twee jaar lang de landbouwuitgaven te verlagen. De bespaarde middelen
werden deels aangewend om BTw-middelen aan de lidstaten te restitueren en deels om nietverplichte uitgaven te verhogen. De uitgavenreducties hadden echter ook tot gevolg dat de door
de dreigende uitputting van de eigen middelen opgekomen zorg van de Parlementsmeerderheid
om de overschotproduktie mede via de begroting te bestrijden, weer verzwakte. Er gingen een
paar jaar verloren in de strijd voor hervorming van het landbouwbeleid, verlichting van de druk
van de verplichte uitgaven en ruimte voor nieuw beleid. De druk die rond 1983 weer uitging van
het bereiken van het eigen-middelenplafond gaf - vanaf de 'prijsronde 1984' - een duidelijke
omslag te zien in de adviezen van het Parlement aan de Raad. Al bij al heeft het Parlement in de
begrotingsbehandeling de landbouwuitgaven niet rechtstreeks kunnen beYnvloeden, evenmin als
de Begrotingsraad en de Ecofinraad dat konden. Indirect had het Parlement invloed op de
wetgevende Landbouwraad toen het de Commissie meer systematisch begon te ondersteunen.
Wel ging het Parlement de Raad voor in de politieke aanvaarding van de waarheid dat niet meer
onbeperkt vaste prijzen gegarandeerd kunnen worden. Men zou voortaan in het prijsbeleid in
grotere mate dan voorheen rekening moeten houden met marktomstandigheden.
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Protocollen met Middellandse-Zeelanden

Tot de verplichte uitgaven behoren ook de bedragen van de financiele protocollen met

Middellandse-Zeelanden. Door - mede op verzoek van het Parlement - de gevolgen van deze
overeenkomsten te budgettiseren, kreeg het Parlement in beginsel invloed op die financien en
daarmee op de betrekkingen met die landen. Het heeft via overboeking naar hoofdstuk 100 resp.
via de toelichting bij de begroting zijn wil uitgedrukt om de hulp aan Turkije en Syrie om
politieke redenen te blokkeren, ondanks het feit dat het verplichte uitgaven betrof.46 Feitelijk
kregen Turkije en Syrie de steun niet.

D.3. Invloed van het Parlement op de niet-verplichte uitgaven

Door de grotere bevoegdheden die het Parlement in vergelijking met de verplichte uitgaven bezit
op het gebied van de niet-verplichte uitgaven, heeft het deze in de begrotingsbehandeling een
centrale plaats gegeven. Het heeft zijn grotere bevoegdheid over deze uitgaven succesvol weten te
gebruiken om de 'structuurfondsen' en 'nieuw beleid' van de grond te krijgen en te versterken.
Cijfermatig aan te geven welk gedeelte van de stijging van niet-verplichte uitgaven uitsluitend
aan het Parlement is toe te schrijven, is niet mogelijk. Uit deze studie is gebleken hoe het
Parlement deze uitgaven wist te verhogen. Het slaagde er in vele gevallen in de Raad zijn wil op te
leggen, al dan niet geholpen door Raadsminderheden die verhinderden dat besluiten uit de eerste
Parlementslezing terzijde werden geschoven. Zijnerzijds moest het Parlement bij deze strategie
zorgen voor grote meerderheden, niet alleen omdat het Verdrag een gekwalificeerde meerderheid
voorschrijft, maar ook omdat een door de jaren heen te voeren strategie alleen met een stabiele
meerderheid mogelijk is.
Hierna volgt een overzicht van de voornaamste onderwerpen waarvoor het Parlement zijn
invloed op de niet-verplichte uitgaven heeft aangewend.

- Het Parlement heeft een grote rol gespeeld bij de totstandkoming en de vergroting van de
financiele omvang van het EFRO.47
- Wat het regionaal beleid buiten het EFRO betreft zij herinnerd aan de strategie van het
Parlement om de compensatie ten gunste van het Verenigd Koninkrijk om te smeden tot meer
communautair beleid, alsmede aan het onder druk van het Parlement opnemen van
vastleggingskredieten voor de geintegreerde Middellandse-Zeeprogramma's op het niveau van
de voorontwerp-begroting.48
- Voor de omvang en de mogelijkheden van het Sociaal Fonds heeft het Parlement met succes
zijn bevoegdheden ingezet. De volhardende houding van het Parlement bracht, na veel discussie
en aarzeling in de Raad, deze laatste tot de beslissing akkoord te gaan met steun uit het EG-budget
aan de EGKs-begroting voor sociale programma's bij de herstructurering van de staalindustrie.
Helaas was deze steun maar van korte duur.
- De 'financiele samenwerking met niet-geassocieerde ontwikkelingslanden' is door
aanvaarding door de Raad van een amendement van het Parlement deel gaan uitmaken van de
Gemeenschapspolitiek en mede door toedoen van het Parlement is dit beleid in de loop der jaren
versterkt. Onderdeel daarvan is de hulp via niet-gouvernementele organisaties, die op voorstel
van het Parlement in de begroting werd opgenomen en Gemeenschapsbeleid bleef. De
communautaire voedselhulp zou zonder het Parlement niet of nauwelijks van de grond zijn
gekomen. Het Parlement heeft aan deze hulp steeds een relatief groot deel van 'zijn marge'
besteed.

- De communautaire werkzaamheden ten behoeve van nieuwe technologieen zijn mede door
krachtige steun van het Parlement een belangrijk beleidsonderdeel geworden.
- Voor de bevordering van de Europese vervoersinfrastructuur nam het Parlement
begrotingsinitiatieven. Ook moeten initiatieven tot invoering en versterking van het milieubeleid

worden genoemd.
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de niet-verplichte uitgaven in de begroting 1974 13,9070 van de
uitmaakten
en in de gewijzigde begroting 1983 29,70/0, 'en partie grace aux
vastleggingskredieten
votes du Parlement Europten en deuxitme lecture, s'inspirant le plus souvent des propositions
om
van de geslaagde pogingen
budgttaires
de la Commission'. Tegenhanger
Parlementsprioriteiten via de begroting te pousseren, is het 'bestedingspercentage'. Vaak
konden kredieten naar een volgende begroting worden overgedragen en gingen zij niet verloren,
maar een jaar later moesten dan veel kredieten waarvoor het Parlement zijn bevoegdheid had
ingezet worden geannuleerd.50 Het percentage van de annuleringen is in bepaalde jaren
opmerkelijk hoog. De oorzaken zijn verschillend: administratieve traagheid, niet voldoen door
de subsidient aan de voorwaarden, onvoldoende gebruik maken door de lidstaten van de
mogelijkheden, ontbreken van een aanvullende rechtsbasis. Ten dele doet dit afbreuk aan het
succes van het Parlement.

Strasser49

wijst er op dat

D.4. De begroting als bron van nieuw beleid

Het twistpunt over de vraag of er naast de inschrijving in de begroting van een bepaald bedrag
voor het gebruik van kredieten nog een andere rechtsbasis nodig is, zal ondanks de Gezamenlijke
Verklaring51 onopgelost blijven zolang budgettaire en wetgevingsbevoegdheden niet in dezelfde
hand zijn. De interpretatie van de desbetreffende paragraaf in die Verklaring is niet eenduidig.
Wat zijn 'nieuwe' activiteiten, nieuw in die zin dat ze geen voortzetting van oude zijn? Wat zijn
'wezenlijke' acties tegenover afzonderlijke acties of modelprojecten? Wanneer is een
basisverordening nodig en betreft het geen ad hoc-maatregel?
Aanvankelijk zag het er naar uit dat het Parlement op dit gebied mogelijkheden had. Door het
werken tegen het plafond van de eigen middelen aan en de overheersende rol van de nog niet
onder controle gebrachte landbouwuitgaven, heeft het Parlement de laatste jaren zijn
initiatieven om via de begroting 'beleid te scheppen' praktisch moeten opgeven. Als de
Commissie twijfels uitsprak over de mogelijkheid te initibren beleid of acties uit te voeren, was
dat voldoende voor het Parlement om zijn krappere marge daarvoor dan niet te gebruiken. Soms
ontging de Commissie de noodzaak van een aanvullende rechtsgrondslag door het Parlement te
adviseren de omschrijving van een post aan te passen, waardoor de Commissie de uitgaven kon
doen voor studies en proefprojecten als voorbereiding voor latere 'grotere acties'. Voor die
studies en proefprojecten kon de Commissie dan op eigen verantwoordelijkheid de - niet
omvangrijke middelen besteden.52 Met name op milieu- en energiegebied is dit voorgekomen.
De in de Gezamenlijke Verklaring neergelegde verplichting om - bij inschrijving in de begroting
en ontbreken van een noodzakelijke, aanvullende rechtsgrondslag alles in het werk te stellen
zo'n verordening binnen de daarvoor gestelde termijn (eind mei) vast te stellen, is niet of
nauwelijks nagekomen, noch door de Raad, noch door de Commissie.
-

-

In de loop der jaren heeft het Parlement op veel gebieden het initiatief genomen tot subsidiaring
van zaken die de Europese bewustwording en de verdere integratie bevorderen, maar die geen
aanvullende rechtsgrondslag behoefden. Bevordering van het midden- en kleinbedrij f, culturele
subsidies, acties voor voedselhulp en hulp aan Polen zijn daarvan voorbeelden. Aan blijvende grotere en kleinere en deels onder D.3. reeds genoemde - onderdelen van het Europese beleid
liggen soms ook Parlementsinitiatieven ten grondslag. Davignon gaf het Parlement voorbeelden
van initiatieven en ondersteuning door het Parlement van Commissievoorstellen, die tot nieuw
beleid hebben gevoerd.53
D.5. De zin van het onderscheid tussen verplichte en niet-verplichte uitgaven

Het onderscheid tussen verplichte en niet-verplichte uitgaven heeft voortdurend tot
meningsverschillen en tot conflicten geleid. Elimineren van dit onderscheid zoals het
-
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Parlement steeds heeft verlangd - zou een bron van conflicten en onzekerheden wegnemen,
maar ook wezenlijk verandering brengen in de bevoegdheden van Raad en Parlement.
1. Raad en Parlement interpreteren de Verdragstekst verschillend. De indruk als zou het de
bedoeling zijn kredieten te onderscheiden waarvoor de begrotingswetgever al dan niet een ' freies
Ermessen' zou hebben, is onjuist. Er zijn bij de verplichte uitgaven ingedeelde kredieten die wel
beleidsruimte geven aan de Executieve.54 Er zijn ook bij de niet-verplichte uitgaven ingedeelde
kredieten waarvoor geen 'freies Ermessen' bestaat, omdat derden afdwingbare rechten
bezitten.55

2. Het onderscheid tussen verplichte en niet-verplichte uitgaven duidt op

een

politiek

onderscheid, zoals Cheysson het uitdrukte: 'Laat ik ze (de niet-verplichte uitgaven, hn)
aanduiden als "de uitgaven ten aanzien waarvan het Parlement het laatste woord heeft", want
dat is de kern van de zaak'.56 Het is een onderscheid ter afbakening van de competentie van de
instellingen, waarbij er voor gewaakt werd dat het Parlement geen macht zou krijgen over de
landbouwuitgaven. De classificatie heeft voortdurend wijzigingen ondergaan. Er is door de
Raad toegezegd57 dat 'dit onderscheid op pragmatische wijze (zal) worden gemaakt tussen de
Raad en het Parlement'. Het meest in het oog springende voorbeeld daarvan was de toezegging
van de Raad om de EFRo-uitgaven vanaf 1979 tot de niet-verplichte uitgaven te rekenen. Bij de
begroting 1986 werd voor de acht posten waarover onenigheid bestond omdat het Parlement ze
in tweede lezing had verhoogd, overeengekomen deze voor de helft onder de niet-verplichte
uitgaven te laten vallen, echter onder voorbehoud van de eigen standpunten van Raad en
Parlement voor de toekomst. Pragmatischer kan het niet.

3. Het onderscheid is een voortdurende bron van conflict, die niet is weggenomen door de
Gezamenlijke Verklaring van 1982 en de uitspraak van het Hof over de begroting 1986.58 De
bijlage bij de Gezamenlijke Verklaring betreft uitsluitend de posten die op het moment van de
totstandkoming van de Verklaring in de begroting voorkwamen. Voortdurend ontstaan echter
nieuwe posten voor nieuw beleid, worden nieuwe verordeningen gemaakt en wijzigingen
aangebracht in bestaand beleid, hetgeen aanleiding kan zijn de classificatie te herzien.
4. Het onderscheid heeft geleid tot een zekere compartimentering in de verantwoordelijkheden
die Parlement en Raad voor het budget aan den dag leggen. Doordat het Parlement voor nietverplichte uitgaven uitgebreidere bevoegdheden bezit dan voor verplichte, heeft het het gebied
van de niet-verplichte uitgaven als het ware als zijn 'jachtterrein' beschouwd en juist daar zijn
'specifieke' begrotingstaak gezocht. Elke instelling vertoont een zekere neiging zich vooral te
richten op dat deel van de begroting dat tot haar specifieke bevoegdheid behoort.59 Het
Parlement weigerde bijvoorbeeld in de begroting 1986 zijn gehele marge in te zetten voor 'de
lasten van het verleden'.60 Bij een aantal procedures werd geconstateerd dat er sprake was van
'mijn marge' en 'mijn prioriteiten'. Eliminering van het onderscheid biedt een grotere kans op
een gezamenlijke verantwoordelijkheid van beide instellingen voor de gehele begroting. Het op
elkaar afschuiven van verantwoordelijkheid voor onderdelen van het budget belemmert de
noodzakelijke samenwerking. Het Parlement heeft inmiddels ook de noodzaak ingezien om
voldoende kredieten in de begroting op te nemen voor de verplichtingen die uit het gevoerde
landbouwbeleid voortvloeien.
5. Edn budgetruimte met dezelfde verantwoordelijkheid voor beide instellingen biedt een grotere

kans op gezamentijk gehanteerde begrotingsdiscipline. De door de Raad eenzijdig

geproclameerde en gehanteerde begrotingsdiscipline met afzonderlijke taakstellingen voor
landbouwbeleid, andere verplichte uitgaven en niet-verplichte uitgaven, kon voor
landbouwbeleid en voor niet-verplichte uitgaven nog in geen enkel jaar gehandhaafd worden.
6. Het onderscheid tussen verplichte en niet-verplichte uitgaven, gepaard aan verschillende, ook
in beide lezingen nog uiteenlopende bevoegdheden voor Raad en Parlement, draagt sterk bij tot
de ingewikkeldheid van de begrotingsbehandeling. Deze belemmert het inzicht van de burgers in
de invloed die het Parlement op de begroting weet uit te oefenen. Het democratische gehalte van'

de Europese besluitvorming is in hoge mate gediend met eenvoudiger regelgeving inzake de
bevoegdheidsafbakening tussen de instellingen.
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7. Het elimineren van het onderscheid zou geen verdere bevoegdheidsoverdracht van lidstaten
aan de Gemeenschap inhouden, doch uitsluitend een andere bevoegdheidsverdeling tussen de
instellingen.

D.6. Invloed van het Parlement op de ontvangsten
Het eigen-middelenregime van 1970 heeft stabiele financiering van de begrotingen mogelijk
gemaakt tot en met de begroting 1983. Binnen dat regime heeft het Parlement duidelijke invloed
op de ontvangsten. Het communautaire BTW-percentage vloeit immers voort uit de hoogte van
de in de begrotingsprocedure vastgestelde uitgaven.
- Van de niet-verplichte uitgaven kan het Parlement - binnen zijn marge - in tweede lezing de
omvang vaststellen; daardoor bepaalt het mede het BTW-percentage. Is overeenstemming over
een boven het MSP uitreikend stijgingspercentage nodig, dan zijn het Raad en Parlement samen
die door de vaststelling van een nieuw stijgingspercentage het corresponderende BTW-percentage
bepalen.

- Met betrekking tot de verplichte uitgaven kan - tenzij het gaat om uitgavenverhoging - een
blokkerende minderheid in de Raad eventuele wijzigingsvoorstellen van het Parlement op de
ontwerp-begroting overeind houden,61 zodat alsdan het Parlement met medewerking van een
Raadsminderheid feitelijk de verplichte uitgaven - en daarmee het BTw-percentage - kan
bernvloeden.
Langs een andere weg dan via het uitoefenen van invloed op het BTw-percentage heeft het
Parlement met name in de begroting 1985 nog geprobeerd invloed op de ontvangstenzijde van de
begroting te krijgen, maar het resultaat daarvan is onzeker. De Raad betwistte het Parlement de
bevoegdheid daartoe. Tot afdwingbare gevolgen van de desbetreffende amendementen of tot
een uitspraak van het Hof is het nog niet gekomen. De bezwaren van de Raad hebben niet tot
beroep bij het Hof geleid, maar zijn ook niet teruggenomen. Het is nog te vroeg om conclusies te
trekken over de effectiviteit van het streven van het Parlement om ook op andere gebieden dan
dat van het BTw-percentage de ontvangstenzijde van het budget direct te beinvloeden.62

E. Het opnemen van leningen en van het Europees
Ontwikkelingsfonds in de begroting
E.1. De leningen

Het is van groot belang aan de leningen van de Gemeenschap aandacht te schenken, al was het
alleen maar omdat de omvang van de communautaire leningen de laatste jaren toeneemt terwijl
de begrotingskredieten die ongeveer hetzelfde gebied bestrijken afnemen.63
Het jarenlange streven van het Parlement naar volledige budgettisering van leningen heeft niet
tot resultaat geleid. De leningen maken niet echt deel uit van de begroting van de
Gemeenschap.64 Dat het Parlement in zijn streven niet meer resultaat had, wekt geen verbazing.
Het Parlement heeft evenmin als de Commissie precies aangegeven wat het met de verlangde
budgettisering beoogt.
Het opnemen van leningen in de begroting zou kunnen strekken tot:
a. het introduceren van de mogelijkheid van een bewuste tekort-politiek ter regulering van de

conjunctuur;

b. het in het leven roepen van

een kapitaaldienst, naast een gewone dienst

voor lopende

ontvangsten en uitgaven;
c. het openen van een mogelijkheid al of niet tijdelijke financieringsproblemen op te lossen;
d. betere parlementaire controle op de leningsactiviteiten.
De onder a., b. en c. genoemde mogelijkheden zijn door het Verdrag niet toegestaan, omdat dit
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per jaar evenwicht tussen lopende ontvangsten en lopende uitgaven voorschrijft. De huidige
praktijk van het opnemen in een begrotingsbijlage van de leningsactiviteiten is een voldoende
basis voor het Parlement om zijn dechargefunctie met betrekking tot de relevante leningen uit te
oefenen.
Via Verdragswijziging budgettisering van leningen mogelijk maken heeft geen zin en is af te
wijzen voor de onder a. en b. genoemde doelstellingen.
ad a. Bewuste tekort-politiek (onder omstandigheden overschotpolitiek) heeft pas zin wanneer
de Gemeenschap een eigen macro-economisch beleid kan voeren. Dit is vooralsnog niet

mogelijk.
ad b. Een kapitaaldienst is onder de huidige omstandigheden evenmin realistisch, omdat de
Gemeenschapsleningen niet voor eigen investeringen dienen, maar uitsluitend doorgeefleningen
aan derden betreffen.
ad c. Het zonder meer toelaten van een tekort op de begroting zou 'de weg van de minste
weerstand' openen juist nu principiele beslissingen over de toekomstige financiering nodig zijn.
Het scheppen van - nauwkeurig omschreven en van garanties voor rente en aflossing
voorziene -leningsmogelijkheden voor precies aangegeven doeleinden zou echter datgene wat
de facto al voorkomt kunnen legaliseren, kanaliseren of communautariseren. Verdragswijziging
is daartoe nodig. De facto hebben de lidstaten het instrument van de lening voor
begrotingsfinanciering ingevoerd, namelij k bij de overeenkomst tot terugbetaalbare
voorschotten65 en bij de zogenaamde 'Andriessen-faciliteit'.66
E.2. Het Europees Ontwikkelingsfonds

Ook met betrekking tot het

EOF heeft het Parlement zijn verlangen tot budgettisering niet
gerealiseerd gezien. De oplossing van de financieringsproblematiek van de Gemeenschap is - nu
sinds het najaar van 1984 volledige eigen-middelenfinanciering ontbreekt - al zo moeilijk dat een
integratie van de ontvangsten en uitgaven van het EOF in de begroting deze slechts verder zou
compliceren. Bij het terecht nastreven van deze budgettisering in de toekomst verdienen de
volgende factoren meer aandacht:
- er zit een enorme 'time-lag' tussen het overeenkomen van de bedragen en de feitelijke
-

-

betalingen;
- het betreft bedragen die in internationale overeenkomsten zijn vastgelegd en die de
Begrotingsautoriteit heeft te respecteren. Wijziging of blokkering van kredieten in de
begrotingsprocedure kan tot moeilijkheden bij de Acs-EEG-overeenkomsten leiden;
- bij het verlenen van bevoegdheid over de financien van het EoF aan het Parlement komt de
vraag aan de orde o f gegeven het bestaan van de paritaire Raadgevende ACS-EEGVergadering67 - dit 'Lomt-parlement' buiten de besluitvorming kan blijven. Deze vraag lijkt
onvoldoende te zijn onderzocht.
-

Dank zij de wijziging die de Europese Akte in het Verdrag heeft aangebracht door de instemming
van het Parlement voor te schrijven alvorens de Raad bepaalde internationale Verdragen kan
sluiten,68 moet het Parlement waarschijnlijk aan nieuwe Associatieverdragen zijn instemming
verlenen zodat het meer invloed krijgt op de inhoud van die Verdragen.

F. De decharge
De Commissie van de Europese Gemeenschappen is de meest gecontroleerde Executieve ter
wereld. 'Nous devons saluer une nouvelle fois la dimension considtrable donnee par le
Parlement Europten au contr6le dtmocratique des finances publiques communautaires',
schrijft Strasser.69 Het verlenen van decharge is de enige bevoegdheid die het Parlement niet met
andere instellingen deelt. Doordat het Parlement in de openbaarheid werkt en zeker ook als
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gevolg van de publikaties van de Rekenkamer, is het financiele beheer van de Gemeenschap een
opener aangelegenheid geworden.
Het zoeken naar een doelmatig stelsel van controle door het Parlement is nog niet belindigd. Het
doorlopend controleschema van het Parlement is het resultaat van jarenlang zoeken naar
evenwicht tussen de veelheid van controlerapporten enerzijds en de kracht van de in het beleid
van de Commissie doorwerkende conclusies anderzijds. Een van de belangrijkste doelstellingen
van het Parlement op controlegebied betreft de fraudebestrijding en de daartoe noodzakelijke
wettelijke voorzieningen. Heel langzaam worden er op dat gebied successen geboekt.70
De controle heeft ook geleid tot beter inzicht in wat er gebeurt nt de vaststelling van de begroting:
de verschuivingen en de annuleringen. De discussie over het bestedingspercentage heeft
waarschijnlijk geleid tot nauwkeuriger budgetteren, maar nauwelijks tot het vaststellen van de
noodzakelijke aanvullende verordeningen, die een juridische basis moeten geven aan uitgaven
die door het Parlement op de begroting zijn geplaatst.

Bereik van de decharge
Sinds het Parlement de dechargebevoegdheid voor de algemene begroting van de Raad heeft
overgenomen, is het toepassingsgebied van die bevoegdheid uitgebreid. De Europese
Ontwikkelingsfondsen vallen er inmiddels onder.71 Ook de communautaire leningsoperaties
vallen naar het oordeel van Commissie, Rekenkamer en Parlement onder de
dechargebevoegdheid van het Parlement. De Raad betwist dit omdat de leningsoperaties niet
volwaardig deel uitmaken van de begroting, maar slechts ter informatie in een bijlage worden
opgenomen. De Rekenkamer72 grondt haar mening op het feit dat in de begroting zelf73
alsmede p.m.-vermeldingen voor
garanties op
rentesubsidies zijn opgenomen,
Gemeenschapsleningen.74

Nadere uitwerking van de decharge nodig
Uit het voorgaande blijkt dat drie zaken nadere uitwerking behoeven:
1. de samenwerking tussen Parlement en Raad ter zake van de decharge;
2. de interpretatie van de voorschriften van het Financieel Reglement over decharge;
3. de precieze doelstelling van de parlementaire bevoegdheid tot het verlenen van decharge.

ad 1. Tussen Raad en Parlement is geen samenwerking inzake de decharge gegroeid. Het
Parlement wacht niet of hoogstens formeel op het advies van de Raad. De Ecofinraad verricht
zijn werkzaamheden ter zake alsof deze op zichzelf staan en niet in het kader van een advies aan
het Parlement. Edn keer per jaar ontvangt deze Raad de voorzitter van de Rekenkamer in
aanwezigheid van de Begrotingscommissaris en legt hij als bijlage bij het advies aan het
Parlement standpunten over bepaalde zaken vast van zichzelf, de Commissie en/of de
Rekenkamer.
Het verdient aanbeveling dat het Parlement de Raad door concrete verzoeken om advies meer
betrekt bij het vaststellen van tekortkomingen in zijn wetgeving op het gebied van doelmatig
beheer en bestrijding van fraude.

ad 2. Een aantal interpretatievragen is nog niet voldoende beantwoord dan wel getoetst: in
hoeverre kan het Parlement krachtens art. 85, lid 2 FR de Commissie, die krachtens art. 205 EEG
de begroting onder haar eigen verantwoordelijkheid uitvoert, dwingen tot een bepaald beleid bij
de begrotingsuitvoering? Wanneer de decharge verleend wordt, maar de Commissie op bepaalde
punten in de resolutie-met-opmerkingen een andere opvatting heeft dan het Parlement, hoe is
dan haar positie? Zou om dezelfde reden decharge worden geweigerd, heeft de Commissie dan de
mogelijkheid om bij het Hof in beroep te gaan tegen door het Parlement opgedragen
instructies'?
Aangezien de Verdrags- en wettelijke bepalingen op dit gebied onvoldoende duidelijkheid
verschaffen, ware de mogelijkheid van een rechtsgang naar het Hof wenselijk.
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ad 3. Wat is de essentie van de dechargeprocedure? Het Parlement twij felt nog tussen het leggen
van de nadruk op algemene politieke oordelen enerzijds en het financiele beheer
anderzijds. De
waarschuwing van Strasser is mijns inziens terecht: 'Le caracttre politique de l'action du
Parlement dans l'exercice de son pouvoir de dacharge s'est, chaque annte, accentut au ddtriment
des aspects budg6taires et comptables qui sont devenus de plus en plus accessoires.'75
Ook over sancties bestaat nog geen duidelijkheid. Na de dechargeweigering voor de
begroting
1982 is de Commissie niet afgetreden. Ook heeft het Parlement toen geen motie van wantrouwen
tegen de Commissie aangenomen. De BCC heeft de studie over het verlenen van decharge voor
bedragen die naar het oordeel van het Parlement niet rechtmatig zijn uitgegeven, niet voltooid,
terwijl de Rekenkamer daarover al enkele jaren geleden een concreet en mijns inziens goed
advies76 heeft uitgebracht.

Het Parlement stapelt te veel hooi op de wagen waarvan het als enige instelling volledig de koers
bepaalt. Het definitief weigeren van decharge moge expliciet tot de bevoegdheden van het
Parlement behoren, het vaak toepassen van die bevoegdheid kan niet alleen het instrument bot
maken, maar ook het Parlement nopen weer grotendeels op zijn besluit terug te komen.
Uiteindelijk moeten immers de definitieve rekeningcijfers worden vastgesteld, althans formeel
als uitgangspunt dienen voor latere dienstjaren. Wanneer dit, zoals bij de
decharge voor het
dienstjaar 1982, geschiedt doordat het Parlement deze rekeningcijfers van de Commissie in een
latere fase 'ter kennis neemt', gaat de mogelijkheid verloren om voor ten onrechte uitgegeven
gelden decharge te weigeren. Zou het Parlement voor bepaalde betalingen (c.q. aangegane
verplichtingen) de weg van het uitsluiten van decharge niet inslaan, dan zou het een wezenlijk
decharge-aspect verwaarlozen.
De decharge moet beperkt blijven tot zaken die de rechtmatigheid en doelmatigheid van het
beheer betreffen, alsmede uitvoering van de begroting overeenkomstig de
bedoeling van de
Begrotingsautoriteit. Expliciet - in het uiterste geval - een motie van wantrouwen ingevolge art.
144 EEG aannemen wanneer een Commissie de opvattingen van het Parlement over wezenlijke
aspecten van de begrotingsuitvoering naast zich neerlegt, lijkt een betere weg dan het weigeren
van decharge als een normaal controle-instrument te beschouwen en vervolgens automatisch het
aftreden van de Commissie te verwachten.

Noten
1. Voor de SB 1/84 door de intergouvernementeel geregelde'terugbetaalbare voorschotten'; voor de begroting 1985 door
de op dezel fde wijze geregelde 'niet-terugbetaalbare voorschotten'; voor de begroting 1986 door de uitbreiding
van het
eigen-middelenplafond tot 1,4%: voor de begroting 1987 door het laten vervallen van de vergoeding aan de lidstaten
van 10070 van de (oude) eigen middelen als inningskosten, hetgeen een
inbreuk is op de geratificeerde Eigenmiddelenbesluiten; voor de begroting 1988 (die eerst in mei 1988 tot stand kwam) door ofwel de aanvaarding door de
nationale wetgevers van het derde Eigen-middelenbesluit (nog niet tot stand gekomen) ofwel het goedkeuren van het
door de Europese Raad aangegeven alternatief: intergouvernementeel te regelen nationale
bijdragen.

2. Zie onder A.2.
3. Zie pp 83-84.

4. Zie bijlage 4.
5. Naar analogie van het vaststellen van het BTW-percentage in de begrotingsprocedure.
6. Zie pp 224-225.
7. Via het Eerste en Tweede Budgettaire Bevoegdheden Verdrag.

8. Tenzij de Gemeenschap (Raad dan wel Commissie, afhankelijk van de materie) hiervoor toestemming verleent.
9. O.m. in het rapport-P fennig, zie bijlage 11, nr. 7, sub B.
10. Grabitz/Schmuck, Aus Politik und Zeitgeschichte 12. Juli 1986, p 22.
11. Minister Andriessen in antwoord op vragen van het lid van de Tweede Kamer Notenboom
(N). Aanhangsel Tweede
Kamer zitting 1978-1979,1062, blz. 2123. Zie bijlage 21.
12. Zie pp 188 en 280.
13. Nieuwart. 130 FEEG, toegevoegd door art. 24 Europese Akte.
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14. Nieuwart. 130 GEEG.

15. Art.

2 Europese Akte.

16. Zie p 220.
17. Zie pp 95-96 en 99.
18. Zie bijlage 14.

19. Zie pp 80-81.
20. Tussen 29 juni en 19 oktober 1987 heeft de Commissie vier nieuwe voorstellen ingediend tot wijziging/aanvulling van
het Financieel Reglement op onderdelen, vooral in verband met de verscherping van de begrotingsdiscipline. Het

Financieel Reglement van 21 december 1977 is gewijzigd door Verordening 2049/88 van de Raad van 24 juni 1988,
PB 1988 L 185, pp 3-5. Deze wijziging houdt verband met de voorstellen van de Commissie van april 1988, die
samenhangen met conclusies van de Europese Raad van 11-13 februari 1988 inzake begrotingsdiscipline.
21. Zie bijvoorbeeld pp 87,153 en 169.
22. Zie bijvoorbeeld pp 96, 142 en 215.
23. Voor de begroting 1979 weigerden Denemarken, Frankrijk en het Verenigd Koninkrijk de eigen middelen volledig af te
dragen (p 96); zij hervatten hun volledige afdracht na de totstandkoming van de SB 1/79 (p 98). Voor de SB 2/80 (in
verbinding met de begroting 1981) weigerden Belgie, de Bondsrepubliek Duitsland en Frankrijk de volledige afdracht
(p 143), die deze lidstaten hervat hebben na aanvaarding van de SB 1/81 (p 146).
24. Zie voor de uitspraken van beide Commissarissen resp. p 35 (Tugendhat) en p 308 (Richards, 1984).

25. Zie p 29.
26. Zie noot 33 bij Hoo fdstuk VIII. Ook was de Raad in 1987 bereid zowel de landbouwuitgaven als de eigen middelen
onder de 'wederzijdse bijstand' te brengen. Verordening 945/87. PB 1987 L 90.
27. Zie bijvoorbeeld pp 78,141,213 en 261-262.
28. Zie bijvoorbeeld de noten 31 t/m 33 bij Hoofdstuk I; zie ook pp 63 en 80-81.

29. Zie noot 22 bij Hoofdstuk I; noot 142 bij Hoofdstuk 11.
30. Zie bijvoorbeeld pp 75,96, 152 en 158.
31. Zie pp 140 en 159.
32. Zie bijvoorbeeld pp 145 en 175.
33. Nog niet gepubliceerd.
34. Zie bijvoorbeeld p 61.
35. Zie bijvoorbeeld p 130.

36. Zie noot 34 bij Hoofdstuk I.
37. Strasser behandelt deze overlegprocedures in bijlage 5 van: De Financien van Europa.
38. Hoofdstuk II, onderdeel E.1.
39. Het effect was echter kortstondig, want enkele weken later kwam de Europese Raad van Fontainebleau overeen dat de
compensaties aan de uitgavenzijde zouden verdwijnen om plaats te maken voor reducties ten gunste van de
desbetreffende lidstaten op de door deze af te dragen BTW-middelen.
40. Zie noot 33 bij Hoofdstuk I.
41. Gezamenlijke Verklaring van 30 juni 1982, punt III,5, 2e streepje. Zie billagen 14 en 1 5.
42. Nog niet gepubliceerd.
43. Zie bijlage 15.

44. Zie pp 114-115.
45. Zie bijlage 18.
46. Turkije: p 154; Syria: p 259.

47. In deze studie is de vraag of het EFRO en de 'fondsen' in het algemeen doelmatig zijn, buiten beschouwing gelaten.

48. Zie p 242.
49. Strasser, in Hrbek, Jamar en Wessels (ed), 1984, p 639-640.
50. Zie bijlage 17
51. Gezamenlijke Verklaring, § IV,3.c., zie bijlage 14.
52. Tugendhat in EP 16-12-80, B 1-264, p 75
53. 'De nieuwe technologieen... zijn slechts in werkelijkheid omgezet omdat u, en niet de regeringen, de eerste kredieten
daarvoor op de begroting hebt uitgetrokken.,. De sociale elementen van het beleid van de Gemeenschap inzake ijzer en
staal zouden zonder u nooit van de grond gekomen zijn', aldus Davignon, EP 25-5-84, B 1-314, p 325.
54. Zie p 180-181.
55. Zie p 181.
56. EP 12-11-74, B 183, p 36.
57. EP 12-3-75, B 188, p 48.
58. Zie p 252.
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59. Zie ook Rapport van de Commissie Internationale Sociaal-Economische
Aangelegenheden (ISEA) van de SociaalEconomische Raad. (N) no 11 /1987 p 11.
60. De Raad diende voor datzelfde jaar een onvolledige ontwerp-begrot
ing in, erop rekenend dat het Parlernent zijn marge
wel zou gebruiken om het ontwerp te completeren.
61. Art. 203, lid 5, alinea b EEG.
62. Zie pp 243-244.
63. Zie bijlage 22.
64. Art. 16, lid 3, alinea b FIt.
65. Zie p 236.
66. Zie p 261.
67. 'De Raadgevende Vergadering is op paritaire basis samengesteld uit leden van het Europees Parlement voor de
Gemeenschap enerzijds en uit door de Acs-staten aangewezen parlementsleden of vertegenwoordigers anderzijds',

aldus art. 175 van de Tweede ACS-EEG overeenkomst d.d. 31 oktober 1979 (Lomt), goedgekeurd door Verordening
nr. 3225/80 van de Raad. PB 1980 L 347.
68. Europese Akte, art. 9 tot wijziging van art. 238, lid 2 EEG.
69. RMC 1983, no 265, p 124.
70. Zie noot 26.
71. Zie noot 44 bij Hoofdstuk VIII.
72. In bijlage van het Raadsadvies d.d. 4 maart 1987 inzake de decharge 1985.
73. Namelijk in hoofdstuk 69 van de AIgemene Begroting.
74. Namelijk in de hoofdstukken 79,83 en 84 van de Algemene Begroting.
75. RMC 1985, no 292, p 632.
76. Zie pp 323-324.
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Perspectieven
Na de afsluiting van dit boek is er tegen veler verwachting in - een doorbraak tot stand
gebracht op het gebied van de vastgelopen budgettaire zaken. Met het bereiken van
overeenstemming in Brussel op 11-13 februari 1988 heeft de Europese Raad de weg vrijgemaakt
voor een serieuze uitvoering van de Europese Akte, waarin het voornemen tot het bereiken van
66n interne markt v66r eind 1992 centraal staat. De effecten van de overeenstemming in deze
Europese Raad reiken verder dan het onderwerp van deze studie; zij betekenen een nieuwe
relance naar Europese eenwording, langs de weg van een - nu met twaalf lidstaten hernieuwd
streven naar Hn markt, met economische, financiele, sociale en monetaire aspecten. Deze
overeenstemming tussen de Twaalf lijkt een einde te maken aan de slepende ziekte waaraan de
Gemeenschap leed en die Delors noemt: 'een lange opeenvolging van goede voornemens die
vastlopen in uitvoerige besprekingen en besluiteloosheid'.1 Er is een dynamiek teweeggebracht
die de Gemeenschap in twintig jaar niet gekend heeft.
-

-

De Verdragswijzigingen in de Europese Akte zijn het antwoord van de lidstaten op het veel
verder gaande 'Ontwerp van Verdrag tot Oprichting van de Europese Unie', dat het Europees
Parlement in februari 1984 aan de lidstaten had voorgelegd. Alis de Akte een zwak aftreksel van
wat de overgrote meerderheid van het Parlement in een nieuw Verdrag voor 'Europa' wilde
neerleggen, toch komt het Parlement de verdienste toe de initiatiefnemer te zijn van de jongste
Verdragswijzigingen; het heeft door zijn invloed mede de grondslag gelegd van wat in
samenhang met de Akte is opgebloeid.
De centrale doelstelling voor de jaren 1988-1992: het werken aan een interne markt in de
Gemeenschap, was voorgesteld in het witboek van de Commissie.2 Het bedrijfsleven had al
eerder een aanzet voor deze relance gegeven.
In de Europese Akte wordt het streven naar 66n markt verbonden met ondersteuning van zwakke
regio's, met name via de structuurfondsen. Deze regio's die waarschijnlijk minder vruchten
kunnen plukken van de 'interne markt' moeten door versterking van die fondsen - voor een
aantal lidstaten politieke voorwaarde voor de Akte - financieel geholpen worden bij de

participatie aan de interne markt.
Aan het Verdrag zijn ook de communautaire doelstellingen 'Onderzoek en technologische
ontwikkeling' en 'Milieu' toegevoegd.

Voor de wetgevende bevoegdheid van het Parlement introduceert de Europese Akte - op een
aantal terreinen dat met het streven naar een interne markt verband houdt - een
'samenwerkingsprocedure' tussen Raad en Parlement (in plaats van de bestaande
adviesprocedure), waardoor de Raad, die het laatste woord behoudt, door het Parlement tot een
tweede lezing kan worden genoopt. Op het gebied van de begrotingsbevoegdheid van het
Parlement en de overige financiele Verdragsbepalingen hebben de regeringen het Verdrag niet

gewijzigd.
De besluiten van de Europese Raad kunnen wellicht als een keerpunt beschouwd worden, met
name omdat daardoor een einde wordt gemaakt aan de gespletenheid die bestaan heeft in het
gedrag van de Twaalf, die enerzijds in de Europese Akte plechtig verklaren bezield te zijn door
'de wil de op de grondslag van de Verdragen tot oprichting van de Europese Gemeenschappen
aangevatte taak voort te zetten en het geheel van de betrekkingen tussen hun Staten om te zetten
in een Europese Unie'3 en anderzijds de voorwaarden daartoe, met name de financieelbudgettaire, alsmaar niet wilden of konden vervullen.
Het grote belang van het akkoord in de Europese Raad is geweest dat daarin eindelijk de
financieel-budgettaire voorwaarden werden overeengekomen die 'voor het succes van de
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Europese Akte'4 nodig zijn en de politieke grondslag legden voor een derde Eigenmiddelenbesluit.5 Dit laatste was noodzakelijk in verband met het bereiken van de grens van het
middelen-plafond van het tweede Eigen-middelenbesluit van 1985; het plafond daarvan was
feitelijk in het eerste werkingsjaar al bereikt. Op drie onderdelen kwam de Europese Raad6 na
krachtige verdediging door de Commissie-Delors van haar voorstellen wezenlijke zaken overeen:
verdubbeling van de structuurfondsen, een nieuwe opzet van de begrotingsdiscipline en nieuwe
eigen middelen.
De geleidelijke verhoging van de structuurfondsen, leidende tot verdubbeling in 1993 (in
vergelijking met de begroting 1988), ligt in de lijn van wat het Parlement altijd heeft nagestreefd.
Het heeft versterking van de fondsen steeds moeten nastreven in de jaarlijkse
begrotingsprocedures en heeft daarvoor het grootste gedeelte van zijn marge ingezet, waartoe
het soms 'trucs' toepaste en zich conflicten met de Raad op de hals haalde. De verdubbeling van
de fondsen is aanzienlijk meer dan wat via de jaarlijkse begrotingsbehandelingen te bereiken is.
De nieuwe regels voor de begrotingsdiscipline liggen - grotendeels - eveneens in de lijn van wat
het Parlement vooral de laatste jaren nastreefde: beheersing van de landbouwuitgaven. De
onbeheersbaarheid van die uitgaven bracht de mogelijkheden voor structuurbeleid en nieuw
Gemeenschapsbeleid namelijk steeds meer in gevaar. De wens van de Europese Raad dat - ook
voor landbouwgarantie-uitgaven - de in de begroting opgenomen bedragen de bovengrens
vormen die niet mag worden overschreden, is een belangrijk voornemen, dat door het Parlement
de laatste jaren en ook eerder al door zijn begrotingscommissie als eis van goed begrotingsbeheer
was voorgesteld. De door Commissaris Andriessen voorgestelde en hardnekkig verdedigde
automatische stabilisatoren, waartoe de Raad inmiddels besloot, zijn onmisbaar om 'regelingen
met een open einde' aan budgettaire normen te onderwerpen.
Het inzicht van de Europese Raad dat het vastleggen - in het Eigen-middelenbesluit - van
jaarlijkse plafonds voor de middelen op gespannen voet kan komen te staan met de
bevoegdheden van het Parlement is een winstpunt ten opzichte van de eenzijdige
begrotingsdiscipline van de Raad. De Europese Raad wenst dat de beslissing over het Eigenmiddelenbesluit wordt genomen in het licht van de resultaten van het overleg met het Parlement.
Het Parlement heeft in juni 1988 een 'interinstitutioneel akkoord over de begrotingsdiscipline en
over de verbetering van de begrotingsprocedure'7 goedgekeurd. Het bereikte dat in dit akkoord
jaarlijkse en elk der instellingen bindende uitgavenplafonds voor een vijftal gebieden zijn
overeengekomen; deze komen in de plaats van jaarlijkse eigen-middelenplafonds, die door de
Commissie eerder waren voorgesteld. Het wegdrukken van de middelen voor de fondsen, voor
onderzoek en voor 'nieuw beleid' door uit de hand lopende landbouwuitgaven wordt
uitgesloten, doordat de drie instellingen zich ertoe hebben verbonden dat geen enkele herziening
van de in de financiele vooruitzichten opgenomen verplichte uitgaven zal leiden tot een
vermindering van het in die vooruitzichten vermelde bedrag aan niet-verplichte uitgaven.8 In het
akkoord is overeengekomen9 dat de maximale bedragen van de jaarlijks op te vragen eigen
middelen worden gekoppeld aan de maximumbedragen voor de uitgaven voor elk jaar.10 Dit
wordt uitgedrukt in een percentage van het BNP.
Door aanvaarding van meerjarencijfers voor uitgavengroepen is er een belangrijke aanzet
gegeven in de richting van een betere financiele meerjarenplanning, ook op onderdelen.

Voor het Parlement heeft de ingezette 'relance' dus grote gevolgen met betrekking tot zijn rol in
begrotingszaken. Het kan zich nu mede via de controle en de dechargeprocedure meer op de
kwaliteit van de uitgaven toeleggen, hetgeen - zeker bij de structuurfondsen - zeer noodzakelijk
is. Het kan binnen plafonds zijn prioriteiten tot uitdrukking brengen en kan deze door
toepassing van art. 203 EEG eventueel doorzetten. Dit artikel vereist echter zowel in de Raad als in
het Parlement gekwalificeerde meerderheden. Het doorzetten van prioriteiten die afwijken van
de voorontwerp-begroting, terwijl men voor het totaal van de desbetreffende uitgavengroep aan
een maximum is gebonden, houdt reducties op andere posten in. Het zal, zowel voor de Raad als
voor het Parlement, moeilijk zijn voor uitgavenreducties gekwalificeerde meerderheden te
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halen. De positie van de Commissie op begrotingsgebied zal daardoor mijns inziens sterker
worden.
Het Parlement zal met zijn ervaring in de procedures verbinding kunnen leggen tussen zijn rol in
de nieuwe'samenwerkingsprocedure' op wetgevingsgebied enerzijds en de mogelijkheden van de
begrotingsprocedure anderzijds. Via begrotingsbesluiten kan het Parlement druk uitoefenen om
op wetgevingsgebied zijn visie kracht bij te zetten. Ook omgekeerd liggen er mogelijkheden.11

Ernstige schaduwkanten

Toch zitten er aan de nieuwe financiele kaderregeling: het derde Eigen-middelenbesluit en het
interinstitutioneel akkoord, ook ernstige schaduwkanten. De financiele autonomie van de
Gemeenschap is niet hersteld. Het derde Eigen-middelenbesluit is op 24 juni 1988 door de Raad
vastgesteld, het interinstitutioneel akkoord werd op 29 juni 1988 door de voorzitters van het
Parlement, de Raad en de Commissie ondertekend. 12 Te vrezen valt dat de financiele autonomie
van de Gemeenschap en de daaraan verbonden bevoegdheid van het Parlement zijn opgeofferd
aan het streven naar totstandkoming van de interne markt in 1992. Uit het oogpunt van
institutionele ontwikkeling in de richting van een democratisch gecontroleerde Politieke Unie,
moet het oordeel over de nieuwe financiele regeling dan ook negatief zijn. Het vastleggen van
jaarlijkse bovengrenzen is weliswaar geen slechte disciplinemaatregel, maar het is een surrogaat
voor de in democratie8n werkende 'checks and balances'. Daar verantwoorden gekozen
vertegenwoordigers zich bij de kiezers, niet alleen voor hun prioriteitenkeuze bij de openbare
uitgaven, maar ook voor de lasten die zij van de bevolking vragen in ruil voor wat het
overheidsbeleid te bieden heeft. Nu krijgen de nationale parlementen - door ratificatie van de in
het derde Eigen-middelenbesluit neer te leggen jaarplafonds voor de middelen - de zeggenschap
voor een deel weer terug, zonder echter de daarbij behorende controle te kunnen uitoefenen.
Noodzaak van Verdragswijziging

Nu voor de eerste maal in de geschiedenis van de Europese integratie een poging is gedaan om
voor een periode van vijf jaar tot duidelijke afspraken te komen, moet de komende periode ook
worden gebruikt om verdere stappen te zetten naar een echte financitle autonomie van de
Gemeenschap. Daarbij behoort een van de lidstaten gescheiden financiele en budgettaire
verantwoordelijkheid met afspraken over taakverdeling en financiele verevening. Het is op den
duur onvermijdelijk om de Gemeenschap de bevoegdheid tot het heffen van bepaalde
belastingen toe te kennen (eventueel als aanvulling op bestaande inkomensbronnen). Het grote
voordeel van zo'n oplossing is dat de afweging tussen baten en lasten van verdere
communautaire beleidsintensivering of -uitbreiding met meer zuiverheid kan plaatsvinden. 13
Het zou er ook toe bijdragen om het probleem van de begrotingsdiscipline meer duurzaam op te
lossen. Eveneens is het noodzakelijk het bestaande onderscheid tussen verplichte en nietverplichte uitgaven af te schaffen. Het onderscheid zal overigens voor de begrotingsprocedure
aan belang inboeten doordat voor vier jaar maximumbedragen voor uitgavengroepen zijn
overeengekomen.
In het nieuwe klimaat, na februari 1988, zijn wellicht op korte termijn nieuwe
Verdragshervormingen mogelijk. Dit hangt samen met de ontwikkelingen die voortvloeien uit de
voltooiing van 66n interne markt in 1992 en de daarmee verbonden uitbouw van het Europees
Monetair Stelsel. Daarbij kan het zetten van den stap dwingen tot een volgende. De bereidheid
tot Verdragswijzigingen hangt vanzelfsprekend ook samen met de visie die de lidstaten
ontwikkelen op de staatsrechtelijke structuur van de Gemeenschap.

Wie ernst wil maken met voortgaande integratie, moet ook ernst maken met de bevoegdheden
van het Europees Parlement. Het Parlement heeft zijn bevoegdheden en, meer nog, zijn invloed
daadwerkelijk kunnen vergroten. Een markt en een meer gemeenschappelijk sociaal,
354

I

economisch en financieel beleid vereisen een uitgebreidere begroting en grotere bevoegdheden
van de Volksvertegenwoordiging. Het streven naar een democratische Gemeenschap vereist
verdere versterking van de unieke transnationale democratie die in het Europees Parlement is
belichaamd.

Noten
1. Aldus de Commissie in 'Voor het succes van de Europese Akte: Een nieuwe grens voor Europa', COM (87) 100. Ook
verschenen in supplement 1/87 van het EG-Bulletin.

2. De voltooiing van de interne markt, Witboek van de Commissie voor de Europese Raad (Milaan 28-29 juni 1985).
COM (85) 310 def. d.d. 14 juni 1985. Het witboek staat bekend als het witboek van (de Commissaris) Lord Cockfield.
3. Eerste overweging van de Europese Akte (PB 1987 L 169).

4. Zo noemde de Commissie-Delors nadrukkelijk het document met voorstellen op financieel-budgettair gebied. Zie
noot 1.
5. Het derde Eigen-middelenbesluit staat in PB 1988 L 185, pp 24-28. Het moet door de parkmenten van de lidstaten
worden bekrachtigd.

6. Zie de hoofdlijnen van de conclusies van het voorzitterschap van de Europese Raad van Brussel, februari 1988, in
bijlage 23. Meer volledige conclusies in EG Bull 2/88.
7. Zie bijlage 24.
8. Punt 8,2e alinea van het interinstitutioneel akkoord, bijlage 24.
9. Punt 18 van het interinstitutioneel akkoord.
10. De maximale bedragen staan in de financiele vooruitzichten 1988-1992, welke ded uitmaken van het interinstitutioneel
akkoord. Zie bijlage 24.
11. Punt 25 van het rapport-Dankert namens de begrotingscommissie van het Parlement over het interinstitutioneel
akkoord van 1988 geeft als aanbevelingen aan het Pariement in het kader van het akkoord:
'Binnen het Parlement moeten derhalve maatregelen worden genomen die erop gericht zijn:
- de standpunten van zijn verschillende organen beter op elkaar af te stemmen en binnen de budgettaire
mogelijkheden ten uitvoer te leggen;
- de interactie te versterken tussen de wetgevende procedures (advies over de wetgeving, samenwerkingsprocedure,
procedure van instemming) en de procedures ter vaststelling van de begroting (bijstelling financiele vooruitzichten,
vaststelling middelen, kredietoverschrijvingen en overdrachten, kwijting);
- de interne structuren voor de overlegprocedures met de Raad Uit te breiden en te herzien om een optimaal gebruik te
maken van de mogelijkheden die het interinstitutioneel akkoord en de Europese Akte bieden om de rol van het
Parlement in het wetgevend proces te versterken;
- de dialoog met de nationale parlementen een systematischer en doeltreffender karakter te geven.'
(De instemmingsprocedure betreft de wijziging die de Europese Akte aanbrengt in de procedure bij het sluiten van
toetredingsovereenkomsten en associatie-overeenkomsten van de Gemeenschap met derde landen, waartoe voortaan
instemming van het Parlement noodzakelijk is.)
12. PB 1988 L 185, pp 33-37.
13. Zie ook: Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid. De Financiering van de Europese Gemeenschap, p 68.
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Voorstellen voor verordeningen en voor richtlijnen en bepaalde mededelingen.
Publikatieblad van de Europese Gemeenschappen, serie L: Wetgeving.
In deze serie verschijnen de teksten van verordeningen, richtlijnen en Raadsbesluiten alsmede
van de dechargebesluiten van het Parlement.
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Bijlage bij het Publikatieblad van de Europese Gemeenschappen.
Hierin verschijnen de handelingen van het Europees Parlement. De aanduiding: EP 21-1-88,
B 2-360, p 325 geeft de vindplaats van een in het Parlement uitgesproken passage van een rede
aan. Deze aanduiding betekent: uitgesproken op 21 januari 1988 en te vinden op bladzijde 325
van de Bijlage van het Publikatieblad nummer B 2-360.
Documenten van de Europese Commissie.
Deze worden meestal als volgt aangeduid: COM (87) 100 def., d.w.z. document nr. 100 uit
1987, definitieve versie.

Zittingsdocumenten van het Europees Parlement.
Deze worden v66r de eerste rechtstreekse verkiezingen aangeduid met: Document 35/78,
d.w.z. document nr. 35 van 1978.
De zittingsdocumenten na de eerste rechtstreekse verkiezingen (de eerste 'legislatuurperiode')
worden aangeduid met: Document 1 -236/80.
Die van de tweede 'legislatuurperiode' - na juni 1984 - worden aangeduid met: Document
A2-122/85. De vooraan toegevoegde letter betekent: A = Rapporten; B =
Resolutievoorstellen, mondelinge vragen, schriftelijke verklaringen enzovoort; C =
documenten afkomstig van andere instellingen, bijvoorbeeld adviesaanvragen.
Zittingsdocumenten zijn verkrijgbaar bij de voorlichtingsbureaus van het Europees
Parlement en bij de Europese documentatiecentra.

Andere stukken van het Parlement, niet zijnde zittingdocumenten.
Deze worden aangeduid met een volgnummer dat rechts onderaan elke bladzijde is
aangegeven, bijvoorbeeld: PE 111.290/def. Hieronder vallen onder andere de notulen van de
begrotingscommissie en van de begrotingscontrolecommissie, werkdocumenten en dergelijke
(interne documenten).

Jurisprudentie van het Hof van Justitie.
Bevat de vindplaatsen van Arresten en Beschikkingen van het Hof en van Conclusies van de
Advocaten-Generaal. Hierna wordt een opsomming gegeven van in deze studie aan de orde
gekomen uitspraken van het Hof. Vermeld worden achtereenvolgens: datum en nummer van
de zaak, partijen, het onderwerp van de zaak, de vindplaats van het arrest enz. (voor zover al
gepubliceerd) en een verwijzing naar de bladzijde van deze studie waar de uitspraak wordt
behandeld.
- 5 mei 1975, zaak 110/76 (Pretore di Cento/onbekende; verzoek om prejudiciale beslissing):
interpretatie van o.m. het eerste Eigen-middelenbesluit. Arrest Hof: JUR 1977, 851. Zie
blz. 275.

- 5 februari 1979, zaken 15/76 en 16/76 (Frankrijk/Commissie): aanzuivering rekeningen 1971
en 1972. Arrest Hof: IUR 1979, 321. Zie blz. 319, noot 57.

- to januari 1980, zaak 267/78 (Commissie/Italiaanse Republiek): Como-zaak. Arrest Hof:
JUR 1980, 31. Zie blz. 283 en 291.
- 29 oktober 1980, zaken 138/79 (Roquette/Raad) en 139/79 (Maizena/Raad): Isoglucosearresten. Arresten Hof: JUR 1980, 3333 en JUR 1980, 3393. Zie blz. 231, noot 132.
- 17 maart 1986, zaak 23/86 (Verenigd Koninkrijk/Europees Parlement): begroting 1986.
Beschikking President: JUR 1980, 1086. Zie blz. 249.
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- 23 april 1986, zaak 294/83 (Parti dcologiste/Europees Parlement): Les Verts. Arrest Hof:
JUR 1986, 1357. Zie blz. 250.

- 2 juni 1986, zaak 34/86 (Raad/Europees Parlement): begroting 1986. Zie blz. 255.

- 3 juli 1986, zaak 34/86 (Raad/Europees Parlement): begroting 1986. Zie blz. 248 e.v.
- 2 december 1986, zaak 23/84 (Commissie/Verenigd Koninkrijk): Milk Marketing Boards. Zie
blz. 319, noot 57.

- 24 maart 1988, zaak 347/85 (Verenigd Koninkrijk/Commissie): aanzuivering rekeningen 1980
(Milk Marketing Boards). Zie blz. 319, noot 57.

en 1981

- 12 juli 1988, zaak 377/87 (Europees Parlement/Raad): niet tijdig opstellen ontwerp-begroting
1988. Zie blz. 266, noot 84.

- 12 juli 1988, zaak 383/87 (Commissie/Raad): niet tijdig opstellen ontwerp-begroting 1988.
Zie blz. 266, noot 84.
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1 Bijlage 1
De ontwikkeling van de begrotings- en dechargebevoegdheid, zoals neergelegd in de artikelen
203 en 206 EEG (vier tijdperken)
5,dar 1971

Verdrag lot oprichting van de Europese Economische Gemeenschap

van 25 maart 1957 (Rome)

1971-1974

1975-1977

Verdrag houdende wijziging van een aantal budgettaire bepalingen van de Verdragen tot oprichting
van de Europese Gemeenschappen envan het Verdrag tot instelling van 66n Raad en un Commissie
welke de Europese Gemeenschappen gemeen hebben (Eerste Budgettaire Bevoegdheden Verdrag)
van

21

april 1970 (Luxemburg)

inwerkingtreding: 1 januari 1958
inwerkingtreding van het Verdrag: 1 januari

1971

Overwegende dat de Gemeenschappen zullen best:hikken over eigen middelen die moeten dienen ter
dekking van hun gezamenlijke uitgaven;
Overwegende dat het voor de vervanging van de financiele bijdragen van de Lid-Staten door eigen
middelen van de Gemeenschappen noodzaketijk is over te gaan tot uitbreiding van de begrotingsbevoegdheden van de Vergadering;
Vastbestoten de Vergadering nauw te betrekken bij de controle op de uitvoering van de begroting der
Gemeenschappen, enz.

vaststelling vana.f 1978, kwijt ing vanaf 1977

Verdrag houdende wijziging van een aantal
financiele bepalingen van de Verdragen tot
oprichting van de Europese Gemeenschappen
en van het Verdrag tot instelling van 66n Raad
en un Commissie welke de Europese Gemcenschappen gemeen hebben (Tweede Budgettaire
Bevoegdheden Verdrag)

van 22 juli 1975 (Brussel)

inwerkingtreding: 1 juni 1977
Overwegende dat de begroting van de Gemeenschappen met ingang van 1 januari 1975 volledig wordt gefinancierd uit eigen middelen van
de Gemeenschappen;
Overwegende dat het voor de volledige vervan-

ging van de financiele bijdragen van de LidStaten door eigen middelen van de Gemeenschappen noodzakelijk is over te gaan tot uitbreiding van de begrotingsbevoegdheden van de
Vergadering;
Overwegende dat het om dezelfde reden van
belang is de controle op de uitvoering van de
begroting te intensifieren, enz.
Vaststelling begroting

Vaststelling begroting

Vaststelling begroting

Artikel
Het Verdrag tol oprichting van

de Europese
Economische Gemeenschap wordt als volgt

Artikel 4
Artikel 203 van het Verdrag tot oprichting van
de Europese Economische Gemeenschap wordt

Arlikel 12
Artikel 203 van het Verdrag tot oprichting van
de Europese Economische Gemeenschap wordt

aangevuld:

als volgt gelezen:

als volgt gelezen:

Artikel 203

Artikel 203 bis

Artikel 203

Artikel 203

1. Het begrotingsjaar begint op 1 januari en
sluit op 31 december.

In afwijking van artikel 203 gelden de volgende
bepalingen ten aanzien van begrotingen voor de

1. Het begrotingsjaar begint op 1 januari en
sluit op 31 december.

1. Het begrotingsjaar begint op 1 januari en
sluit op 31 december.

Vaststelling begroting

5

Elke Insteiling van de Gemeenschap maakt
een raming op van haar uitgaven. De Commissie groepeert die ramingen in een voorontwerp
van begroting. Zij voegt daaraan een advies toe,
dat afwijkende ramingen mag inhouden.
De Commissie moet het voorontwerp van begroting uiterlijk op 30 september van het jaar
dat aan de uitvoering ervan voorafgaat, aan de
Raad voorleggen.
De Raad raadpleegt de Commissie en, in voorkomende gevallen, de andere betrokken instellingen telkens wanneer hij van dit voorontwerp
wenst af te wijken.
2.

3. De Raad stelt met gekwali ficeerde meerderheid van stemmen de ontwerp-begroting vast en
zendt deze vervolgens aan de Vergadering.

De ontwerp-begroting moet uiterlijk op 31 oktober van het jaar dat voorafgaat aan de uitvoering ervan, aan de Vergadering worden
voorgelegd.
De Vergadering heeft het recht aan de Raad

wijzigingen in de ontwerp-begroting voor te

stellen.

begrotingsjaren voorat'gaande aan het begrotingsjaar 1975:

1. Het begrotingsjaar begint op 1 januari en
sluit op 31 december.
2. Elke

Instelling van de Gemeenschap maakt
v66r 1 juli een raming op van haar uitgaven. De
Commissie voegt die ramingen in een voorontwerp van begroting samen. Zij voegt daaraan
een advies toe, dat afwijkende ramingen mag
inhouden.
Dit voorontwerp omvat een raming van de ontvangsten en een raming van de uitgaven.
3. De Commissie legt het voorontwerp van begroting uiterlijk op 1 september van het jaar dat
voorafgaat aan het betrokken begrotingsjaar
aan de Raad voor.
De Raad raadpleegt de Commissie en, in voorkomend geval, de andere betrokken instellingen
telkens wanneer hij van dit voorontwerp wenst
af tewijken.
De Raad stek met gekwalificeerde meerderheid
van stemmen de ontwerp-begroting op en zendt

deze aan de Vergadering.
4. Indiende Vergaderingbinneneen termijn van
een maand na overlegging van de ontwerp-

begroting haar goedkeuring heeft verleend of
indien zij geen advies aan de Raad heeft gezonden, wor(It de ontwerp-begroting geacht definitief te zijn vastgesteld.
Indien de Vergadering binnen die termijn wijzigingen heeft voorgesteld, wordt de aldus gewijzigde ontwerp-begroting aan de Raad gezonden. Deze beraadslaagt daarover met de
commissie en, in voorkomende gevallen, met
de andere betrokken Instellingen en stelt de begroting met gekwalificeerde meerderheid van
stemmen definitief vast.

Instelling van de Gemeenschap maakt
vadr 1 juli een raming op van haar uitgaven. De
Commissie voegt die ramingen in een voorontwerp van begroting samen. Zij voegt daaraan
een advies toe, dat afwijkende ramingen mag
inhouden.
Dit voorontwerp omvat een raming van de uitgaven en een raming van de ontvangsten.

2. Elke Instelling van de Gemeenschap maakt
v66r 1 juli een raming op van haar uitgaven. De
Commissie voegi die ramingen in een vooront
werp van begroting samen. Zij voegt daaraan
een advies toe, dat afwijkende ramingen mag
inhouden.
Dit voorontwerp omvat een raming van de uit-

3. De Commissie legt het voorontwerp van be-

3. De Commissie legt het voorontwerp van begroting uiterlijk op 1 september van het jaar dat
voorafgaat aan het betrokken begrotingsjaar

groting uiterlijk op 1 september van het jaar dat
voorafgaat aan het betrokken begrotingsjaar
aan de Raad voor.
De Raad raadpleegt de Commissie en, in voorkomend geval, de andere betrokken Instellingen
telkens wanneer hij van dit voorontwerp wenst
af te wijken.
De Raad stelt met gekwalificeerde meerderheid
van stemmen de ontwerp-begroting op en zendt
deze aan de Vergadering.

4. De ontwerp-begroting moet uiterlijk op 5
oktober van het jaar dat voorafgaat aan het
betrokken begrotingsjaar aan de Vergadering
worden voorgelegd.
De Vergadering heeft het recht aan de Raad

wijzigingen in de ontwerp-begroting voor

te

stellen.

Indien de Vergadering binnen een termijn van
vijfenveertig dagen na vooriegging van de ontwerp-begroting haar goedkeuring heeft verteend of geen wijzigingen in het ontwerp heeft
voorgesteld, wordt de begroting geacht definitiet te zijn vastgesteld.
Indien de Vergadering binnen die termijn wijzigingen heeft voorgesteld, wordt de aldus van
voorziene
wijzigingsvoorstellen
ontwerpbegroting aan de Raad gezonden.

2. Elke

4. De ontwerp-begroting moet uiterlijk op

aan de Raad voor.
De Raad raadpleegt de Commissie en, in voorkomend geval, de andere betrokken Instellingen
telkens wanneer hij van dit voorontwerp wenst

af te wijken.
De Raad slelt met gekwalificeerde meerderheid
van stemmen de ontwerp-begroting op en zendt
deze aan de Vergadering.

5

4. De ontwerp-begroting moet uiterlijk op 5

oktober van het jaar dat voorafgaat aan het

oktober van het jaar dat voorafgaat aan het

betrokken begrotingsjaar aan de Vergadering
worden voorgelegd.
De Vergadering heeft het recht om de ontwerpbegroting met meerderheid van stemmen van
haar leden te amenderen en om aan de Raad,
met volstrekte meerderheid van de uitgebrachte
stemmen, wijzigingen in het ontwerp voor te
stellen met betrekking 101 de uitgaven die verplicht voortvloeien uit het Verdrag of de ter
ui[voering daarvan vastgestelde besluiten.
Indien de Vergadering binnen een termijn van
vijfenveertig dagen na voorlegging van de ontwerp-begroting haar goedkeuring heeft verleend, is de begroting definitief vastgesteld. Indien de Vergadering binnen die termijn de
ontwerp-begroting niet heeft geamendeerd of
geen wijzigingen daarin heeft voorgesteld,
wordt de begrotinggeacht definitief tezijn vastgesteld.

A

gaven en een raming van de ontvangsten.

Indien de Vergadering binnen die termijn amendementen heeft aangenomen of wijzigingen
heeft voorgesteld, wordt de aldus ge-

betrokken begrotingsjaar aan de Vergadering
worden voorgelegd.
De Vergadering heeft het recht om de ontwerpbegroting met meerderheid van stemmen van
haar leden te amenderen en om aan de Raad,
met volstrekte meerderheid van de uitgebrachte
stemmen, wijzigingen in het ontwerp voor te
stellen met betrekking lot de uitgaven die verplicht voortvloeien uit het Verdrag of de ter
uitvoering daarvan vastgestelde besluiten.
Indien de Vergadering binnen een termijn van
vijfenveertig dagen na voorlegging van de ontwerp-begroting haar goedkeuring heeft verleend, is de begroting definitief vastgesteld. Indien de Vergadering binnen die termijn de
ontwerp-begroting niet heeft geamendeerd of
geen wijzigingen daarin heeft voorgesteld,
wordt de begroting geacht definitief te zijn vastgesteld.

Indien de Vergadering binnen die termijn amendementen heeft aangenomen of wijzigingen
heeft voorgesteld, wordt de aldus ge-

amendeerde of van wijzigingsvoorstellen voor-

5. Voor de aanvaarding van het deel van de
begroting dat betrekking heeft op het Europees
Sociaal Fonds, worden de door de leden van de
Raad uitgebrachte stemmen als volgt gewogen:
Belgie
8

5. Na over deze ontwerp-begroting te hebben
beraadslaagd met de Commissie en, in voorkomend geval. met de andere betrokken In-

stellingen, stelt de Raad de begroting vast binnen een termijn van dertig dagen na voorlegging
Duitdand
32
van het genoemde ontwerp, en zulks overeen32
Frankrijk
komstig de onderstaande bepalingen.
20
ttalie
Indien een door de Vergadering voorgestelde
Luxemburg
1
wijziging niet leidt tot stijging van het totale
7
Nederland
bedrag van de uitgaven van een Instelling, met
name doordat de stijging van de uitgaven die
De besluiten komen tot stand wanneer zij ten
daarvan het gevolg zou zijn, uitdrukkelijk
minste 67 stemmen hebben verkregen.
wordt gecompenseerd door een of meer voorgestelde wijzigingen die een dienovereenkomstige dating van de uitgaven behelzen, kan de
Raad dit wijzigingsvoorstel met gekwalificeerde
meerderheid van stemmen afwijzen. Bij gebreke
van een afwijzend besluit is het wijzigingsvoorstel aanvaard.
Indien een door de Vergadering voorgestelde
wijziging leidt tot stijging van het totale bedrag
van de uitgaven van een Instelling, moet de
Raad besluiten met gekwalificeerde meerderheid van stemmen om dit wijzigingsvoorstel te

amendeerde of ·an wijzigingsvoorstellen voor-

ziene ontwerp-begroting aan de Raad ge-

ziene

zonden.

zonden.

5. Na over deze ontwerp-begroting te hebben
beraadslaagd met de Commissie en, in voorkomend geval, met de andere betrokken lnstellingen, kan de Raad elk der door de Vergadering aangenomen amendementen met
gekwalificeerde meerderheid van stemmen wijzigen en besluit hij met dezelfde meerderheid
omtrent de door de Vergadering ingediende
wijzigingsvoorstellen. De ontwerp-begroting

5. Na over de ontwerp-begroting te hebben beraadslaagd met de Commissie en, in voorkomend geval, met de andere betrokken Instellingen, neemt de Raad een besluit onder de
volgende voorwaarden:
a. de Raad kan elk der door de Vergadering
aangenomen amendementen met gekwalificeerde meerderheid van stemmen wijzigen;
b. wat de wijzigingsvoorstellen betreft:
- indien een door de Vergadering voorgestelde
wijziging niet leidt tot stijging van het rotate
bedrag van de uitgaven van een Instelling, met

wordt gewijzigd overeenkomstig de door de
Raad aanvaarde wijzigingsvoorstellen.
1ndien de Raad binnen een termijn van vij ftien
dagen na voorlegging van deze ontwerp-begroting geen der door de Vergadering aangenomen
amendementen heeft gewijzigd en de door haar
ingediende wijzigingsvoorstellen heeft aanvaard, wordt de begroting geacht definitief te
zijn vastgesteld. De Raad stelt de Vergadering
ervan in kennis dat hij geen der amendementen
heeft gewijzigd en dat hij de wijzigingsvoorstellen heeft aanvaard.
Indien de Raad binnen deze termijn een of meer
der door de Vergadering aangenomen amendementen heeft gewijzigd of de door haar in-

aanvaarden.

gediende wijzigingsvoorstellen niet heeft aan-

Indien de Raad een wijzigingsvoorstel heeft afgewezen overeenkomstig de tweede alinea of
niet heeft aanvaard overeenkomstig de derde
alinea, kan hij met gekwalificeerde meerderheid
van stemmen ofwel het in de ontwerp-begroting
voorkomende bedrag handhaven ofwel een
ander bedrag vaststellen.

vaard, wordt de ontwerp-begroting opnieuw
aan de Vergadering toegezonden. De Raad zet
het resukaat van zijn beraadsiagingen aan de
Vergadering uiteen.

ontwerp-begroting aan de Raad ge-

name doordat de stijging van de uitgaven die

daarvan het gevolg zou zijn, uitdrukkelijk
wordt gecompenseerd door den of meer voorgestelde wijzigingen die een overeenkomstige
dating van de uitgaven behelzen, kan de Raad
dit wijzigingsvoorstel met gekwalificeerde
meerderheid van stemmen afwijzen. Bij gebreke
van een afwijzend besluit is het wijzigingsvoorstel aanvaard;
- indien een door de Vergadering voorgestelde
wijziging leidt tot stijging van het totale bedrag
van de uitgaven van een Instelling, kan de Raad
met gekwalificeerde meerderheid van stemmen
dit wijzigingsvoorstel aanvaarden. Bij gebreke
van een besluit tot aanvaarding is het wijzigingsvoorstei afgewezen;
- indien de Raad overeenkomstig 66n van beide
vorige alinea's cen wijzigingsvoorstel heeft afgewezen, kan hij met gekwalificeerde meerderheid van stemmen ofwel het in de ontwerpbegroting voorkomende bedrag handhaven, o fwei een ander bedrag vaststellen.
De ontwerp-begroting wordt gewijzigd overeenkomstig de door de Raad aangenomen wijzigingsvoorstellen.
Indien de Raad binnen een termijn van vijftien
dagen na voorlegging van de ontwerp-begroting
geen der door de Vergadering aangenomen
amendementen heeft gewijzigd en indien de
door haar ingediende wijzigingsvoorstellen zijn
aanvaard, wordt de begroting geacht definitief
te zijn vastgesteld. De Raad stelt de Vergadering
ervan in kennis dat hij geen der amendementen
heeft gewijzigd en dat de wijzigingsvoorstellen
zijn aanvaard.

inaien ae Kaaa oinnen aeze termijn een or mee

der door de Vergadering aangenomen amend€
menten heeft gewijzigd of indien de door haa
ingediende wijzigingsvoorstellen zijn afgeweze
of gewijzigd, wordt de gewijzigde ontwerf
begroting opnieuw aan de Vergadering toe
gezonden. De Raad zet het resultaat van zij
beraadslagingen aan de Vergadering uiteen.
6. Wanneer de in dit artikel omschreven procedure is afgesloten, constateert de Voorzitter van
de Raad dat de begroting definitief is vastgesteld.

6. Binnen een termijn van- Yijftien dagen na
voorlegging van deze ontwerp-begroting besluit
de Vergadering, na te zijn ingelicht over het
gevolg dat aan haar wijzigingsvoorstellen is ge-

geven, met meerderheid van de stemmen van
haar leden en met drie vijfde van het aantal
uitgebrachte stemmen omtrent de door de Raad
in haar amendementen aangebrachte wijzigingen, en stelt zij dienovereenkomstig de begroting vast. Indien de Vergadering een besluit
heeft genomen binnen deze termijn, wordt de
begroting geacht definitief te zijn vastgesteld.

6. Binnen een termijn van vijftien dagen n
voorlegging van de ontwerp-begroting kan d
Vergadering, na te zijn ingelicht over het gevol
dat aan haar wijzigingsvoorstellen is gegeven
met meerderheid van de stemmen van haa
leden en met drie vij fde van het aantal uitge

brachte stemmen de door de Raad in haar amen
dementen aangebrachte wijzigingen amenderei
en stelt zij dienovereenkomstig d
begroting vast. Indien de Vergadering geen be
sluit heeft genomen binnen deze
termijn, word
de begroting geacht definitief te zijn vast

of afwijzen

gesteld.

7. Elke Instelling oefent de haar bij het onderha-

vige artikel toegekende bevoegdheden uit onder
eerbiediging van de bepalingen van het Verdrag
en de ter uitvoering daarvan vastgestelde besluiten, met name inzake de eigen middelen van de
Gemeenschappen en het evenwicht tussen ontvangsten en uitgaven.

7. Wanneer de in dit artikel omschreven procedure is afgesloten, constateert de Voorzitter van
de Vergadering dat de begroting definitief is
vastgesteld.

8. De Vergadering kan evenwel, met meerder
heid van de stemmen van haar leden en met twe,
derde van het aantal uitgebrachte stemmen, on
gewichtige redenen de ontwerp-begroting afwij
zen en verzoeken dat haar een nieuw ontwerl
wordt voorgelegd.

8. Voor alle andere uitgaven dan die welke vcrplicht voortvloeien uit het Verdrag of de ter
uitvoering daarvan vastgestelde besluiten,
wordt elk jaar een maximumpercentage van de
stijging ten opzichte van de uitgaven van dezelfdeaard van het lopende begrotingsjaar vastgesteld.

Na raadpleging van het Comit6 voor de Conjunctuurpolitiek en het Comitd voor de Begrotingspolitiek constateert de Commissie dit
maximumpercentage, dat voortvioeit uit:

- de ontwikkeling van het bruto nationaal produkt naar volume in de Gemeenschap,
- de gemiddelde variatie van de begrotingen der
Lid-Staten

--het verioop van

9. Voor alle andere uitgaven dan die weike ver
plicht voortvloeien uit het Verdrag of de te
uitvoering daarvan vastgestelde besluiten
wordt elk jaar een maximumpercentage van di
stijging ten opzichte van de uitgaven van de
zel fde aard van het lopende begrotingsjaar vast
gesteld.

Na raadpleging van het Comite voor de econo
mische politiek constateert de Commissie di
maxjmumpercentage, dat voortvloeit uit:
- de ontwikketing van het brute nationaal pro
dukt naar volume in de Gemeenschap,
- de gemiddelde variatie van de bet:rotingen de,
Lid-Staten
en uit

U.,
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7. Wanneer de in dit artikel omschreven proce
dure is afgesloten, constateert de Voorzitter val
de Vergadering dat de begroting definitief i
vastgesteld.

de kosten van levensonder-

- het verloop van de kosten van levensonder.
houd in het laatste begrotingsjaar.

houd in her laatne begroting5jaar.
maximumpercentage wordt v66r 1 mei aan
alle instellingen van de Gemeenschap medegeHet
deeld. Deze dienen dit percentage te respecteren
zolang de begrotingsprocedure loopt, behoudens het bepaalde in de vierde en vij fde alinea.
Indien voor de andere uitgaven dan die welke
verplicht voortvloeien uit het Verdrag of de ter
uitvoering daarvan vastgestelde besluiten het
stijgingspercentage dat volgt uit de door de
Raad opgestelde ontwerp-begroting meer dan
de helft van het maximumpercentage bedraagt,
kan de Vergadering, in de uitoefening van haar
recht van amendement, het totale bedrag van

Het maimumpercelitage ,#ordl ;oor 1 mei aa,
alle Instellingen van de Gemeenschap medege
deeld. Deze dienen dit percentage te respecteret
zolang de begrotingsprocedure loopt, behou
dens het bepaalde in de vierde en vijfde alinea
Indien voor de andere uitgaven dan die welk
verplicht voortvloeien uit het Verdrag of de te
uitvoering daarvan vastgestelde besluiten, he
stijgingspercentage dat volgt uit de door d
Raad opgestelde ontwerp-begroting meer dai
de helft van het maximumpercentage bedraagt
kan de Vergadering, in de uitoefening van haa
recht van amendement, het totale bedrag val
deze uitgaven alsnog verhogen tot de helft vai

deze uitgaven alsnog verhogen tot de helft van

het maximumpercentage.
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het maximumpercentage.

Artikel 206

uitzondertijke gevallen van oordeel dat de activiteiten van de Gemeenschappen een overschrijding van het volgens de procedure van dit lid
bepaalde percentage nodig maken, dan kan een
nieuw percentage worden vastgesteld in onderlinge overeenstemming tussen de Raad, die besluit met gekwalificeerde meerderheid van stemmen, en de Vergadering, die besluit met
meerderheid van de stemmen van haar leden en
van drie vijfde van het aantal uitgebrachte stemmen.
9. Elke 1nstellingoetent de haar bij het onderhavige artikel toegekende bevoegdkeden uit onder
eerbiediging van de bepalingen van het Verdrag
of deter uitvoering daarvan vastgestelde besluiten, met name inzake de eigen middelen van de
Gemeenschappen en het evenwicht tussen ontvangsten en uitgaven.

Is de Vergadering, de Raad of de Commissi
van oordeel dat de activiteiten van de Gemeen
schappen een overschrijding van het volgens d
procedure van dit lid bepaaide percentage nodi
maken, dan kan een nieuw percentage worde
vastgesteld in onderlinge overeenstemming tus
sen de Raad. die besluit met gekwalificeerd
meerderheid van stemmen, en de Vergadering
die besluit met meerderheid van de stemmen va,
haar leden en van drie vij fde van het aanta
uitgebrachte stemmen.

ls de Vergadering, de Raad of de Commissie in

De rekeningen van alle ontvangsten en uitgaven
van de begroting worden onderzocht door een
controle-commissie, welke is samengesteld uit
financiele commissarissen die alle waarborgen
bieden van onafhankelijkheid en welke door
een van hen wordt voorgezeten. De Raad bepaalt met eenparigheid van stemmen het aantal
commissarissen. De commissarissen en de voorzitter van de controle-commissie worden door
de Raad met eenparigheid van stemmen voor

een periode van vijf jaar benoemd. Hun belo
ning wordt door de Raad met gekwalificeerde
meerderheid van stemmen vastgesteld.
De controle, die aan de hand van bescheiden en
zo nodig ter plaaise geschiedt, heeft ten doel de

wettigheid en de regelmatigheid van de ontvangsten en uitgaven na te gaan en vast te stellen
o f een goed financieel beheer werd gevoerd.
De controle-commissie stek na afsluiting van
elk begrotingsjaar een verslag op dat zij met
mecrderheid van stemmen van haar leden aan-

neemt.
De commissie legt ieder jaar aan de Raad en aan
de Vergadering de rekeningen over het afgelopen begrotingsjaar voor welke betrekking hebben op de uitvoering van de begroting, te zamen
met het verslag van de controle-commissie.
Bovendien doet zij hun een financiele balans
van de activa en passiva van de Gemeenschap
toekomen.
De Raad verieent met gekwalificeerde meerderheid van stemmen de Commissie kwijting voor
de uitvoering van de begroting. Hij doet aan de
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Artikel

6
De laatste

alinea van art. 206 van het Verdrag
Gemeenschap wordt als volgt gelezen:

10. Elke Instelling oefent de haar bij het onder
havige artikel toegekende bevoegdheden uit on
der eerbiediging van de bepalingen van het Ver
drag en de ter uitvoering daarvan vastgesteld
besluiten, met name inzake de eigen middele!
van de Gemeenschappen en het evenwicht tus
sen ontvangsten en uitgaven.

tOt

oprichting van de Europese Economische

Artikel 17
Het Verdrag toi oprichting van de Europes
Economische Gemeenschap wordt als volg
aangevuld:

De Raad en de Vergadering verlenen de Commissie kwijting voor de uitvoering van de begroting. Te
dien einde wordt het verslag van de controle-commissie achtereenvolgens besproken door de Raad,
die besluit met gekwalificeerde meerderheid van stemmen, en door de Vergadering. De kwijting aan
de Commissie is eerst dan verteend, wanneer de Raad en de Vergadering een besluit hebben
genomen.

Artikel 206 ter
Op aanbeveling van de Raad, die besluit me
gekwalificeerde meerderheid van stemmen, ver
leent de Vergadering aan de Commissie kwijtin
voor de uitvoering van de begroting. Te diei
einde onderzoekt zij, na de Raad, de rekeningei
en de financible balans genoemd in artikel 20
bis, alsmede het jaarverslag van de Rekenkame
te zamen met de antwoorden van de gecontro

leerde Instellingen op de opmerkingen van d

Bijlage 2
Eerste Eigen-middelenbesluit
Besluit van de Raad van 21 april 1970 betreffende de vervanging van definanciele bijdragen van
de Lid-Staten door eigen middelen van de Gemeenschappen (PB 1970 L 94, p 19)
De Raad van de Europese Gemeenschappen,

gelet op het Verdrag tot oprichting van de
Europese Economische Gemeenschap, inzonderheid op artikel 201,

gelet op het Verdrag tot oprichting van de
Europese Gemeenschap voor Atoomenergie,
inzonderheid op artikel 173,

aan de Gemeenschappen van de ontvangsten
uit de douanerechten dienen te worden verzacht; dat het dienstig is, een regeling in te
stellen waarbij de totale overdracht geleidelijk
en binnen een bepaalde termijn tot stand

wordt gebracht;
overwegende dat de ontvangsten uit de land-

bouwheffingen en douanerechten niet toe-

reikend zijn om het evenwicht van de begezien het voorstel van de Commissie,
gezien het advies van het Europese Parlement,
gezien het advies van het Economisch en
Sociaal Comit6,

overwegende dat de volledige vervanging van
de financiele bijdragen der Lid-Staten door
eigen middelen van de Gemeenschappen
slechts geleidelijk kan worden verwezenlijkt;

overwegende dat in artikel 2, lid 1, van Verordening nr. 25 inzake de financiering van het
gemeenschappelijk landbouwbeleid is bepaald
dat, in het eindstadium van de gemeenschap-

pelijke markt, de ontvangsten uit de landbouwheffingen ten goede komen van de Gemeenschap en zijn bestemd voor dekking van
communautaire uitgaven;

groting der Gemeenschappen te verzekeren;
dat het derhalve dienstig is aan de Gemeenschappen ook nog fiscale ontvangsten af te
dragen en dat in dit opzicht de ontvangsten,
verkregen door toepassing van een gemeenschappelijk percentage op de uniform voor de
Lid-Staten vastgestelde grondslag van de belasting op de toegevoegde waarde, het meest
geschikt zijn,
heeft de volgende bepalingen vastgesteld
waarvan hij de aanneming door de Lid-Staten
aanbeveelt:

Artikel 1
Aan de Gemeenschappen worden ter verzekering van het evenwicht van hun begroting
eigen middelen toegekend overeenkomstig de
in de volgende artikelen vastgestelde regels.

Artikel 2
overwegende dat in artikel 201 van het Verdrag tot oprichting van de Europese Economische Gemeenschap, onder de eigen middelen
die de financiele bijdragen der Lid-Staten kunnen vervangen, uitdrukkelijk de ontvangsten
afkomstig uit het gemeenschappelijk douanetarief wanneer dit definitief in werking zal zijn
getreden, zijn vermeld;

overwegende dat de gevolgen voor de begrotingen der Lid-Staten van de overdracht

Met ingang van 1 januari 1971 vormen de ontvangsten uit:

a. de heffingen, premies, extra bedragen of
compenserende bedragen, aanvullende bedragen of aanvullende elementen en de overige
door de Instellingen van de Gemeenschappen
in het kader van het gemeenschappelijk landbouwbeleid ingevoerde of in te voeren rechten
op het handelsverkeer met niet-Lid-Staten,
alsmede de bijdragen en andere heffingen, die
in het kader van de gemeenschappelijke orde373

ning der markten in de sector suiker zijn vastgesteld, hierna te noemen 'landbouw-

- in 1974 aan 87,50%
- vanaf 1 januari 1975 aan 100%

heffingen';

van het totale bedrag van de door elke Lid-

b. de rechten van het gemeenschappelijk
in te voeren rechten op het handelsverkeer met
niet-Lid-Staten, hierna te noemen 'douane-

Staat geinde landbouwheffingen en douanerechten.
De Gemeenschappen betalen aan elke LidStaat, bij wijze van inningskosten, 10% van de
overeenkomstig de vorige alinea's gestorte be-

rechten',

dragen terug.

op de wijze als omschreven in artikel 3, eigen
middelen die op de begroting van de Gemeenschappen worden opgevoerd.
Bovendien vormen de ontvangsten uit andere
belastingen welke in het kader van een gemeenschappelijk beleid, overeenkomstig de
bepalingen van het Verdrag tot oprichting
van de Europese Economische Gemeenschap
of van het Verdrag tot oprichting van de
Europese Gemeenschap voor Atoomenergie
worden ingesteld, eigen middelen die op de
begroting van de Gemeenschappen worden
opgevoerd, voor zover de procedure van
artikel 201 van het Verdrag tot oprichting van
de Europese Economische Gemeenschap of
van artikel 173 van het Verdrag tot oprichting
van de Europese Gemeenschap voor Atoomenergie is voltooid.

2. Gedurende de periode van 1 januari 1971 tot
en met 31 december 1974 worden de voor het
evenwicht van de begroting der Gemeenschappen noodzakelijke financiele bijdragen van de
Lid-Staten volgens onderstaande sleutel verdeeld:

douanetarief en de overige door de Instellingen van de Gemeenschappen ingevoerde of

Artikel 3
1. Met ingang van 1 januari 1971 worden de
ontvangsten uit de landbouwheffingen in hun
geheel op de begroting van de Gemeenschappen opgevoerd.
Vanaf dezelfde datum worden de ontvangsten
uit de douanerechten geleidelijk op de begroting van de Gemeenschappen opgevoerd.
Het bedrag van de douanerechten die ieder
jaar door elke Lid-Staat aan de Gemeenschappen worden afgedragen, is gelijk aan het verschil tussen een referentiebedrag en het bedrag
van de landbouwheffingen die overeenkomstig de eerste alinea aan de Gemeenschappen
worden afgedragen. Is dit verschil negatief,
dan behoeven er geen douanerechten door de
betrokken Lid-Staat te worden overgemaakt,
noch landbouwheffingen door de Gemeenschappen te worden terugbetaald.
Het in de derde alinea bedoelde referentie-

bedrag is gelijk:
- in 1971 aan 50070
- in 1972 aan 62,50%
- in 1973 aan 75%
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Belgie ................. 6,8
Duitsland ............ 32,9
Frankrijk.............32,6
Italie ..................20,2
Luxemburg .......... 0,2
Nederland............ 7,3
3. Gedurende dezelfde periode evenwel kan de

jaarlijkse schommeling van het aandeel van
elke Lid-Staat in het totaal van de bedragen die
overeenkomstig de leden 1 en 2 worden overgemaakt, ten opzichte van het voorafgaande
jaar niet meer bedragen dan 1 % naar boven en
1,5% naar beneden, voor zover deze bedragen
in het kader van de tweede alinea in aanmerking worden genomen. Voor 1971 worden
voor de toepassing van deze regel de financiele
bijdragen van elke Lid-Staat aan de gezamenlijke begrotingen van 1970 als referentie genomen, voor zover deze begrotingen in het
kader van de tweede alinea in aanmerking
worden genomen.
Voor de toepassing van de eerste alinea
worden voor elk begrotingsjaar de volgende
bestanddelen in aanmerking genomen:
a. de uitgaven betreffende de betalingskredieten waartoe voor het betrokken begrotingsjaar is besloten uit hoofde van de begroting voor onderzoek en investeringen der
Europese Gemeenschap voor Atoomenergie,
met uitzondering van de uitgaven betreffende
de aanvullende programma's;
b. de uitgaven betreffende de kredieten van het
Europees Sociaal Fonds;
c. voor het Europees Orientatie- en Garantiefonds voor de Landbouw, de uitgaven betreffende de kredieten zowel van de afdeling
Garantie als van de afdeling Orientatie, met

uitzondering van de kredieten die zijn op-

genomen of wederopgenomen uit hoofde van
berekeningsperioden welke aan het betrokken
begrotingsjaar voorafgingen. Voor het referentiejaar 1970 zijn deze uitgaven:
- voor de afdeling Garantie, die welke zijn
bedoeld in artikel 8 van verordening (EEG)

nr. 728/70 van de Raad van 21 april 1970
houdende aanvullende bepalingen voor de
financiering van het gemeenschappelijk landbouwbeleid,
- voor de afdeling Orientatie, een bedrag van
285 miljoen rekeneenheden, verdeeld volgens
de bij artikel 7 van genoemde verordening
vastgestelde sleutel,
met dien verstande dat voor de berekening van
het aandeel betreffende Duitsland als referentiesleutel 31,5070 wordt genomen;
d. de overige uitgaven betreffende de in de
begroting van de Gemeenschappen opgenomen kredieten.
Indien de toepassing van dit lid op 66n of meer

Lid-Staten leidt tot een tekort op de begroting,
wordt dit tekort voor het betrokken jaar over
de andere Lid-Staten omgeslagen binnen de in
de eerste alinea vastgestelde marges, en wel

volgens de in lid 2 bepaalde verdeelsleutel. Dit
wordt, zo nodig, herhaald.
4. De financiering van de uitgaven betreffende
de onderzoekprogramma's van de Europese
Gemeenschap voor Atoomenergie uit eigen
middelen van de Gemeenschappen sluit niet
uit dat de uitgaven betreffende aanvullende
programma's in de begroting der Gemeenschappen worden opgenomen, noch dat zij
worden gefinancierd door middel van financiele bijdragen der Lid-Staten, die worden bepaald volgens een bijzondere verdeelsleutel
welke wordt vastgesteld bij een door de Raad
met eenparigheid van stemmen genomen beSluit.

5. In afwijking van de bepalingen van dit
artikel worden de kredieten die v66r het begrotingsjaar 1971 in een begroting waren opgenomen en naar een latere begroting worden
overgedragen of daarin opnieuw worden opgenomen, gefinancierd door middel van financiele bijdragen der Lid-Staten volgens de voor
hun eerste opneming geldende verdeelsleutels.
De kredieten van de afdeling Orientatie die
weliswaar voor het eerst in de begroting 1971
worden opgenomen doch betrekking hebben

op berekeningsperioden van het Europees
Orientatie- en Garantiefonds voor de Landbouw van v66r 1 januari 1971, worden gedekt
volgens de voor die perioden geldende verdeelsleutel.

Artikel 4
1. Met ingang van 1 januari 1975 wordt de
begroting van de Gemeenschappen, onverminderd de andere ontvangsten, in haar
geheel gefinancierd uit eigen middelen van de
Gemeenschappen.
Deze middelen omvatten de in artikel 2 bedoelde ontvangsten, alsmede die uit de belasting op de toegevoegde waarde, verkregen
door toepassing van een percentage dat 1 %
niet magoverschrijden op een grondslag welke
op uniforme wijze voor de Lid-Staten wordt
vastgesteld volgens communautaire voorschriften. Dit percentage wordt vastgesteld in

het kader van de begrotingsprocedure. Indien
echter de begroting nog niet is vastgesteld bij
het begin van een begrotingsjaar, blijft het
voordien vastgestelde percentage van toepassing tot de inwerkingtreding van een nieuw
percentage.

Van 1 januari 1975 tot en met 31 december
1977 mag evenwel de jaarlijkse schommeling
van het aandeel van elke Lid-Staat ten opzichte van het voorafgaande jaar niet meer dan

2% bedragen. Wordt dit percentage overschreden, dan vinden, voor de nodige aanpassingen, binnen deze marge financiele compensaties plaats tussen de betrokken Lid-Staten,
naar evenredigheid van het aandeel van elke
Lid-Staat in de ontvangsten uit de belasting op
de toegevoegde waarde of uit de in de leden 2
en 3 bedoelde financiele bijdragen.

2. Indien op 1 januari 1975 de voorschriften
tot vaststelling van de uniforme grondslag van
de belasting op de toegevoegde waarde nog
niet in alle, doch in ten minste drie Lid-Staten
worden toegepast, wordt, in afwijking van lid
1, tweede alinea, de financiele bijdrage aan de
begroting der Gemeenschappen van elke LidStaat die de uniforme grondslag van de belasting op de toegevoegde waarde nog niet toepast, bepaald op grond van het aandeel van
zijn bruto nationaal produkt ten opzichte van
het totale bruto nationaal produkt van de gezamenlijke Lid-Staten; het saldo der begroting
wordt gedekt door ontvangsten uit de belas375

ting op de toegevoegde waarde overeenkom-

Artikel 6

tweede alinea, die door de andere
Lid-Staten worden geind. Deze afwijking
wordt krachteloos zodra de in lid 1 vast-

1. De in de artikelen 2,3 en 4 bedoelde communautaire middelen worden door de Lid-Staten
geheven overeenkomstig de nationale wettelijke en bestuursrechtelijke bepalingen, die
daartoe in voorkomend geval worden gewijzigd. De Lid-Staten stellen deze middelen
ter beschikking van de Commissie.
2. Onverminderd de in artikel 206 van het
Verdrag tot oprichting van de Europese
Economische Gemeenschap bedoelde controle
op de rekeningen en onverminderd de krachtens artikel 209, sub c. van dit Verdrag georganiseerde controles, stelt de Raad met eenparigheid van stemmen, op voorstel van de
Commissie en na raadpleging van het Europese Parlement, de bepalingen vast betreffende de controle op de inning van de in de
artikelen 2,3 en 4 bedoelde ontvangsten, betreffende de wijze waarop deze ontvangsten
ter beschikking van de Commissie worden gesteld en betreffende de storting ervan, alsmede
de voorschriften voor de toepassing van artikel 3, lid 3, en artikel 4.

stig lid

1,

gestelde voorwaarden zijn vervuld.

3. Indien op 1 januari 1975 de voorschriften
tot vaststelling van de uniforme grondslag van
de belasting op de toegevoegde waarde nog
niet in ten minste drie Lid-Staten worden toegepast, wordt, in afwijking van lid 1, tweede
alinea, de financiele bijdrage van elke LidStaat aan de begroting der Gemeenschappen
bepaald op grond van het aandeel van zijn
bruto nationaal produkt ten opzichte van het
totale bruto nationaal produkt van de gezamenlijke Lid-Staten. Deze afwijking wordt
krachteloos zodra de in lid 1 of lid 2 vastgestelde voorwaarden zijn vervuld.
4. Voor de toepassing van de leden 2 en 3
wordt onder bruto nationaal produkt verstaan, het bruto nationaal produkt op marktprijsniveau.
5. Vanaf het tijdstip waarop lid 1, tweede
alinea, volledig wordt toegepast, wordt het
eventuele overschot van de eigen middelen der
Gemeenschappen op de totale werkelijke uitgaven gedurende een begrotingsjaar, naar het
volgende begrotingsjaar overgedragen.
6. De financiering van de uitgaven betreffende
de onderzoekprogramma's van de Europese
Gemeenschap voor Atoomenergie uit eigen
middelen van de Gemeenschappen sluit niet
uit dat de uitgaven betreffende aanvullende
programma's in de begroting der Gemeenschappen worden opgenomen, noch dat zij
worden gefinancierd door middel van financiele bijdragen der Lid-Staten, die worden bepaald volgens een bijzondere verdeelsleutel
welke wordt vastgesteld bij een door de Raad
met eenparigheid van stemmen genomen be-

Artikel 7
Dit besluit wordt ter kennis gebracht van de
Lid-Staten door de secretaris-generaal van de
Raad der Europese Gemeenschappen en be-

kendgemaakt in het Publikatieblad van de
Europese Gemeenschappen. De Lid-Staten

De in artikel 2, artikel 3, leden 1 en 2, en artikel
4, leden 1 tot en met 5, bedoelde ontvangsten
dienen zonder onderscheid voor de financiering van alle uitgaven die op de begroting van
de Gemeenschappen worden opgevoerd overeenkomstig artikel 20 van het Verdrag tot instelling van 66n Raad en tan Commissie welke
de Europese Gemeenschappen gemeen heb-

stellen het Secretariaat-generaal van de Raad
der Europese Gemeenschappen onverwijld in
kennis van de voltooiing der volgens hun onderscheidene grondwettelijke bepalingen voor
de aanvaarding van dit besluit vereiste procedures. Dit besluit treedt in werking op de eerste
dag van de maand volgende op de ontvangst
van de laatste der in de tweede alinea bedoelde
kennisgevingen. Indien echter v66r die datum
niet alle Lid-Staten die akten van bekrachtiging hebben nedergelegd, welke zijn bedoeld
in artikel 12 van het Verdrag houdende wijziging van een aantal budgettaire bepalingen
van de Verdragen tot oprichting van de Europese Gemeenschappen en van het Verdrag tot
instelling van ten Raad en den Commissie
welke de Europese Gemeenschappen gemeen
hebben, treedt dit besluit in werking op de
eerste dag van de maand volgende op de nederlegging van de laatste van deze akten van be-

ben.

krachtiging.

Sluit.

Artikel 5
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Bijlage 3
Tweede Eigen-middelenbesluit
Besluit van de Raad van 7 mei 1985 betreffende het stelsel van eigen middelen van de Gemeenschappen (PB 1985 L 128)
De Raad van de Europese Gemeenschappen,

treedt zodra de bekrachtigingsprocedures zijn

gelet op het Verdrag tot oprichting van de
Europese Economische Gemeenschap, inzonderheid op artikel 201,

voltooid en uiterlijk op 1 januari 1988 kan
worden verhoogd tot 1,6 ingevolge een besluit
van de Raad, genomen met eenparigheid van
stemmen en na akkoordverklaring volgens de
nationale procedures;

gelet op het Verdrag tot oprichting van de
Europese Gemeenschap voor Atoomenergie,
inzonderheid op artikel 173,
gezien het voorstel van de Commissie,

overwegende dat luidens dezelfde conclusies
de Europese Raad van mening is dat het uitgavenbeleid op termijn het essentiele middel is
om de kwestie van de budgettaire onevenwichtigheden op te lossen;

gezien het advies van het Europese Parlement,
gezien het advies van het Economisch en
Sociaal Comite,

overwegende dat bij het besluit van 21 april
1970 betreffende de vervanging van de financiele bijdragen van de Lid-Staten door eigen
middelen van de Gemeenschappen, hierna te
noemen 'besluit van 21 april 1970', een communautair stelsel van eigen middelen werd ingevoerd;

overwegende dat ten einde de eigen middelen,
onder handhaving van de bestaande bronnen
van inkomsten die bij het besluit van 21 april
1970 tot stand zijn gebracht, te verhogen, het
maximumpercentage van 1 dat wordt toegepast op de uniforme grondslag van de belasting over de toegevoegde waarde, dient te
worden verhoogd;

overwegende dat de Europese Raad evenwel
heeft besloten dat elke Lid-Staat die een buitensporige begrotingslast draagt naar de maatstaf van zijn relatieve welvaart, te zijner tijd
voor een correctie in aanmerking kan komen;
overwegende dat thans een dergelijke correctie
moet worden toegepast op het Verenigd

Koninkrijk,
heeft de volgende bepalingen vastgesteld
waarvan hij de aanneming door de Lid-Staten
aanbeveelt:

Artikel 1
Aan de Gemeenschappen worden ter verzekering van het evenwicht van hun begroting
eigen middelen toegekend overeenkomstig de
in de volgende artikelen vastgestelde regels.
De begroting van de Gemeenschappen wordt,
onverminderd de andere ontvangsten, geheel

overwegende de conclusies van de Europese
Raad van 25/26 juni 1984 te Fontainebleau;

gefinancierd uit eigen middelen van de Ge-

overwegende dat luidens deze conclusies het
maximumpercentage voor de wrw-afdracht
aan de eigen middelen wordt vastgesteld op 1,4

Artikel 2

per 1 januari 1986; dat dit maximumpercentage geldt voor elke Lid-Staat en in werking

meenschappen.

De ontvangsten uit:
a. de heffingen, premies, extra bedragen of
compenserende bedragen, aanvullende bedragen of aanvullende elementen en de overige
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door de Instellingen van de Gemeenschappen
in het kader van het gemeenschappelijk landbouwbeleid ingevoerde of in te voeren rechten
op het handelsverkeer met niet-Lid-Staten,
alsmede de bijdragen en andere heffingen, die
in het kader van de gemeenschappelijke ordening der markten in de sector suiker zijn vastgesteld;

gaande begrotingsjaar tussen het procentuele
aandeel van het Verenigd Koninkrijk in de
belasting over de toegevoegde waarde dat in
dat jaar betaald zou zijn, met inbegrip van de

aanpassingen betreffende voorafgaande jaren, indien het uniforme percentage zou zijn
toegepast, en het procentuele aandeel van het
Verenigd Koninkrijk in het totaal van de toegerekende uitgaven;
(ii) het aldus verkregen verschil wordt toegepast op het totaal van de toegerekende uitga-

b. de rechten van het gemeenschappelijk
douanetarief en de overige door de Instellingen van de Gemeenschappen ingevoerde of in
te voeren rechten op het handelsverkeer met
ven;
niet-Lid-Staten,
(iii) het resultaat wordt vermenigvuldigd met
vormen eigen middelen die op de begroting 0,66.
Het verlaagde bedrag wordt gedeeld door de
van de Gemeenschappen worden opgevoerd.
Bovendien vormen de ontvangsten uit andere
grondslag van het Verenigd Koninkrijk;
c. ten aanzien van de voor de andere Lidbelastingen die in het kader van een gemeenschappelijk beleid overeenkomstig het Ver- Staten toe te passen percentages, komt een
bedrag ten laste van deze Staten dat overeendrag tot oprichting van de Europese Economische Gemeenschap of het Verdrag tot komt met het sub b. bedoelde af te trekken
oprichting van de Europese Gemeenschap bedrag. Voor de verdeling van dit bedrag
voor Atoomenergie worden ingesteld, eigen worden eerst de aandelen van deze Lid-Staten
in het ingevolge toepassing van het uniforme
middelen die op de begroting van de Gemeenpercentage te betalen bedrag aan belasting
schappen worden opgevoerd, voor zover de
procedure van artikel 201 van het Verdrag tot
over de toegevoegde waarde bepaad, waarbij
oprichting van de Europese Economische Ge- het Verenigd Koninkrijk buiten beschouwing
wordt gelaten; vervolgens worden de aandelen
meenschap of van artikel 173 van het Verdrag
de
Europese
Gemeenschap
zodanig aangepast dat de deelneming van de
tot oprichting van
Bondsrepubliek Duitsland wordt verlaagd tot
voor Atoomenergie is voltooid.
twee derde van haar aldus berekende aandeel.
Voor elk van deze Lid-Staten wordt het toe te
Artikel 3
dit
artikel
1. De overeenkomstig
verkregen
passen percentage verkregen door het ingevolge toepassing van het uniforme percenontvangsten uit de toepassing van percentages
op de BTW-grondslag die op uniforme wijze tage te betalen bedrag, vermeerderd met het
voor de Lid-Staten is vastgesteld volgens com- aandeel in het extra bedrag, te delen door de
munautaire voorschriften, vormen eveneens grondslag van de Lid-Staat;
d. indien lid 7 van toepassing is, komen in de in
eigen middelen.
2. Geen van de in lid 1 bedoelde percentages het onderhavige lid bedoelde berekeningen
voor elke betrokken Lid-Staat financiele bijbedraagt meer dan 1,4%. Deze percentages
worden vastgesteld in het kader van de bedragen in de plaats van betalingen van belasting over de toegevoegde waarde.
grotingsprocedure, waarbij rekening wordt
gehouden met alle andere ontvangsten.
4. Bij de inwerkingtreding van dit lid wordt het
3. De percentages worden als volgt berekend:
door het Verenigd Koninkrijk aan BTW vera. met betrekking tot de in lid 1 bedoelde schuldigde bedrag, in afwijking van het besluit
grondslag wordt een uniform percentage be- van 21 april 1970, forfaitair verminderd met
1 miljard ECU. Een aan deze aftrek gelijk bepaald;
b. ten aanzien van het voor het Verenigd drag komt ten laste van de andere Lid-Staten,
Koninkrijk toe te passen percentage, wordt waarbij de verdeling geschiedt overeenvan het door toepassing van het uniforme komstig lid 3, sub c.
De in de eerste alinea aangegeven verrichtinpercentage verkregen bedrag een bedrag afgetrokken dat als volgt wordt berekend:
gen vormen wijzigingen van de eigen middelen
CO berekend wordt het verschil in het voorafafkomstig uit de belasting over de toegevoegde
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waarde uit hoofde van het begrotingsjaar
1985. Zo nodig worden de overeenkomstige
bedragen door de Commissie uit hoofde van
het begrotingsjaar 1985 in rekening gebracht.
5. De Commissie voert de voor de toepassing
van lid 3 en lid 4 vereiste berekeningen uit.
6. Indien de begroting niet is vastgesteld bij het
begin van het begrotingsjaar blijven de voordien vastgestelde BTW-percentages van toepassing tot de inwerkingtreding van nieuwe per-

door de Raad met eenparigheid van stemmen
genomen besluit.

Artikel 5
De Gemeenschappen betalen aan elke LidStaat, bij wijze van inningskosten, 10% van de
overeenkomstig artikel 2, eerste alinea, gestorte bedragen terug.

Artikel 6

centages.

Het eventuele overschot van de eigen middelen

7. Indien op 1 januari van het betrokken begrotingsjaar de voorschriften tot vaststelling
van de uniforme grondslag van de belasting
over de toegevoegde waarde nog niet in alle
Lid-Staten worden toegepast, wordt, in af-

van de Gemeenschappen op de totale werkelijke uitgaven gedurende een begrotingsjaar
wordt naar het volgende begrotingsjaar over-

wijking van lid 1, de financiele bijdrage aan de
begroting van de Gemeenschappen van een
Lid-Staat die de uniforme grondslag van de
belasting over de toegevoegde waarde nog niet
toepast, bepaald op grond van het aandeel van
zijn bruto nationaal produkt in het totale
bruto nationaal produkt van de gezamenlijke
Lid-Staten. Het saldo van de begroting wordt
gedekt door de ontvangsten uit de belasting
over de toegevoegde waarde overeenkomstig
lid 1 die door de andere Lid-Staten worden
geind. Deze afwijking treedt buiten werking
zodra de voorschriften inzake de berekening
van de uniforme grondslag van de belasting
over de toegevoegde waarde in alle Lid-Staten
worden toegepast.
8. Voor de toepassing van lid 7 wordt onder
bruto nationaal produkt verstaan, het bruto
nationaal produkt tegen marktprijzen.

Artikel 7

Artikel 4
1. De in de artikelen 2 en 3 bedoelde ontvangsten dienen zonder onderscheid voor de financiering van alle uitgaven die op de begroting
van de Gemeenschappen worden opgevoerd.
2. De financiering van de uitgaven betreffende

de onderzoekprogramma's van de Europese
Gemeenschappen uit eigen middelen van de
Gemeenschappen sluit niet uit dat de uitgaven
betreffende aanvullende programma's in de
begroting van de Gemeenschappen worden
opgenomen, noch dat zij worden gefinancierd
door middel van financiele bijdragen van de
Lid-Staten, waarvan de hoogte en de bijzondere verdeelsleutel worden vastgesteld bij een

geboekt.

1. De in de artikelen 2 en 3 bedoelde middelen
worden door de Lid-Staten geheven overeenkomstig de nationale wettelijke en bestuursrechtelijke bepalingen die daartoe in voorkomend geval worden gewijzigd. De LidStaten stellen deze middelen ter beschikking
van de Commissie.
2. Onverminderd de in artikel 206 bis van het
Verdrag tot oprichting van de Europese
Economische Gemeenschap bedoelde controle
op de rekeningen en onverminderd de krachtens artikel 209, sub c., van dit Verdrag georganiseerde controles, stelt de Raad met eenparigheid van stemmen, op voorstel van de
Commissie en na raadpleging van het Europese Parlement, de bepalingen vast betreffende de controle op de inning van de in de
artikelen 2 en 3 bedoelde ontvangsten, betreffende de wijze waarop deze ontvangsten ter
beschikking van de Commissie worden gesteld
en betreffende de storting ervan.

Artikel 8
Dit besluit wordt ter kennis gebracht van de
Lid-Staten door de Secretaris-generaal van de
Raad van de Europese Gemeenschappen en
bekendgemaakt in het Publikatieblad van de
Europese Gemeenschappen.
De Lid-Staten stellen de Secretaris-generaal

van de Raad van de Europese Gemeenschappen onverwijld in kennis van de voltooiing van
de volgens hun onderscheidene grondwettelijke bepalingen voor de aanvaarding van dit
besluit vereiste procedures.
Dit besluit treedt in werking:
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- voor wat betreft artikel 3, lid 4, op de tweede
dag volgende op de datum van ontvangst van
de laatste van de in de tweede alinea bedoelde
kennisgevingen;
- voor wat betreft de andere bepalingen, op
de tweede dag volgende op de datum van ontvangst van de laatste van deze kennisgevingen
of volgende op de datum van nederlegging van
de laatste van de akten van bekrachtiging van
de Verdragen inzake de toetreding van Spanje
en Portugal door de huidige Lid-Staten van de
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Gemeenschappen, waarbij de laatste datum
wordt aangehouden, tenzij de Raad met eenparigheid van stemmen anders besluit.
Onverminderd het bepaalde in artikel 3, lid 4,
wordt dit besluit van kracht op 1 januari 1986

en wordt het besluit van 21 april 1970 op diezeUde datum ingetrokken. Zo nodig worden
verwijzingen naar het besluit van 21 april 1970
opgevat als verwijzingen naar het onderhavige
besluit.

Bijlage 4
Relevante artikelen uit het Financieel Reglement van 21 december 1977, van toepassing op de
algemene begroting der Europese Gemeenschappen (PB 1977 L 356)

De Raad van de Europese Gemeenschappen,

gelet op het Verdrag tot oprichting van de
Europese Gemeenschap voor Kolen en Staal,
inzonderheid op artikel 78 septies,

gelet op het Verdrag tot oprichting van de
Europese Economische Gemeenschap, inzonderheid op artikel 209,
gelet op het Verdrag tot oprichting van de
Europese Gemeenschap voor Atoomenergie,
inzonderheid op artikel 183,
gezien het voorstel van de Commissie,
gezien het advies van het Europese Parlement,

overwegende dat het in de gemeenschappelijke
verklaring van het Europese Parlement, de
Raad en de Commissie van 4 maart 1975 bedoelde gemeenschappelijk overleg heeft
plaatsgevonden in het kader van een overlegcommissie;

overwegende dat de Rekenkamer advies heeft
uitgebracht over sommige bepalingen van dit
Financieel Reglement betreffende rekening en
verantwoording en het nazien van de rekeningen; dat zij voorts heeft medegedeeld dat er
harerzijds geen bezwaren bestaan tegen de toepassing van het Financieel Reglement met in1978 gezien de formele
toezegging van de Raad en de Commissie om
eventueel alle bepalingen van dit Reglement
opnieuw te bezien zodra het aanvullend advies
van de Rekenkamer beschikbaar is;

gang van 1 januari

overwegende dat het Verdrag van 22 juli 1975
houdende wijziging van een aantal financiele
bepalingen van de Verdragen tot oprichting
van de Europese Gemeenschappen en van het
Verdrag tot instelling van 66n Raad en den
Commissie welke de Europese Gemeenschappen gemeen hebben, op 1 juni 1977 in werking

is getreden en dat er ingevolge de aangebrachte
wijzigingen nieuwe bepalingen dienen te
worden vastgesteld betreffende de vaststelling
van de begroting, de maatregelen die moeten
worden genomen indien de begroting aan het

begin van een begrotingsjaar nog niet is aangenomen, en met betrekking tot de kredietoverschrijvingen; dat het met name van belang
is dat het Europese Parlement, de Raad
en de Commissie zelf bepaalde kredietoverschrijvingen binnen hun afdeling kunnen
verrichten;

overwegende dat bij het Verdrag van 22 juli
1975 de Rekenkamer werd opgericht welke bevoegdheden bezit die voorheen aan de Controlecommissie en de Financieel Commissaris
Van de EGKS waren toegekend; dat de Rekenkamer voor wat betreft de opstelling en de
uitvoering van haar begroting dient te worden
gelijkgesteld aan een Instelling; dat de bepalingen betreffende rekening en verantwoording en het nazien van de rekeningen aan de
nieuwe situatie moeten worden aangepast; dat
het echter dienstig is er thans reeds op te wijzen
dat deze bepalingen zullen worden herzien in
het licht van een aanvullend advies van de
Rekenkamer;
overwegende dat het dienstig is voor de acties
waarvan de uitvoering zich over verschillende
jaren uitstrekt, onderscheid te maken tussen
vastleggings- en betalingskredieten en in het
kader van de begrotingsprocedure vast te stellen voor welke acties dit onderscheid geldt;
overwegende dat de definitie van de rekeneenheid en de methoden voor de onderlinge omrekening van deze rekeneenheid en de valuta's
van de Lid-Staten, zoals deze uit de tekst van
artikel 10 van het Financieel Reglement van 25
april 1973 van toepassing op de algemene begroting der Europese Gemeenschappen blijken, niet meer zijn aangepast aan de situatie
van de internationale monetaire betrekkingen;
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dat het Monetair Comitt in zijn verslag van
4 maart 1975 van mening was dat de Gemeenschap in het algemeen het best gediend is met
een op een pakket van communautaire
valuta's gebaseerde rekeneenheid;

overwegende dat de Raad in zijn besluit

75/250/EEG reeds een dergelijke rekeneenheid
heeft goedgekeurd om de in artikel 42 van
de Acs - EEG-Overeenkomst van Lomt genoemde steunbedragen uit te drukken; dat de
Commissie bij besluit 3289/75/EGKS dezelfde
rekeneenheid heeft goedgekeurd voor de toepassing van het EGKs-Verdrag; dat dezelfde

definitie voor

de

toepassing van het

EEG-

Verdrag en het Euratom-Verdrag dient te worden goedgekeurd;

overwegende dat het wenselijk is de begrotingsnomenclatuur in het kader van de begrotingsprocedure vast te stellen teneinde
rekening te houden met de ontwikkeling van
de communautaire werkzaamheden;

en investeringskredieten in een afzonderlijk
hoofdstuk van de begrotingsafdeling betreffende de Commissie onder te verdelen en
om het voor de functionele presentatie van
deze kredieten gebruikte systeem te vereenvoudigen in het licht van de reeds ter zake
opgedane ervaring;
overwegende dat het Bureau voor officiele
publikaties der Europese Gemeenschappen
ten dienste van alle Instellingen staat; dat het
dus een gemeenschappelijk instrument is, en
dat derhalve de presentatie en de voorwaarden
voor de uitvoering van de begroting dienen te
worden verbeterd; dat er daarom reden toe is
enerzijds de kredieten van het Bureau op te
nemen in een bijlage bij de afdeling Commissie
waarin in een speciaal begrotingsonderdeel het
totaal van deze kredieten wordt geboekt, en
anderzijds niet meer te bepalen teneinde de
begroting niet nutteloos te doen groeien - dat
de Instellingen het Bureau moeten betalen,
-

Heeft het volgende Financieel Reglement vastoverwegende dat de integrale toepassing van
het stelsel van de eigen middelen met ingang
van 1 januari 1978 aanpassing van sommige
bepalingen betreffende de storting van deze
eigen middelen vereist;

gesteld:

TITEL I

overwegende dat rekening dient te worden ge-

Algemene beginselen

houden met de ontwikkeling van de prijzen
sedert de opstelling van het Financieel Reglement van 25 april 1973 en dat bepaalde bedragen dientengevolge dienen te worden gewijzigd;

Artikel 1
1. De begroting van de Europese Gemeenschappen, hierna te noemen de begroting, is
het besluit waarbij ieder jaar de te verwachten

verschillende beoverwegende dat
die
gelden voor het Sociaal
grotingsprocedures
Fonds, het Regionaal Fonds en het Europees
Orientatie- en Garantiefonds voor de Landbouw, afdeling Orientatie, dienen te worden
geharmoniseerd; dat het van belang is dat deze
procedures in overeenstemming worden gebracht met de algemene regeling; dat er niettemin overgangsbepalingen moeten komen
om de geleidelijke aanpassing van de voor deze
fondsen vastgestelde bepalingen aan de algemene regeling mogelijk te maken;
de

overwegende dat het dienstig is om met het oog
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uitgaven en ontvangsten van de Gemeenschappen vooraf worden geraamd en goedgekeurd.
In de zin van dit Financieel Reglement omvatten de uitgaven en ontvangsten van de Gemeenschappen:

- de administratieve uitgaven van de Europese Gemeenschap voor Kolen en Staal en de
desbetreffende ontvangsten;
- de uitgaven en ontvangsten van de Europese
Economische Gemeenschap;
- de uitgaven en ontvangsten van de Europese
Gemeenschap voor Atoomenergie, die krachtens het Euratom-Verdrag en de ter uitvoering
daarvan genomen besluiten op de begroting
kunnen worden afgeboekt, en met name de
verstrekte leningen en de desbetreffende las-

ten, alsmede de aflossingen van leningen en de
desbetreffende lasten.
De voornoemde uitgaven omvatten de uitgaven welke voortvloeien uit de werkzaamheden van de Instellingen.
2. De in de begroting opgenomen kredieten
worden voor een begrotingsjaar uitgetrokken.
Er mogen geen betalingsverplichtingen
worden aangegaan noch betalingsopdrachten
worden verstrekt die de goedgekeurde kredieten te boven gaan.
3. De voor de uitvoering van meerjarige maatregelen bestemde kredieten kunnen vastleggingskredieten en betalingskredieten omvatten. Vastleggingskredieten dekken in het begrotingsjaar de totale kosten van verbintenissen die zijn aangegaan voor acties waarvan de
tenuitvoerlegging zich over meer dan een be-

door opneming in de kolom met toelichtingen

leen volgens de in de begroting opgenomen
bijzondere regels worden toegestaan.
Op de huishoudelijke uitgaven welke voortvloeien uit contracten die, volgens plaatselij k
gebruik, zijn gesloten voor tijdvakken die de
duur van het begrotingsjaar overschrijden, is
de voorgaande alinea niet van toepassing.
Deze uitgaven worden afgeboekt op de begroting van het begrotingsjaar waarin zij
worden gedaan.
5. In geval van onvermijdbare, uitzonderlijke
of onvoorziene omstandigheden kan de Commissie voorontwerpen van aanvullende of gewijzigde begroting indienen.
Tevens kan de Commissie, met name om het
beleid aan te passen, voorontwerpen van gewijzigde begroting indienen, die het totale bedrag van de jaarlijkse begroting ongewijzigd
laten en vergezeld gaan van de desbetreffende
noodzakelijke ontwerp-verordeningen.
De Commissie zendt de door het Europese
Parlement, de Raad, het Hof van Justitie of de
Rekenkamer gedane verzoeken om een aanvullende of gewijzigde begroting door aan de
begrotingsautoriteit. Zij kan er een afwijkend
advies aan toevoegen. Deze begrotingen
worden in dezelfde vorm en volgens dezelfde
procedure ingediend, behandeld, opgesteld en
definitief vastgesteld als de begroting waarvan
de ramingen worden gewijzigd. Deze vooront-

van:

werpen moeten vergezeld gaan van een moti-

grotingsjaar uitstrekt.
Betalingskredieten dekken, met een maximum
van het in de begroting opgenomen bedrag, de
uitgaven die voortvloeien uit verplichtingen
die in het begrotingsjaar en/of in vorige begrotingsjaren zijn aangegaan.
De voor meerjarige activiteiten bestemde
boekingen, bestaande uit vastleggingskredieten en betalingskredieten, worden als
volgt in de begroting opgenomen:
a. vastleggingskredieten:

- het vastleggingskrediet dat is toegestaan
voor het lopende begrotingsjaar,
- het jaarlijkse bedrag van de benodigde betalingskredieten op basis van de ramingen van
een indicatieve tabel.
b. in het lopende begrotingsjaar te verrichten
betalingen: door opneming van de boekingen
onder de desbetreffende begrotingspost.
De onder de vastleggingskredieten vermelde
bedragen in de kolom met toelichtingen op de
begroting voor het lopende jaar zijn voor het
betrokken begrotingsjaar bindend.
De meerjarige projecten waarbij onderscheid
moet worden gemaakt tussen vastleggingskredieten en betalingskredieten worden in het
kader van de begrotingsprocedure vastgesteld.
Dit beginsel is niet van toepassing op onderzoek- en investeringskredieten, waarop bijzondere bepalingen van toepassing zijn.
4. Onverminderd lid 3 mogen uitgaven voor
een langere periode dan het begrotingsjaar al-

vering onder verwijzing naar laatstbedoelde
begroting. De bevoegde autoriteiten beraadslagen erover met inachtneming van de
vereiste spoed. Een voorontwerp van aanvullende begroting moet in het algemeen uiterlij k
op de datum, vastgesteld voor het indienen
van het voorontwerp van begroting voor het
volgende begrotingsjaar, aan de Raad worden
voorgelegd.

Artikel 2
Over de op de begroting uitgetrokken bedragen moet worden beschikt volgens beginselen van zuinig en goed financieel beheer.

Artikel 3
1. Onverminderd artikel 22 worden de ontvangsten en de uitgaven voor het volle bedrag

in de begroting en in de rekeningen opgenomen; zij mogen niet met elkaar worden
gecompenseerd.
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De gezamenlijke ontvangsten dienen ter dekking van de gezamenlijke uitgaven, zulks onverminderd artikel 3, lid 4, en artikel 4, lid 6,
van het besluit van 21 april 1970 betreffende de
vervanging van de financiele bijdragen van de
Lid-Staten door eigen middelen van de Gemeenschappen.
Voor de begrotingsonderdelen waarvoor vastleggingskredieten en betalingskredieten zijn
vastgesteld, geldt de vorige alinea ten aanzien
van het bedrag dat als betalingskrediet is vermeld.
2. In afwijking van lid 1 worden ontvangsten
die voor een bepaald doel ter beschikking zijn
gesteld, zoals inkomsten van stichtingsvermogens, subsidies, giften en legaten, voor
het aangegeven doel aangewend. De Commissie kan alle schenkingen ten gunste van de
Gemeenschappen, zoals stichtingsvermogens,
subsidies, giften en legaten, aanvaarden.
Voor het aanvaarden van schenkingen die
enigerlei lasten kunnen meebrengen, is de
goedkeuring vereist van het Europese Parlement en de Raad, die zich binnen twee maanden na ontvangst van het verzoek van de Commissie uitspreken. Indien binnen deze termijn
geen bezwaar kenbaar is gemaakt, neemt de
Commissie een definitieve beslissing over de

aanvaarding.

Artikel 4
uitsluitend
tot stand komen door aanwijzing op een
artikel van de begroting.
Ontvangsten en uitgaven kunnen

Artikel 5
Het begrotingsjaar begint op 1 januari en sluit
op 31 december.
een begrotingsjaar
worden in de rekening van dat begrotingsjaar
verantwoord aan de hand van de in dat jaar
gdnde bedragen, met uitzondering van de
eigen middelen van de maand januari van het
volgende begrotingsjaar waarvan de vervroegde storting kan plaatsvinden volgens
artikel 10, lid 2, van Verordening (EEG,
Euratom, EGKS) nr. 2891/77 van de Raad van
19 december 1977, houdende toepassing van
het besluit van 21 april 1970 betreffende de
vervanging van de financiele bijdragen van de
Lid-Staten door eigen middelen van de Ge-

De ontvangsten van

meenschappen.
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De uitgetrokken kredieten mogen alleen
worden gebruikt ter dekking van uitgaven
waarvoor op regelmatige wijze betalingsverplichtingen zijn aangegaan en betaling
heeft plaatsgevonden uit hoofde van het be-

grotingsjaar waarvoor deze kredieten zijn toegekend, behoudens de in de artikelen 6,88 en
100 bedoelde afwijkingen, alsmede ter dekking van uit voorgaande begrotingsjaren
stammende schulden waarvoor geen krediet

was overgedragen.
De betalingsverplichtingen worden geboekt
aan de hand van de betalingsverplichtingen die
tot en met 31 december zijn aangegaan.

De uitgaven van een begrotingsjaar worden in
de rekening van dat begrotingsjaar verantwoord voor zover betalingsopdrachten daarvoor uiterlijk op 31 december in het bezit zijn
van de financieel controleur en de betaling
uiterlijk op 15 januari van het volgende jaar
door de rekenplichtige is uitgevoerd.

Artikel 6
Het gebruik der kredieten geschiedt volgens
onderstaande voorschriften:
1. Voor begrotingsonderdelen ten aanzien
waarvan geen onderscheid tussen vastleggingskredieten en betalingskredieten is gemaakt:

a. kredieten voor de bezoldiging en de vergoeding van de leden en van het personeel van
de Instellingen kunnen niet worden overgedragen naar een volgend begrotingsjaar;
b. kredieten die verband houden met betalingen die op 31 december nog moeten
worden verricht uit hoofde van verplichtingen
die na 15 december zijn aangegaan en betrekking hebben op de aankoop van materieel,
werkzaamheden of leveranties, alsmede dat
gedeelte van de kredieten ten aanzien waarvan
op 31 december geen betalingsverplichtingen
zijn aangegaan, kunnen uitsluitend naar het
eerstvolgende begrotingsjaar worden overgedragen;

c. kredieten die verband houden met betalingen die nog moeten worden verricht uit
hoofde van tussen 1 januari en 31 december
rechtmatig aangegane verplichtingen, met uitzondering van na 15 december aangegane betalingsverplichtingen voor de aankoop van
materieel, voor werkzaamheden en leveranties, worden van rechtswege uitsluitend naar

het

eerstvolgende

begrotingsjaar

over-

8. Voor de uitvoering van de begroting wordt
het gebruik van de overgedragen kredieten

Voor begrotingsonderdelen ten aanzien
waarvan het onderscheid tussen vastleggingskredieten en betalingskredieten is gemaakt:
a. de vastleggingskredieten die aan het einde
van het begrotingsjaar waarvoor zij op de begroting zijn opgenomen, niet zijn gebruikt,
blijven beschikbaar voor het volgende begrotingsjaar;
b. de betalingskredieten die aan het einde van
het begrotingsjaar waarvoor zij zijn opgenomen, niet zijn gebruikt, worden van
rechtswege overgedragen, evenwel uitsluitend
naar het volgende begrotingsjaar.
3. Ten aanzien van de in lid 1, sub b., bedoelde
kredieten worden de door het Europese Parlement, de Raad, het Hof van Justitie, de
Rekenkamer en de Commissie ingediende, behoorlijk gemotiveerde, verzoeken tot kredietoverdracht door de Commissie v66r 1 mei
aan de Raad voorgelegd en aan het Europese
Parlement gezonden.
Tenzij de Raad met gekwalificeerde meerderheid van stemmen, na raadpleging van het
Europese Parlement, binnen een maand
anders beslist, worden deze kredietoverdrachten geacht te zijn goedgekeurd.
4. De per 31 december niet gebruikte ontvangsten en beschikbare kredieten uit hoofde
van de in artikel 3, lid 2, bedoelde schenkingen, worden van rechtswege overgedragen.
5. De in lid 1, sub b., bedoelde kredieten ten
aanzien waarvan op 31 december geen betalingsverplichtingen zijn aangegaan en waarvan de overdracht naar het volgende begrotingsjaar is goedgekeurd, vervallen voor
zover aan het einde van dat begrotingsjaar
geen betalingsverplichtingen ten aanzien van
deze kredieten zijn aangegaan.
6. De kredieten van de afdeling Orientatie van
het Europees Orientatie- en Garantiefonds
voor de Landbouw kunnen bij wijze van uitzondering worden aangewend voor de financiering van projecten waarvoor zij aanvankelijk niet waren vastgelegd, onder de in
Verordening (EEG) nr. 3171/75 van de Raad
bedoelde voorwaarden.
7. Een lijst van de van rechtswege overgedragen kredieten wordt v66r 1 april ter informatie aan het Europese Parlement en de
Raad gezonden.

voor ieder artikel afzonderlijk in de rekening
van het lopende begrotingsjaar verantwoord.

gedragen.

2.

Artikel 7
Zodra de begroting definitief is vastgesteld,
kunnen ten aanzien van de daarin voorkomende kredieten betalingsverplichtingen
worden aangegaan die op 1 januari ingaan.
Een uitzondering op deze regel wordt gemaakt
voor de uitgaven ter zake van het lopend beheer waarvoor vana f 15 november van elk jaar
vervroegde betalingsverplichtingen kunnen
worden aangegaan ten laste van de volgende
Deze
betalingsverplichtingen
mogen echter een vierde gedeelte van het totaal
van de overeenkomstige kredieten van het
lopende begrotingsjaar niet overschrijden. Zij
mogen geen nieuwe uitgaven betreffen waarvan het beginsel in de laatste op regelmatige
wijze vastgestelde begroting nog niet is aanvaard. De in de artikelen 96 en 102 bedoelde
voorschotten ter financiering van de uitgaven
van de afdeling Garantie van het Europees

begroting.

Orientatie- en Garantiefonds voor de Landbouw en van de voedselhulp mogen met ingang van 10 december worden gestort.

Artikel 8
Indien de begroting bij het begin van het begrotingsjaar nog niet definitief is vastgesteld,
zijn artikel 78 ter van het EGKS-Verdrag, artikel 204 van het EEG-Verdrag en artikel 178 van

het Euratom-Verdrag van toepassing op het
aangaan van betalingsverplichtingen en het
verrichten van betalingen ter zake van uitgaven waarvan het beginsel in de laatste op
regelmatige wijze vastgestelde begroting is
aanvaard.

Betalingsverplichtingen kunnen per hoofdstuk worden aangegaan tot een maximum van

een kwart van het totaal van de in het betrokken hoofdstuk van het vorige begrotingsjaar opgenomen kredieten, vermeerderd met een twaalfde voor elke verstreken
maand, met dien verstande dat het maximum
van de in de ontwerp-begroting of, bij gebreke
daarvan, in het voorontwerp van begroting
opgenomen kredieten niet mag worden overschreden.

De betalingen kunnen maandelijks per hoofd385

stuk worden verricht zonder dat zij een
twaalfde van het totaal van de kredieten welke
voor het vorige begrotingsjaar in het betrokken hoofdstuk zijn opgenomen mogen
overschrijden en zonder dat deze maatregel tot
gevolg mag hebben dat de Commissie maandelijks meer dan een twaalfde van de in het ontwerp van begroting of, bij gebreke daarvan, in
het voorontwerp van begroting opgenomen
kredieten ter beschikking krijgt.
Op verzoek van de Commissie en onverminderd de voorgaande alinea kan de Raad met
gekwalificeerde meerderheid van stemmen en
na raadpleging van het Europese Parlement
aan de hand van de behoeften van het beheer
twee of meer voorlopige twaalfde gedeelten
tegelijk toekennen. De besluiten betreffende
verscheidene voorlopige twaalfde gedeelten
voor andere uitgaven dan die welke verplicht
voortvloeien uit de Verdragen of de ter uitvoering daarvan genomen besluiten, worden genomen volgens de procedure van artike178 ter,
lid 2, van het EGKS-Verdrag, artikel 204 van
het EEG-Verdrag en artikel 178, derde alinea,
van het Euratom-Verdrag.
De in de voorgaande alinea's bedoelde besluiten voorzien op het gebied van de middelen
in de nodige maatregelen voor de toepassing
van dit artikel.
Op de kredieten voor onderzoek en investeringen is artikel 92 van toepassing.

1 juli van elk jaar een raming op van hun uit-

gaven en hun ontvangsten voor het volgende

jaar.
Het Economisch en Sociaal Comitd zendt v66r
15 juni aan de Raad een raming van zijn uitgaven en zijn ontvangsten voor het volgende
jaar.
De ramingen worden uiterlijk op 1 juli aan de
Commissie en ter informatie aan het Europese
Parlement en de Raad toegezonden.

Artikel 12
1. De Commissie
- stelt een algemene staat van de ontvangsten
der Gemeenschappen op en
- voegt de in artikel 11 bedoelde ramingen
samen

in het voorontwerp van begroting, dat zij
uiterlijk op 1 september van elk jaar aan de
Raad voorlegt.

Terzelfder tijd zendt zij het Europese Parlement het voorontwerp van begroting toe.
2. De Commissie stelt de algemene inleiding
bij het voorontwerp van begroting op. Deze
inleiding bevat inzonderheid:
a. financiele overzichten van de begroting in
haar geheel;
b. ten aanzien van de afdeling Commissie:
- een uiteenzetting van de beleidsonderdelen
waarvoor de aangevraagde kredieten zijn benodigd;

- een verklaring van de van jaar tot jaar op-

tredende wijzigingen in de omvang der kredie-

Artikel 9
De begroting en de aanvullende of gewijzigde
begrotingen worden in hun definitief vastgestelde vorm, op initiatief van de Voorzitter
van het Europese Parlement, in het Publikatieblad van de Europese Gemeenschappen
bekendgemaakt.

TITEL II

ten;

- een gedetailleerde beschouwing over het
leningsbeleid.
3. De afdelingen van het voorontwerp van be-

groting worden elk voorafgegaan door een
inleiding, opgesteld door de betrokken Instelling.
4. Aan het voorontwerp van begroting worden
ter motivering bij wijze van werkdocument
toegevoegd:

Indiening en opzet van de begroting

AFDELING I

a. ten aanzien van de personeelsbezetting:
- per personeelscategorie een organigram van
de in de begroting toegestane posten en van de
werkelijke personeelsbezetting op de datum

Indiening van de begroting

van indiening van het voorontwerp van be-

Artikel 11
Het Europese Parlement, de Raad, het Hof
van Justitie en de Rekenkamer stellen v66r

groting, met de verdeling per rang en per administratieve eenheid of, voor de inrichtingen
van het Gemeenschappelijk Centrum voor
Onderzoek, per grote operationele eenheid;
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- bij verandering van de personeelsbezetting,
een overzicht met een motivering van deze veranderingen;
b. ten aanzien van uitgaven waarvoor vastleggingskredieten en betalingskredieten zijn opgenomen:
een overzicht van alle vastleggingskredieten
met de bijbehorende betalingskredieten voor
het desbetreffende begrotingsjaar en de volgende begrotingsjaren;
c. ten aanzien van de subsidies voor de krachtens de Verdragen of de ter uitvoering daarvan
vastgestelde besluiten opgerichte lichamen,
het Voorzieningsagentschap en de Europese
scholen:
een raming van de ontvangsten en uitgaven,
die wordt voorafgegaan door een toelichting
die door de betrokken lichamen is opgesteld.
5. Bovendien voegt de Commissie aan het
voorontwerp van begroting toe:
- de analyse van het financiele beheer van het
verstreken jaar, bedoeld in artikel 75, alsmede
de financiele balans van de activa en passiva
der Gemeenschappen per 31 december van het
verstreken begrotingsjaar, bedoeld in artikel

Verdrag, artikel 203 van het EEG-Verdrag en
artikel 177 van het Euratom-Verdrag.

Hij dient deze uiterlijk op

5

oktober bij het

Europese Parlement in. De Raad voegt bij
deze ontwerp-begroting een memorie van toelichting waarin met name de redenen worden
uiteengezet waarom de Raad eventueel van het
voorontwerp van begroting is afgeweken.
2. Lid 1 is mutatis mutandis van toepassing op
ontwerpen van aanvullende of gewijzigde be-

groting.

Artikel 14
De begroting wordt definitief vastgesteld overeenkomstig artikel 78 van het EGKs-Verdrag,
artikel 203 van het EEG-Verdrag en artikel 177
van het Euratom-Verdrag.
De definitieve vaststelling van de begroting
brengt voor elk der Lid-Staten de verplichting
mee om de verschuldigde betalingen op de in
dit Financieel Reglement vastgestelde wijze ter
beschikking van de Commissie te stellen.

AFDELING II

76, en

- een advies over de ramingen van de overige
Instellingen; dit advies kan met redenen omklede afwijkende ramingen bevatten.
6. De Commissie kan eigener beweging en in
voorkomend geval op verzoek van het Europese Parlement, de Raad, het Hof van Justitie
en de Rekenkamer - bij nota van wijzigingen
- voorstellen tot wijziging van het voorontwerp van begroting indienen op grond van
nieuwe gegevens die op het ogenblik van opstelling van het voorontwerp niet bekend
waren.

Opzet van de begroting

Artikel 15
1. De begroting omvat:
- een algemene staat van de ontvangsten der
Gemeenschappen, en
- afdelingen, verdeeld in staten van ontvangsten en van uitgaven van het Europese Parle-

ment, de Raad, de Commissie, het Hof van
Justitie en de Rekenkamer. De ontvangsten en
uitgaven van het Economisch en Sociaal
Comitt worden in de afdeling Raad opgenobehoudens in zeer uitzonderlijke omstandigmen en opgesteld in de vorm van staten van
heden dient de Commissie zulk een nota van
ontvangsten en uitgaven die op dezelfde wijze
wijzigingen evenwel uiterlijk dertig dagen als de afdelingen van de begroting zijn invoor de behandeling in eerste lezing van de gedeeld en aan dezelfde voorschriften zijn
ontwerp-begroting door het Europese Parle- onderworpen.
ment aan de Raad voor te leggen en het Euro2. Binnen elke afdeling worden de ontvangsten
pese Parlement dient deze nota uiterlijk vijfen uitgaven naar hun aard of bestemming getien dagen v66r voornoemde behandeling in
rangschikt in titels, hoofdstukken, artikelen
eerste lezing van de Raad te ontvangen.
en posten.
3. De begrotingsnomenclatuur wordt, voor
wat de indeling der ontvangsten en uitgaven in
Artikel 13
titels, hoofdstukken en artikelen betreft, in het
1. De Raad stelt de ontwerp-begroting op volkader van de begrotingsprocedure vastgesteld.
gens de procedure van artikel 78 van het EGKS4. In iedere afdeling van de begroting kan een
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hoofdstuk 'Voorzieningen' en een hoofdstuk
'Reserve voor onvoorziene uitgaven' worden
opgenomen. De kredieten van deze hoofdstukken kunnen alleen via een overschrijving
overeenkomstig de procedure van artikel 21
worden gebruikt.
5. Aan de afdeling Commissie wordt als
bijlage de overeenkomstig artikel 103, lid 2,

- een passende toelichting voor elke ontvangstpost;
bb. voor de kredieten voor de tenuitvoerlegging van meerjarige acties, die vastleggingskredieten en betalingskredieten omvatten:
in de kolom met toelichtingen, een indicatieve
tabel van de betalingen betreffende het betrokken begrotingsjaar en de volgende be-

opgestelde staat van ontvangsten en uitgaven
van het Bureau voor officiale publikaties der
Europese Gemeenschappen toegevoegd.
Verder wordt het in artikel 16, punt 3, bedoelde document met het overzicht van alle
verrichtingen ter zake van opgenomen en verstrekte leningen als bijlage aan de begroting

grotingsjaren;

toegevoegd.

gelegd;

Artikel

3. ten aanzien van verrichtingen ter zake van
opgenomen en verstrekte leningen:
a. in de afdeling Commissie:

16

In de begroting worden opgenomen:
1. in de algemene staat van ontvangsten:
- de ramingen van de ontvangsten der Gemeenschappen voor het betrokken begrotingsjaar, onderverdeeld in titels, hoofdstukken, artikelen en posten;
- de ontvangsten van het vorige begrotingsjaar, onderverdeeld in titels, hoofdstukken, artikelen en posten;
- een passende toelichting bij elk onderdeel;
2. voor elke Instelling in de desbetreffende
afdeling:
a. ten aanzien van de staat van ontvangsten:
- de voor het betrokken begrotingsjaar verwachte ontvangsten van de Instelling, onderverdeeld in titels, hoofdstukken, artikelen en
posten volgens een decimaal indelingsschema;
- volgens dezelfde indeling de voor het vorige
begrotingsjaar in de begroting opgenomen
ontvangsten en de geconstateerde ontvangsten
van het laatste afgesloten begrotingsjaar;
- een passende toelichting voor elke ontvangstpost;
b. ten aanzien van de staat van uitgaven:
ba. voor de verschillende posten, artikelen,
hoofdstukken en titels:
- de voor het betrokken begrotingsjaar verwachte ontvangsten van de Instelling, onder-

bc. een passende toelichting bij elke onder-

verdeling;
c. ten aanzien van de personeelsbezetting:
- als bijlage, een lijst van het aantal ambten
waarin het aantal posten per rang voor iedere
categorie en voor iedere groep wordt vast-

- de begrotingsonderdelen betreffende de
categorieen verrichtingen, voorzien van de
aanduiding 'pro memorie' (p.m.), zolang er
uit dien hoofde niets is gebleken van een daadwerkelijke last die uit de definitieve middelen
moet worden gedekt;
- toelichtingen waarin de verwijzing naar de
rechtsgrond, in voorkomend geval het bedrag
van de overwogen verrichtingen en de financiele waarborg die de Gemeenschappen op
zich nemen voor de afwikkeling van deze verrichtingen, worden vermeld;
b. in een als bijlage aan de afdeling Commissie
ter indicatie toegevoegd document:
- de lopende kapitaalverrichtingen en het
lopende beheer van de schulden;
- de kapitaalverrichtingen en het beheer van
de schulden voor het betrokken begrotingsjaar.

TITEL III
Uitvoering van de begroting

AFDELING I

verdeeld in titels, hoofdstukken, artikelen en

Algemene bepalingen

posten volgens een decimaal indelingsschema;
- volgens dezelfde indeling de voor het vorige
begrotingsjaar in de begroting opgenomen
ontvangsten en de geconstateerde ontvangsten
van het laatste afgesloten begrotingsjaar;

Artikel 17
De uitvoering van de begroting geschiedt volgens het beginsel van scheiding van ordonnateurs en rekenplichtigen.
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Het beheer der kredieten berust bij de ordonals enige bevoegd is betalingsverplichtingen aan te gaan, aanspraken
vast te stellen en innings- en betalingsopdrachten af te geven.
Invordering en betaling geschieden door de
rekenplichtige. De functies van ordonnateur,
van financieel controleur en van rekenplichtige zijn onderling onverenigbaar.

nateur, die

Artikel

18

1. De Commissie voert de begroting uit volgens de bepalingen van dit Financieel Reglement, onder haar eigen verantwoordelijkheid
en binnen de grens der uitgetrokken kredieten.
2. De bevoegdheden nodig voor de uitvoering
van de afdelingen van de begroting betreffende het Europese Parlement, de Raad,
het Hof van Justitie en de Rekenkamer
worden door de Commissie toegekend.

Artikel

19

Artikel 20
Bij elke Instelling worden de ontvangsten
geind en de uitgaven betaald door een rekenplichtige. Deze rekenplichtige wordt door de
Instelling aangesteld.
Onverminderd de regeling bedoeld in de artikelen 4 en 5 van Verordening (EEG) nr. 729/70
en behoudens artikel 48, tweede alinea, en
artikel 49 van dit Financieel Reglement is de
rekenplichtige als enige bevoegd het beheer te
voeren over de contante en andere middelen.
Hij is aansprakelijk voor de bewaring van deze
middelen.
Hij kan bij de vervulling van zijn taak worden
bijgestaan door een of meer ondergeschikte
rekenplichtigen, die onder dezelfde voorwaarden als de rekenplichtige worden aangesteld.

Artikel 21
1. Elk krediet hoort bij een bepaald hoofdstuk
en een bepaald artikel.

2. De Commissie kan aan de begrotingsautoriteit voorstellen kredieten van het ene

Elke Instelling stelt een financieel controleur
aan, die is belast met de controle op het aangaan van betalingsverplichtingen en het verstrekken van betalingsopdrachten, ten aanzien
van alle uitgaven, alsmede met de controle op
alle ontvangsten.
De door deze functionaris verrichte controle
wordt uitgeoefend aan de hand van de bescheiden betreffende de uitgaven en de ontvangsten en kan zo nodig ter plaatse geschie-

hoofdstuk naar het andere over te schrijven
binnen iedere afdeling van de begroting. Voorstellen tot overschrijving van het ene hoofdstuk naar het andere welke uitgaan van de
andere Instellingen dienen rechtens aan de begrotingsautoriteit te worden doorgezonden;
de Commissie kan bij het doorgezonden voorstel haar advies voegen.
Ter zake van de voorstellen tot overschrijving

den.

met betrekking

De financieel controleur kan bij de vervulling

voortvloeien uit de Verdragen of de ter uit-

van zijn taak worden bijgestaan door een of
meer ondergeschikte financiele controleurs.
De bijzondere regeling voor deze functionarisworden vastgesteld in het kader van de
106 bedoelde uitvoeringsvoorschriften en wel zodanig dat de zelfstandigheid van
hun ambt gegarandeerd wordt. Maatregelen
inzake hun aanstelling, bevordering, disciplinaire sancties, overplaatsingen en de verschillende wijzen waarop het dienstverband kan
worden onderbroken of beeindigd, worden genomen bij met redenen omklede beslissingen
die ter informatie aan het Europese Parlement, aan de Raad en de Commissie worden
sen zal

in artikel

medegedeeld.

De betrokkenen en de Instellingen waarbij zij
in dienst zijn, kunnen bij het Hof van Justitie
beroep instellen.

tot

uitgaven

die

verplicht

voering daarvan vastgestelde besluiten beslist
de Raad met gekwalificeerde meerderheid van
stemmen, na raadpleging van het Europese
Parlement, behalve in dringende gevallen, binnen een termijn van zes weken. Het Europese
Parlement brengt tijdig advies uit opdat de
Raad binnen de genoemde termijn hiervan
kennis kan nemen en een beslissing kan
nemen. Indien de Raad binnen deze termijn
geen beslissing neemt, worden deze voorstellen tot overschrijving geacht te zijn goedgekeurd.

Ter zake van de voorstellen tot overschrijving
met betrekking tot andere uitgaven dan die
welke verplicht voortvloeien uit de Verdragen
of de ter uitvoering daarvan vastgestelde besluiten beslist het Europese Parlement na
raadpleging van de Raad, behalve in
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dringende gevallen, binnen een termijn van zes
weken. De Raad brengt tijdig advies uit opdat
het Europese Parlement binnen de genoemde
termijn hiervan kennis kan nemen en een beslissing kan nemen. Indien binnen deze termijn geen beslissing wordt genomen, worden
deze voorstellen tot overschrijving geacht te

zijn goedgekeurd.
Voorstellen tot overschrijvingen betreffende
zowel uitgaven die verplicht voortvloeien uit
de Verdragen of de ter uitvoering daarvan
vastgestelde besluiten als andere uitga len,
worden geacht te zijn goedgekeurd wanneer de
Raad noch het Europese Parlement binnen zes
weken na de ontvangst van de voorstellen door
de beide Instellingen anders hebben beslist.
Wanneer in het geval van de in de vorige alinea
bedoelde voorstellen tot overschrijving het

Europese Parlement en de Raad het bedrag
van een voorstel tot overschrijving op verschillende wijzen verminderen, wordt het laagste
bedrag dat door een der beide Instellingen aanvaard is, geacht te zijn goedgekeurd. Indien
een van beide Instellingen de overschrijving
principieel afwijst, kan geen overschrijving
plaatsvinden.
3. In iedere afdeling worden de overschrijvingen van het ene artikel naar het andere binnen
elk hoofdstuk door de Commissie verricht die
daarover beslist met inachtneming van de vereiste spoed. Ten aanzien van andere afdelingen dan die van de Commissie worden deze
kredietoverschrijvingen geacht te zijn verricht
indien
de
Commissie - behoudens
in
dringende gevallen - binnen zes weken na indiening van het voorstel geen beslissing heeft

7. Het Europese Parlement en de Raad kunnen
binnen hun afdeling van de begroting kredieten overschrijven van het ene hoofdstuk naar

het andere en van het ene artikel naar het
andere. De Commissie wordt van deze overschrijvingen in kennis gesteld.
8. De Commissie kan in haar afdeling kredieten overschrijven van het ene hoofdstuk naar
het andere binnen de titels die de personeelsuitgaven en huishoudelijke uitgaven betreffen. Twee weken voordat zij deze overstelt
de
schrijvingen doet,
zij
in
hiervan
kennis.
grotingsautoriteit

be-

AFDELING II
Begrotingsontvangsten en beheer van de
financiale middelen

Artikel 23
1. Elke handeling waardoor een schuldvordering van de Gemeenschappen ontstaat of
wordt gewijzigd, dient te worden voorafgegaan door een voorstel van de bevoegde
ordonnateur. Deze voorstellen worden aan de
financieel controleur van de Instelling toegezonden voor een visum. Deze voorstellen bevatten met name de aard, het geraamde bedrag

4. Elk voorstel voor overschrijving binnen een
hoofdstuk of van het ene hoofdstuk naar het
andere, moet voorzien zijn van het visum van
de financieel controleur, die verklaart dat de
kredieten beschikbaar zijn.
5. Door middel van overschrijvingen kunnen
alleen die onderdelen van de begroting van
kredieten worden voorzien waarvoor op de begroting een krediet is uitgetrokken of die 'pro
memorie' ('p.m.') zijn vermeld.
6. Dit artikel is slechts van toepassing op kredieten welke overeenkomen met ontvangsten
met een bepaald doel in de zin van artikel 3,
lid 2, voor zover deze ontvangsten hun doel

en de aanwijzing van de ontvangst op de begroting, alsmede de naam van de schuldenaar.
Uit het door de financieel controleur verstrekte visum blijkt:
a. de juistheid van de aanwijzing op de begroting;
b. de rechtmatigheid en juistheid van het voorstel ten aanzien van de geldende bepalingen, in
het bijzonder de begrotingsregels en de verordeningen, alsmede alle besluiten die ter uitvoering van de Verdragen en de bedoelde verordeningen zijn genomen, en ten aanzien van
de beginselen van goed financieel beheer.
Voor bepaalde lopende ontvangsten kunnen
voorlopige voorstellen worden gedaan overeenkomstig de in artikel 106 bedoelde
uitvoeringsbepalingen.
De financieel controleur weigert zijn visum
indien naar zijn oordeel de in de eerste alinea,
sub a. en b., genoemde voorwaarden niet zijn
vervuld.
Het hoogste gezag van de Instelling kan bij een

behouden.

met redenen omkleed

genomen.
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besluit en

op

eigen ver-

antwoording over de weigering heenstappen.
Dit besluit dient te worden uitgevoerd; het
wordt ter informatie aan de financieel controleur medegedeeld. Bij elke Instelling stelt het
hoogste gezag de Rekenkamer elk kwartaal
van al deze besluiten op de hoogte.

Artikel 26
Ter zake van de door elke Lid-Staat over te
maken eigen middelen en in voorkomend geval de in artikel 4, leden 2 en 3, van het besluit

van 21 april 1970 bedoelde bijdragen wordt
een raming in de begroting opgenomen, uitgedrukt in de Europese rekeneenheid. De terbeschikkingstelling van deze middelen geschiedt overeenkomstig Verordening (EEG,
Euratom, EGKs) nr. 2891/77.

Artikel 27
Het saldo van elk begrotingsjaar, berekend
overeenkomstig Verordening (EEG, Euratom,
EGKS) nr. 2891/77, wordt naar gelang van het
geval als overschot of als tekort bij de ontvangsten of bij de uitgaven opgenomen in de
begroting van het volgende begrotingsjaar bij
de gewijzigde begroting, bedoeld in artikel 16,
lid 2, van de bovengenoemde verordening.

de uitgaven omvat. Een gedetailleerde verklaring betreffende de bedragen die zijn blij-

ven staan uit vorige begrotingsjaren en die
tevens elke verandering omvat die heeft
plaatsgevonden ten gevolge van aanvullende
of gewijzigde begrotingen, wordt aan deze
verslagen toegevoegd.

AFDELING III
Aangaan van betalingsverplichtingen, betaalbaarstelling, verstrekking van betalingsopdrachten en betaling van uitgaven
1. Aangaan van betalingsverplichtingen

Artikel 32
1. Elke handeling waardoor een uitgave ten
laste van de begroting ontstaat, dient te worden voorafgegaan door een voorstel tot het
aangaan van een betalingsverplichting door de
bevoegde ordonnateur. Voor de lopende uitgaven kan een voorlopige betalingsverplichting worden aangegaan.
2. Onverminderd artikel 96 gelden als betalingsverplichtingen de besluiten die de Com-

1. De bijdragen bedoeld in artikel 4, lid 6, van
het besluit van 21 april 1970 worden als volgt

missie neemt overeenkomstig de bepalingen
die haar machtigen om financiale steun te verlenen uit hoofde van de verschillende fondsen
of soortgelijke acties.
3. De wijze van uitvoering van de bepalingen

gestort:

van de leden 1 en 2 wordt vastgesteld overeen-

- 7/12e van het in de begroting vermelde bedrag uiterlijk op 31 januari;
- de nog verschuldigde 5/12e uiterlijk op 15

komstig artikel 106 ten einde in overeenstemming met de werkelijke behoeften een juiste
boeking van de betalingsverplichtingen en betalingsopdrachten te waarborgen.

Artikel 28

juli.

2. Elke door de Lid-Staten uit hoofde van de
begroting verschuldigde aanvullende bijdrage
of storting wordt geboekt op de rekening(en)
van de Commissie binnen 30 dagen nadat de
stortingen zijn afgeroepen.
3. De verrichte stortingen worden geboekt op
de rekening als bedoeld in artikel 9, lid 1, van
Verordening (EEG, Euratom, EGKS) nr.
2891/77 en zijn onderworpen aan de bepalingen van artikel 11 van dezelfde verordening.

Artikel 29
Viermaal per jaar legt de Commissie aan het
Europese Parlement en aan de Raad een verslag voor van de financiale toestand van de
Gemeenschappen dat zowel de ontvangsten als

Artikel 33

De voorstellen tot het aangaan van betalingsverplichtingen worden te zamen met de
bewijsstukken bij elke Instelling aan de financieel controleur en aan de rekenplichtige toegezonden. Deze voorstellen vermelden met
name het onderwerp, het geraamde bedrag
met, voor zover mogelijk, een opgave der deviezen en de aanwijzing van de uitgave op de
begroting, alsmede de naam van de schuldeisers; van deze voorstellen wordt, nadat zij
van het visum van de financieel controleur zijn
voorzien, aantekening gehouden op de bij de
in artikel 106 bedoelde uitvoeringsbepalingen
vastgestelde wijze.
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Artikel 34
Uit het door de financieel controleur verstrekte visum op de voorstellen tot het aangaan van een betalingsverplichting blijkt:
a. de juistheid van de aanwijzing op de begroting;
b. de beschikbaarheid van de kredieten;
c. de rechtmatigheid en juistheid van de uitgave ten aanzien van de geldende bepalingen,
in het bijzonder de begrotingsregels en verordeningen, alsmede alle besluiten die ter uitvoering van de verdragen en de bedoelde verordeningen zijn genomen;
d. de toepassing van de beginselen van goed
financieel beheer.
De wijze van uitvoering van dit artikel wordt
vastgesteld overeenkomstig artikel 106.

Artikel 35
De financieel controleur weigert zijn visum
indien naar zijn oordeel de in artikel 34 genoemde voorwaarden niet zijn vervuld. De
weigering moet behoorlijk en schriftelijk
worden gemotiveerd; hiervan wordt de ordonnateur in kennis gesteld. Indien een visum
wordt geweigerd en de ordonnateur zijn voorstel handhaaft, wordt dit voorstel bij de in de
eerste twee alinea's van artikel 18 bedoelde
Instellingen ter beslissing voorgelegd aan het
hoogste gezag van de betrokken Instelling.
Behoudens in gevallen waarin de beschikbaarheid der kredieten in het geding is,
kan het hoogste gezag van iedere Instelling bij
een met redenen omkleed besluit en op eigen
verantwoording over de weigering van het

visum heenstappen. Dit besluit moet worden
uitgevoerd; het wordt ter informatie aan de
financieel controleur medegedeeld. Het hoogste gezag van elke Instelling stelt de Rekenkamer elk kwartaal van al deze besluiten op de
hoogte.

TITEL V
Aansprakelijkheid van ordonnateurs,
financiEle controleurs, rekenplichtigen en
beheerder van gelden ter goede rekening

Artikel 68
Een ordonnateur is tuchtrechtelijk verant392

woordelijk en eventueel geldelijk aansprake-

lijk indien hij in te vorderen rechten vaststelt
of inningsopdrachten afgeeft, een betalingsverplichting aangaat of een betalingsopdracht
ondertekent in afwijking van de in dit Financieel Reglement en de uitvoeringsvoorschriften vastgestelde bepalingen. Dit zelfde
geldt indien hij nalaat een document op te
stellen waarbij een vordering ontstaat en indien hij zonder geldige reden de afgifte van een
inningsopdracht achterwege laat of vertraagt.

Artikel 69
Een financieel controleur is tuchtrechtelijk
verantwoordelijk en eventueel geldelijk aansprakelijk voor de handelingen die hij in de
uitoefening van zijn functie verricht, in het
bijzonder voor het verlenen van zijn visum bij
overschrijding van begrotingskredieten.

Artikel 70
1. De rekenplichtige en ondergeschikte rekenplichtige zijn tuchtrechtelijk verantwoordelijk
en eventueel geldelijk aansprakelijk voor de
door hen verrichte betalingen wanneer het bepaalde in artikel 46, derde alinea, niet in acht is
genomen.

Zij zijn tuchtrechtelijk verantwoordelijk en
geldelijk aansprakelijk voor elk verlies en elke

aantasting van de hun toevertrouwde gelden,
waarden en documenten als gevolg van een
opzettelijk vergrijp of grove nalatigheid hunnerzijds.
Op dezelfde wijze zijn zij verantwoordelijk en
aansprakelijk voor de juiste uitvoering van de
door hen ontvangen opdrachten voor het gebruik en het beheer van bank- en postgirorekeningen, in het bijzonder:
a. wanneer de door hen verrichte betaling of
inning niet overeenstemt met het bedrag, vermeld in de desbetreffende betalings- of
inningsopdrachten;
b. wanneer zij betalen aan een ander dan de
rechthebbende.
2. De beheerder van gelden ter goede rekening
is tuchtrechtelijk verantwoordelijk en eventueel geldelijk aansprakelijk:
a. wanneer hij door hem verrichte betalingen
niet door deugdelijke bewijsstukken kan verantwoorden;
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b. wanneer hij betaalt aan een ander dan de
rechthebbende.
Hij is tuchtrechtelijk verantwoordelijk en geldelijk aansprakelijk voor elk verlies en elke
aantasting van de hem toevertrouwde gelden,
waarden en documenten als gevolg van een
opzettelijk vergrijp of grove nalatigheid
zijnerzijds.
3. De rekenplichtige, de ondergeschikte rekenplichtigen en de beheerders van gelden ter
goede rekening verzekeren zich tegen de
risico's welke zij uit hoofde van dit artikel
lopen.
De Instelling dekt de hiermede verbonden verzekeringskosten overeenkomstig de in artikel
106 genoemde uitvoeringsvoorschriften.
Ambtenaren die de hoedanigheid van rekenplichtige, ondergeschikt rekenplichtige of beheerder van gelden ter goede rekening bezitten, wordt een bijzondere vergoeding
toegekend. Het bedrag van deze vergoeding
wordt elke maand op een door de Instelling ten
name van elk dezer personeelsleden geopende
rekening gecrediteerd ten einde een waarborgfonds te vormen ter dekking van het eventuele
kas- of banktekort waarvoor de betrokkene
aansprakelijk mocht zijn, voor zover deze tekorten niet gedekt zijn door uitkeringen van de
verzekeringsmaatschappijen.

vorm en met dezelfde onderverdeling als de begroting ingediend.

Artikel 76
De Commissie stelt binnen de in artikel 73
aangegeven termijn de financiale balans
op van de activa en passiva der Gemeenschappen per 31 december van het verstreken begrotingsjaar. Hieraan wordt een balans van de
rekeningen toegevoegd, opgesteld per dezelfde
datum met mutaties en saldi.

Artikel 77
De Commissie zendt de jaarrekening, de analyse van het financiele beheer en de financiele
balans uiterlijk op 1 juni aan het Europese

Parlement, de Raad en de Rekenkamer toe.

Artikel 83
1. De Rekenkamer doet uiterlijk op 15 juli aan
de Commissie en de betrokken Instellingen de
opmerkingen toekomen die naar haar mening
dienen te worden opgenomen in het verslag,
bedoeld in artikel 78 septies van het EGKSVerdrag, in artikel 206 bis van het EEG-Verdrag en in artikel 180 bis van het EuratomVerdrag. Alle Instellingen zenden hun antwoorden uiterlijk op 31 oktober aan de Rekenkamer. behalve de Commissie zelf zenden de

Rekening en verantwoording; nazien van de

Instellingen hun antwoord tegelijkertijd aan
de Commissie.
2. De Rekenkamer voegt aan haar jaarverslag
een samenvattende beoordeling toe van het
goed financieel beheer.
3. De Rekenkamer kan voorts te allen tijde met

rekeningen

betrekking tot bijzondere vraagstukken op-

TITEL VI

Artikel 73
De Commissie stelt uiterlijk tegen 1 juni van
het volgende jaar een jaarrekening van de Gemeenschappen op, die de volgende documenten omvat, welke zijn ingedeeld volgens de begrotingsnomenclatuur:

Artikel 75
De jaarrekening wordt voorafgegaan door een
analyse van het financiEle beheer van het
desbetreffende jaar. Zij omvat voor elke Instelling van de Gemeenschappen alle verrichtingen inzake ontvangsten en uitgaven die op
het afgelopen begrotingsjaar betrekking
hebben. De jaarrekening wordt in dezelfde

merkingen maken en kan op verzoek van een
van de Instellingen van de Gemeenschappen
adviezen uitbrengen.

Artikel 84
De Rekenkamer zendt haar verslag en de ant-

woorden uiterlijk op 30 november aan de
autoriteiten die haar kwijting verlenen en de
andere Instellingen toe en draagt vervolgens
zorg voor de publikatie ervan in het Publikatieblad van de Europese Gemeenschappen.

Artikel 85
V66r 30 april van het volgende jaar verleent
het Europese Parlement op aanbeveling van de
Raad die met gekwalificeerde meerderheid van
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stemmen beslist, de Commissie kwijting voor
de uitvoering van de begroting. Indien deze
datum niet kan worden aangehouden, deelt
het Europese Parlement of de Raad de Commissie de redenen mee waarom dit besluit
moest worden uitgesteld.
De financieel controleur houdt rekening met
de opmerkingen in de kwijtingsbesluiten.
De Instellingen treffen alle nodige maatregelen om gevolg te geven aan de opmerkingen in
de kwijtingsbesluiten. Op verzoek van het
Europese Parlement of van de Raad brengen
zij verslag uit over de naar aanleiding van deze
opmerkingen genomen maatregelen, met
name over de instructies die zij hebben gericht
tot die van hun diensten die zich met de uitvoering van de begroting bezighouden. Deze
verslagen worden tevens toegezonden aan de
Rekenkamer.
Behoudens het bepaalde in de derde alinea,
tweede zin, moeten de Instellingen in een bijlage van de jaarrekening van het volgende begrotingsjaar opgave doen van de maatregelen
die naar aanleiding van de in de kwijtingsbesluiten gemaakte opmerkingen zijn getroffen.
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TITEL XI
Overgangs- en slotbepalingen

Artikel 107
Elke drie jaar bestuderen het Europese Parlement en de Raad dit Financieel Reglement in
het licht van een voorstel van de Commissie.
Een reglement houdende wijziging van dit

Financieel Reglement wordt door de Raad
aangenomen na toepassing van de procedure
van overleg, indien het Europese Parlement
hierom verzoekt.

Bijlage 5
Relevante artikelen van de Verordening 2891/77
Verordening (EEG, Euratom, EGKS) nr. 2891/77 van de Raad van 19 december 1977, houdende
toepassing van het besluit van 21

april

1970 betreffende de vervanging van de financille

bijdragen van de Lid-Staten door eigen middelen van de Gemeenschappen (PB 1977 L 336, p 1)
De Raad van de Europese Gemeenschappen,

gelet op het Verdrag tot oprichting van de
Europese Gemeenschap voor Kolen en Staal,
inzonderheid op artikel 78 nonies,
gelet op het Verdrag tot oprichting van de
Europese Economische Gemeenschap, inzonderheid op artikel 209,
gelet op het Verdrag tot oprichting van de
Europese Gemeenschap voor Atoomenergie,
inzonderheid op artikel 183,
gelet op het besluit van 21 april 1970 betreffende de vervanging van de financiele bijdragen van de Lid-Staten door eigen middelen
van de Gemeenschappen, hierna te noemen
'besluit van 21 april 1970', inzonderheid op

artikel 6, lid 2,
gezien het voorstel van de Commissie,

gezien het advies van het Europese Parlement,
gezien het advies van de Rekenkamer,

overwegende dat het Verdrag van 22 juli 1975
houdende wijziging van een aantal financiele
bepalingen van de Verdragen tot oprichting
van de Europese Gemeenschappen en van het
Verdrag tot instelling van 6dn Raad en 66n
Commissie welke de Europese Gemeenschappen gemeen hebben, op 1 juni 1977 in
werking is getreden;

overwegende dat het stelsel van de eigen
middelen waarin bij besluit van 21 april 1970 is
voorzien, met ingang van 1978 in zijn geheel
van toepassing zal zijn;
overwegende dat de Gemeenschappen moeten

kunnen beschikken over de in artikel 4 van het
besluit van 21 april 1970 genoemde eigen
middelen die naar gelang van de gedane vaststellingen aan de Gemeenschappen moeten
worden toegekend;
overwegende echter dat, voor wat betreft de
eigen middelen uit de belasting over de toegevoegde waarde, hierna te noemen 'BTWmiddelen', de toepassing van artikel 22 van de
Zesde Richtlijn 77/388/EEG van de Raad van
17 mei 1977 betreffende de harmonisatie van
de wetgevingen der Lid-Staten inzake omzetbelasting - gemeenschappelijk stelsel van belasting over de toegevoegde waarde: uniforme
grondslag, kan leiden tot vervalsingen tussen
de Lid-Staten bij het ter beschikking stellen
van de genoemde middelen en dat de oorzaak
van deze vervalsingen dient te worden weggenomen door te bepalen dat alle Lid-Staten

de begrotingsraming van deze middelen ter
beschikking van de Gemeenschappen moeten
stellen in de vorm van vaste maandelijkse
twaalfden en eventueel later de aldus op grond
van de werkelijke BTW-grondslag ter beschikking gestelde bedragen moeten regulariseren
zodra deze grondslag geheel bekend is;
overwegende dat de eigen middelen ter beschikking kunnen worden gesteld in de vorm
van een boeking van de verschuldigde bedragen op het credit van een rekening die daartoe op naam van de Commissie is geopend bij
de schatkist van elke Lid-Staat of bij het orgaan dat de Lid-Staat aanwijst; dat de Gemeenschappen ten einde het geldverkeer te beperken tot hetgeen nodig is voor de uitvoering
van de begroting, van de genoemde rekeningen slechts de sommen hoeven op te nemen die
nodig zijn ter dekking van de kasbehoeften
van de Commissie;
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overwegende dat het saldo van een begrotings-

jaar dat dient te worden overgedragen naar het
volgende begrotingsjaar, alsmede de wijze
waarop de ontvangsten en het over te dragen
saldo budgettair worden verwerkt dienen te
worden bepaald;

financiele bijdragen van de Lid-Staten door
eigen middelen van de Gemeenschappen impliceert en dat het derhalve dienstig lijkt deze
verordening te vervangen,
heeft de volgende Verordening vastgesteld:

overwegende dat ten einde in alle omstandigheden de financiering van de communautaire
begroting te waarborgen, nadere regels moeten worden bepaald voor het ter beschikking
stellen van de op het bruto nationaal produkt
gebaseerde bijdragen als bedoeld in artikel 4,
leden 2 en 3, van het besluit van 21 april
1970;

TITEL I
Algemene bepalingen
Artikel 1

De in het besluit van 21 april 1970 bedoelde
eigen middelen van de Gemeenschappen,
uithierna te noemen 'eigen middelen', worden
die
nodig zijn voor de
en de inlichtingen
de Lid-Staten vastgesteld overeenkomde
bevoegdheden
die
aan
de
door
oefening van
Commissie zijn toegekend ten aanzien van de
stig hun wettelijke en bestuursrechtelijke bepalingen en worden ter beschikking van de
eigen middelen en de begrotingsprocedure, ter
Commissie gesteld en gecontroleerd op de in
beschikking van de Commissie moeten houdeze verordening vastgestelde wijze, onverden en haar deze in voorkomend geval moeten
minderd Verordening (EEG, Euratom, EGKS)
doen toekomen;
nr. 2892/77 van de Raad van 19 december
1977 houdende toepassing voor de eigen midoverwegende dat de Lid-Staten de controles en
enquttes met betrekking tot de vaststelling en
delen uit de belasting over de toegevoegde
eigen
beschikking
waarde van het besluit van 21 april 1970 behet ter
stellen van de
treffende de vervanging van de financiele bijmiddelen dienen te verrichten; dat de Commisdragen van de Lid-Staten door eigen middelen
sie haar bevoegdheden dient uit te oefenen
van de Gemeenschappen.
onder de in deze verordening te bepalen vooroverwegende dat de Lid-Staten de bescheiden

waarden;
overwegende dat met ingang van 1978 een
nieuwe rekeneenheid, 'Europese rekeneen-

heid' genoemd, in de begroting wordt in-

gevoerd;

overwegende dat een nauwe samenwerking
tussen de Lid-Staten en de Commissie de toepassing van deze verordening, die ten doel
heeft de Gemeenschappen in staat te stellen
onder zo gunstig mogelijke omstandigheden
over de eigen middelen te beschikken, zal vergemakkelijken;

Artikel 2
Voor de toepassing van deze verordening geldt
een recht als vastgesteld zodra de overeenkomstige vordering door de bevoegde dienst
of instelling van de Lid-Staat deugdelijk is

geconstateerd.
Wanneer er aanleiding toe bestaat een correctie aan te brengen in een overeenkomstig de
eerste alinea uitgevoerde vaststelling, gaat de
bevoegde dienst of instelling van de Lid-Staat
over tot een nieuwe vaststelling.

Artikel 3
overwegende dat de volledige toepassing van
het stelsel van de eigen middelen een algemene
wijziging van Verordening (EEG, Euratom,
EGKS) nr. 2/71 van de Raad van 2 januari 1971
houdende toepassing van het besluit van 21
april 1970 betreffende de vervanging van de
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De Lid-Staten nemen alle dienstige maatregelen ten einde te verzekeren dat de bewijs-

stukken betreffende de vaststelling en het ter
beschikking stellen van de eigen middelen gedurende ten minste drie kalenderjaren, te rekenen vanaf het einde van het jaar waarop zij

betrekking hebben, worden bewaard.

Artikel 4
1.Elke Lid-Staat doet de Commissie, op haar
verzoek, mededeling van:
a. de naam van de diensten of instellingen die
verantwoordelijk zijn voor de vaststelling van
de eigen middelen en eventueel hun statuut;
b. de wettelijke, bestuursrechtelijke en comptabiliteitsbepalingen van algemene aard betreffende de vaststelling en het ter beschikking
van de Commissie stellen van de eigen
middelen.
2. De Commissie deelt de in lid 1 bedoelde
gegevens op hun verzoek aan de andere LidStaten mede.

Artikel 5
Elke Lid-Staat stelt jaarlijks een samenvattende rekening op, vergezeld van een verslag
betreffende de vaststelling van en de controle
op de eigen middelen, en zendt die v66r 1 juli
van het jaar volgend op het betrokken begrotingsjaar aan de Commissie toe.

Artikel 6
Het in artikel 4, lid 1, tweede alinea, van het
besluit van 21 april 1970 bedoelde percentage
wordt in de begroting van de Gemeenschappen
vastgesteld. Het wordt uitgedrukt in een tot de
vierde decimaal afgerond getal en berekend als
percentage van de vastgestelde grondslag van
de belasting over de toegevoegde waarde
(BTw), zodat het gedeelte van de begroting dat
niet uit douanerechten, landbouwheffingen,
diverse ontvangsten en, in voorkomend geval,
op het bruto nationaal produkt (BNP) gebaseerde financiele bijdragen wordt gefinancierd, hierdoor volledig wordt gedekt.

die waarin de vaststelling heeft plaatsgehad, in
de boekhouding opgenomen.
De BTW-middelen worden evenwel in de boekhouding opgenomen:
- op de eerste werkdag van iedere maand, ten
belope van het in artikel 10, lid 3, bedoelde
twaalfde;
- jaarlijks, voor wat betreft het in artikel 10,
lid 4, bedoelde saldo.
3. Iedere Lid-Staat zendt de Commissie een
maandelijks overzicht van zijn boekhouding
toe.

Artikel 8
De ingevolge artikel 2, tweede alinea, gedane
nieuwe vaststellingen worden vermeld in het

maandelijkse overzicht dat de datum van die
vaststellingen bestrijkt, en gevoegd bij of in
mindering gebracht op het totale bedrag van
de rechten die zijn vastgesteld.

TITEL III
Het ter beschikking stellen van de eigen
middelen

Artikel 9
1. Het bedrag van de vastgestelde eigen
middelen wordt door iedere Lid-Staat geboekt
op het credit van de rekening welke daartoe op
naam van de Commissie bij zijn schatkist of
bij het orgaan dat die Lid-Staat aanwijst is
geopend.

De BTw-middelen en, in voorkomend geval, de
op het BNP gebaseerde financiele bijdragen
worden echter geboekt op de wijze bedoeld in
artikel 10, leden 3 en 4.
Deze rekening wordt zonder enige kosten bijgehouden.

TITEL II
Boekhouding van de eigen middelen

Artikel 7
1. Bij de schatkist van iedere Lid-Staat of bij
het orgaan dat de Lid-Staat aanwijst wordt een
boekhouding van de eigen middelen gevoerd,
gespecificeerd naar de aard van de middelen.
2. De vastgestelde rechten worden uiterlijk op
de 20e dag van de tweede maand, volgende op

2. Elk bedrag wordt bruto geboekt. Binnen 30
dagen na kennisgeving van iedere boeking
geeft de Commissie een overschrijvingsopdracht af ten gunste van de Lid-Staat voor
de bedragen welke overeenkomen met de forfaitaire terugbetaling van de inningskosten als
bedoeld in artikel 3, lid 1, vijfde alinea, van het
besluit van 21 april 1970.
3. De geboekte bedragen worden door de
Commissie in haar boekhouding opgenomen
in Europese rekeneenheden (ERE), op basis
van de noteringen op de laatste dag van de
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boekingstermijn of de eerste voorafgaande
dag waarop noteringen beschikbaar zijn.

Artikel

10
1. De in artikel

bedoelde boeking
geschiedt uiterlijk op de 20e dag van de tweede
maand na die waarin het recht is vastgesteld.
2. Zo nodig kan de Commissie de Lid-Staten
verzoeken de boeking van andere middelen
dan de BTW-middelen met een maand te vervroegen op basis van de gegevens waarover zij
de 15e van die maand beschikken.
Elke vervroegde boeking wordt in die maand
volgend op de in lid 1 genoemde boeking geregulariseerd. Dit geschiedt in de vorm van een
negatieve boeking voor een zelfde bedrag als
dat van de vervroegde boeking.
3. De BTW-middelen of, in voorkomend geval,
de op het BNP gebaseerde financiele bijdragen
worden echter op de eerste werkdag van iedere
maand voor een twaalfde van de uit dien
hoofde uit de begroting voortvloeiende bedragen geboekt.
ledere wijziging van het BTw-percentage of, in

9, lid

1,

voorkomend geval, van de op het BNP gebaseerde financiele bijdragen wordt gerechtvaardigd door de definitieve vaststelling van
een gewijzigde of aanvullende begroting; de
sedert het begin van het begrotingsjaar geboekte twaalfden worden dienovereenkomstig

voor een bedrag dat voortvloeit uit de in dit
overzicht opgenomen gegevens door toepassing van het voor het voorafgaande begrotingsjaar bepaalde percentage, en gecrediteerd voor de twaalf boekingen die in de loop
van dat begrotingsjaar zijn verricht. De Commissie bepaalt het saldo en deelt het tijdig aan
de Lid-Staten mede, zodat deze het op de
eerste werkdag van de maand augustus van
hetzelfde jaar op de in artikel 9, lid 1, van deze
verordening bedoelde rekening kunnen boeken.

Artikel 11
Elke vertraging bij het boeken op de in artikel
9, lid 1, bedoelde rekening, verplicht de betrokken Lid-Staat tot het betalen van rente ten
belope van de hoogste discontovoet die op de
vervaldatum in de Lid-Staten wordt toegepast.
Deze rente wordt met 0,25 punt per maand
vertraging verhoogd. De aldus verhoogde
rente geldt voor de gehele periode van de vertraging.

TITEL IV
Beheer van de kasmiddelen

Artikel 12

1. De Commissie beschikt over de op het credit
aangepast.
Deze aanpassing geschiedt op de eerste
van de in artikel 9, lid 1, bedoelde rekeningen
boeking die volgt op de definitieve vaststelling geboekte bedragen, voor zover dat nodig is ter
van de gewijzigde of aanvullende begroting.
dekking van haar behoeften aan kasmiddelen
Het twaalfde betreffende de boeking van de ingevolge de uitvoering van de begroting.
maand januari van elk begrotingsjaar wordt
2. Indien de behoeften aan kasmiddelen groter
berekend op basis van de in de ontwerp-be- zijn dan de activa van bovengenoemde rekegroting opgenomen bedragen; dit bedrag ningen, kan de Commissie hogere bedragen
wordt bij de boeking van de volgende maand opnemen dan het totaal van deze activa. In dat
geregulariseerd. Wanneer de begroting niet
geval stelt zij de Lid-Staten vooraf in kennis
v66r het begin van het begrotingsjaar defini- van de te verwachten overschrijvingen.
tief is vastgesteld, worden de twaalfden even- 3. Het verschil tussen de totale activa en de
eens op basis van de in de ontwerp-begroting
behoeften aan kasmiddelen wordt over de LidStaten omgeslagen, zoveel mogelijk naar veropgenomen bedragen berekend; de regularisatie vindt dan plaats op de eerste vervaldag na houding tot de op grond van de begroting
de definitieve vaststelling van de begroting.
geraamde ontvangsten van elk hunner.
4. Aan de hand van het in artikel 10, lid 1, van
4. De opdrachten en instructies die zij aan de
Verordening (EEG, Euratom, EGKS) nr.
schatkist of de bevoegde dienst van iedere Lid2892/77 bedoelde jaaroverzicht van de BTWStaat verstrekt, worden ten spoedigste uitmiddelen, wordt elke Lid-Staat gedebiteerd gevoerd.
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Bijlage 6
Relevante bepalingen uit het Reglement van Orde van
het Europees Parlement
Het Reglement van Orde van het Europees Parlement is verscheidene malen aangepast, onder
meer aan gewijzigde ledentallen. Hier wordt de versie gegeven van de eerste druk van het nieuwe
Reglement, gedateerd december 1981. Waar de weergegeven bepalingen later anders luiden, is
dit aangegeven
Fracties

Vorming van fracties

Artikel 26
1. De leden van het Parlement kunnen fracties vormen naar politieke gezindheid.
2. Een fractie wordt geacht te zijn opgericht na overhandiging aan de voorzitter van het
Parlement van een verklaring van oprichting, inhoudende de benaming van de fractie, de
handtekening van haar leden en de samenstelling van haar bureau.
3. Deze verklaring wordt gepubliceerd in het Publikatieblad van de Europese Gemeenschappen.
4. Niemand kan lid zijn van meer dan Un fractie.
5. Het voor de vorming van een fractie vereiste aantal leden bedraagt ten minste eenentwintig
wanneer deze uit 66n lidstaat afkomstig zijn. Dit aantal bedraagt vijftien wanneer de leden uit
twee lidstaten afkomstig zijn en tien wanneer zij uit drie of meer lidstaten afkomstig zijn.

De ledentallen van lid 5 bedragen sinds juni 1987 resp. 23,18 en 12.

Werkzaamheden van het Parlement

Motie van afkeuring jegens de Commissie

Artikel 30
1. Een fractie of een tiende van het feitelijke aantalleden van het Parlement kan aan de voorzitter
van het Parlement een motie van afkeuring overhandigen, gericht tegen de Commissie.
2. De motie van afkeuring dient schriftelijk te worden ingediend, het opschrift 'motie van
afkeuring' te dragen en met redenen te zijn omkleed. Onmiddellijk na ontvangst wordt zij in de
officiale talen vermenigvuldigd en rondgedeeld. De Commissie wordt van de motie in kennis
gesteld.
3. De voorzitter doet de leden van het Parlement onverwijld mededeling van de indiening van de
motie en indien deze gedurende een onderbreking van de zitting is ingediend, herhaalt hij die
mededeling aan het begin van de vergaderperiode die op de indiening van de motie volgt. De
beraadslaging over de motie mag niet eerder dan 24 uur na mededeling van de indiening ervan
plaatsvinden. De stemming over de motie van afkeuring mag niet eerder dan 48 uur na het begin
van de beraadslaging erover plaatsvinden. Dit geschiedt bij openbare hoofdelijke stemming.
4. De motie van afkeuring kan slechts worden aangenomen met een meerderheid van twee derde
van de uitgebrachte stemmen en de meerderheid van het feitelijke aantal leden van het
Parlement. De uitslag van de stemming wordt ter kennis gebracht van de voorzitter van de
Commissie en van de voorzitter van de Raad.
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Advies van het Parlement

Artikel 32
1. Raadplegingen of verzoeken om advies van de zijde van de Commissie of de Raad worden
vermenigvuldigd en rondgedeeld. De voorzitter verwijst dergelijke raadplegingen of verzoeken
ter behandeling naar de bevoegde commissie.
. . . . .

3. Behoudens toepassing van de artikelen 33 en 34, beraadslaagt het Parlement over het voorstel
waarover het is geraadpleegd, op basis van het door de bevoegde commissie, overeenkomstig
artikel 100, opgestelde verslag; de raadplegingsprocedure wordt afgesloten met de stemming

over de in het verslag vervatte ontwerp-resolutie in haar geheel.

Verwerping van een voorstel van de Commissie

Artikel 35
1. Indien een voorstel van de Commissie niet de meerderheid van de uitgebrachte stemmen
behaalt, verzoekt de voorzitter de Commissie, alvorens het Parlement over de ontwerp-resolutie
stemt, haar voorstel in te trekken.
2. Doet de Commissie dat dan stelt de voorzitter vast dat de voortzetting van de
raadplegingsprocedure met betrekking tot dit voorstel overbodig is geworden en stelt hij de Raad
hiervan in kennis.
3. Indien de Commissie haar voorstel niet intrekt, kan het Parlement besluiten niet over de
ontwerp-resolutie te stemmen en de zaak naar de bevoegde commissie terug te verwijzen. In dit
geval brengt deze commissie binnen een maand, dan wel binnen een door het Parlement in
uitzonderingsgevallen vastgestelde kortere termijn, aan het Parlement verslag uit.
Wijziging van een voorstel van de Commissie

Artikel 36
1. Wanneer het voorstel van de Commissie in zijn geheel, doch met amendementen, wordt
aangenomen, kan het Parlement, op voorstel van de voorzitter of rapporteur van de bevoegde
commissie, besluiten om de stemming over de ontwerp-resolutie uit te stellen totdat de
Commissie haar standpunten ten aanzien van de amendementen van het Parlement kenbaar
heeft gemaakt.
2. Wanneer de Commissie aankondigt dat zij niet voornemens is de amendementen van het
Parlement over te nemen, kan het Parlement, op voorstel van de voorzitter of rapporteur van de
bevoegde commissie, besluiten om de stemming over de ontwerp-resolutie uit te stellen. De zaak
wordt dan geacht voor een nieuwe behandeling naar de bevoegde commissie te zijn
terugverwezen. In dat geval brengt deze commissie binnen een maand, dan wel binnen een door
het Parlement in uitzonderingsgevallen vastgestelde kortere termijn, opnieuw aan het Parlement
verslag uit.

Hernieuwde raadpleging

Artikel 37
Indien de Commissie, nadat het Parlement zijn advies heeft uitgebracht, haar oorspronkelijke
voorstel intrekt en het vervangt door een andere tekst of het voorstel waarover het Parlement
zich oorspronkelijk heeft uitgesproken aanmerkelijk wijzigt, verzoekt de voorzitter dat het
Parlement opnieuw wordt geraadpleegd.
In juni 1987 zijn de voorschriften over de behandeling van adviezen aangepast aan de tekst van
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de Europese Akte, die het Parlement ruimere inspraakmogelijkheden verleent op het gebied van
de wetgeving verband houdend met een aantal bepalingen van die Akte.

Procedure van overleg

Artikel 38
1.Voor bepaalde belangrijke communautaire besluiten kan het Parlement bij het uitbrengen van
zijn advies met actieve medewerking van de Commissie een procedure van overleg met de Raad
op gang brengen, wanneer deze voornemens is af te wijken van het advies van het Parlement.
2. Deze procedure wordt op gang gebracht door het Parlement, op eigen initiatief o f op initiatief
van de Raad.
3. De delegatie die met de Raad overleg moet plegen, bestaat uit een aantal leden dat gelijk is aan
het aantal leden van de Raad; zij dient een evenwichtige afspiegeling te zijn van de politieke
samenstelling van het Parlement. In principe maken de voorzitters en de rapporteurs van de
ingeschakelde commissies ervan deel uit. De delegatie wordt geleid door de voorzitter of 66n van
de ondervoorzitters van het Parlement.
4. Over de resultaten van het overleg brengt de bevoegde commissie een verslag uit dat ter
beraadslaging en goedkeuring aan het Parlement wordt voorgelegd.

Vanafjuni 1987 is dit artikel 43.
Schriftelijke procedure voor ontwerp-resoluties

Artikel 49
1. Ieder lid dat een ontwerp-resolutie overeenkomstig artikel 47, lid 1 indient, kan verzoeken dat
de ontwerp-resolutie in een register wordt ingeschreven.
2. Leden die wijzigingen op een in het register ingeschreven ontwerp-resolutie willen voorstellen,
kunnen een alternatieve ontwerp-resolutie indienen. Dergelijke ontwerp-resoluties worden naast
de oorspronkelijke ontwerp-resolutie in het register ingeschreven.
3. Ieder lid kan een in het register ingeschreven ontwerp-resolutie medeondertekenen.
4. Aan het einde van iedere vergaderperiode deelt de voorzitter mede hoeveel handtekeningen
onder de in het register ingeschreven ontwerp-resoluties zijn geplaatst.
5. Ontwerp-resoluties die door ten minste de helft van de leden van het Parlement zijn ondertekend worden aan de door de opsteller van de ontwerp-resolutie aangegeven instellingen toegezonden. In de eerstvolgende vergadering van het Parlement brengt de voorzitter de leden hiervan
op de hoogte.
6. Een ontwerp-resolutie die meer dan twee maanden in het register heeft gestaan en niet door ten
minste de helft van de leden is ondertekend, vervalt .....

Begroting en begrotingskwesties
Algemene begroting

Artikel 50
Voor de behandeling van de algemene begroting van de Europese Gemeenschappen en de
aanvullende begrotingen worden bij wege van resolutie van het Parlement uitvoeringsvoorschriften vastgesteld, die met de begrotingsbepalingen van de Verdragen tot oprichting van de
Europese Gemeenschappen en van het Verdrag van 22 juli 1975 in overeenstemming dienen te
zijn; deze worden als bijlage bij dit Reglement gevoegd.1
1. Zie bijlage 11 op blz. 404.
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Raadpleging over benoeming van leden van de Rekenkamer

Artikel 51
Vddr de benoeming van de leden van de Rekenkamer door de Raad overeenkomstig artikel 206,
lid 4 van het EEG-Verdrag neemt het Parlement aan de hand van een ontwerp-resolutie van de
bevoegde commissie een advies ter zake aan.

Verlening van kwijting aan de Commissie voor de uitvoering van de begroting

Artikel 52
1. Het Parlement beslist op basis van een verslag van de bevoegde commissie over de verlening
van kwijting aan de Commissie voor de uitvoering van de algemene begroting.
2. Een voorstel tot weigering van de verlening van kwijting is slechts aangenomen indien het de
stemmen van de meerderheid van de leden van het Parlement verkrijgt.

Art. 50 en art. 51 zijn in het Reglement vanjuni 1987 resp. art. 66 en art. 67. Art. 52 is injuni 1984
gewijzigd en luidt:

De bepalingen inzake de procedure voor de totstandkoming van het besluit inzake de verlening
van kwijting aan de Commissie voor de uitvoering van de begroting overeenkomstig het Verdrag
van 22 juli 1975 en het Financieel Reglement, zijn als bijlage bij dit Reglement gevoegd.1 Deze
bijlage wordt overeenkomstig artikel 132, lid 2 van dit Reglement goedgekeurd.
L Zie bijlage V op blz. 407.

Quorum en stemmingen

Quorum
Artikel 71
1. Het Parlement kan, ongeacht het aantal aanwezige leden, altijd beraadslagen, zijn agenda
vaststellen en de notulen goedkeuren.
2. Het quorum is bereikt wanneer een derde van het feitelijke aantal leden van het Parlement in
de vergaderzaal aanwezig is.
3. Elke stemming is geldig, ongeacht het aantal stemmers, tenzij de voorzitter op een van te voren
door ten minste tien leden ingediend verzoek bij de stemming vaststelt dat het quorum niet is
bereikt. Indien de stemming uitwijst dat het quorum niet is bereikt, wordt de stemming op de
agenda van de volgende vergadering geplaatst.
7. . . . . .
J.

Stemrecht

Artikel 75
Het stemrecht is een persoonlijk recht. Stemmen bij volmacht is verboden.

Hoofdelijke stemming

Artikel 77
1. Hoofdelijke stemming heeft plaats wanneer v66r de aanvang van de stemming ten minste
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eenentwintig (vanafjuni 1987: drieentwintig) leden of een fractie daarom verzoeken, benevens in
de in de artikelen 30 en 76, lid 3 I bedoelde gevallen.
2......

1. Twijfel over stemuitslag

Elektronische stemming

Artikel 78
1. De voorzitter kan te allen tijde besluiten dat de in de artikelen 76, 77 en 79 bedoelde
stemmingen met gebruikmaking van een elektronische steminstallatie geschieden.

2. Bij elektronische stemming wordt uitsluitend de numerieke uitslag van de stemming
geregistreerd. Wanneer echter om hoofdelijke stemming is verzocht, wordt de uitslag van de
stemming geregistreerd onder vermelding van de namen der leden, die in alfabetische volgorde in
de notulen van de vergadering worden vermeld.
. . . . . . . .

Commissies

Instelling van commissies

Artikel 91
Het Parlement stelt vaste of tijdelijke, algemene of bijzondere commissies in en bepaalt hun
bevoegdheden.

Samenstelling van de commissies

Artikel 92
1. De verkiezing van de leden van de commissies vindt plaats tijdens de eerstvolgende
vergaderperiode na nieuwe verkiezingen voor het Parlement en vervolgens opnieuw na verloop
van twee en een half jaar. De voordrachten worden gericht aan het Bureau, dat aan het
Parlement de nodige voorstellen doet, waarbij rekening wordt gehouden met een rechtvaardige
vertegenwoordiging van de lidstaten en van de verschillende politieke richtingen.
2. Amendementen op de voorstellen van het Bureau zijn slechts ontvankelijk indien zij worden
ingediend door ten minste tien leden. Over deze amendementen besluit het Parlement bij
geheime stemming.
3. Over de vervanging.....

Plaatsvervangers

Artikel 93
1. De fracties kunnen voor elke commissie een aantal vaste plaatsvervangers aanwijzen dat
overeenkomt met het aantal gewone leden dat de verschillende fracties in de betrokken
commissies vertegenwoordigt.....
Bureau

Artikel 98
1. In de eerstvolgende commissievergadering na de verkiezing van de leden van de commissies
overeenkomstig artikel 92, kiest de commissie een voorzitter, alsmede tan, twee of drie
ondervoorzitters, die het bureau van de commissie vormen.
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2. Onverminderd het bepaalde in de volgende alinea, vinden de verkiezingen voor het bureau
plaats bij geheime stemming, zonder beraadslaging en bij volstrekte meerderheid der
uitgebrachte stemmen; is echter meer dan 66n stemming vereist, dan wordt de uitslag bepaald
door de relatieve meerderheid. Wanneer het aantal kandidaten overeenkomt met het aantal te
vervullen zetels, kunnen de kandidaat of kandidaten gekozen worden verklaard, zonder dat tot
de in de vorige alinea bedoelde stemming behoeft te worden overgegaan.
Werkwijze van de commissies

Artikel 103
1. Een commissie kan rechtsgeldig stemmen indien een kwart van haar leden daadwerkelijk
aanwezig is. Indien evenwel een zesde van haar leden hierom v66r de aanvang van de stemming
verzoekt, is deze stemming slechts geldig indien het aantal leden dat aan de stemming deelneemt
de meerderheid van de leden van de commissie uitmaakt.
2. De stemming in de commissie vindt plaats bij handopsteken, tenzij een lid om hoofdelijke
stemming verzoekt.
3. De voorzitter van de commissie neemt deel aan de beraadslagingen en aan de stemmingen,
evenwel zonder dat zijn stem de doorslag geeft.
4......

Vanaf juni 1987 luiden de bepalingen over de commissies enigszins anders (artt. 109 t/ m 125).

Bijlage II (sinds juni 1984: bijlage III, sinds juni 1987: bijlage IV)

Uitvoeringsvoorschriften voor de behandeling van de algemene begroting van de Europese
Gemeenschappen en de aanvullende begrotingen
Zittingsdocumenten

Artikel 1
1. De volgende documenten worden vermenigvuldigd en rondgedeeld:.....
2. Deze documenten worden naar de bevoegde commissie verwezen. Elke betrokken commissie
kan daarover advies uitbrengen.
3......

Percentage

Artikel 2
1. Elk lid kan, binnen de grenzen van de hieronder gestelde regels, voorstellen voor een besluit tot
vaststelling van een nieuw maximumpercentage indienen en toelichten.
2. Alleen schriftelijke voorstellen, ondertekend door ten minste vijf leden dan wei ingediend
namens een fractie of een commissie, zijn ontvankelijk.
3. De voorzitter stelt de termijn van indiening vast.
4. De bevoegde commissie brengt over deze voorstellen verslag uit voordat zij ter plenaire
vergadering worden behandeld.
5. Vervolgens spreekt het Parlement zich over deze voorstellen uit. Het Parlement besluit met
meerderheid van de stemmen van zijn leden en van drie vijfde van het aantal uitgebrachte
stemmen. Ingeval de Raad het Parlement zijn instemming heeft betuigd met de vaststelling van
een nieuw percentage doet de voorzitter ter vergadering mededeling van de aldus vastgestelde
wijziging van het percentage. Zo niet, dan wordt het standpunt van de Raad aan de bevoegde
commissie voorgelegd.
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Behandeling van de ontwerp-begroting - eerstefase

Artikel 3
1. Elk lid kan, binnen de grenzen van de hieronder gestelde regels,
- ontwerp-amendementen op de ontwerp-begroting,
- wijzigingsvoorstellen op de ontwerp-begroting
indienen en toelichten.
2. Om ontvankelijk te zijn moeten de ontwerp-amendementen schriftelijk worden ingediend,
door ten minste vij f (vanaf juni 1987: zeven) leden zijn ondertekend dan wel namens een fractie
of een commissie zijn ingediend, het onderdeel van de begroting aangeven waarop zij betrekking
hebben en het beginsel van evenwicht tussen ontvangsten en uitgaven in acht nemen. De
ontwerp-amendementen bevatten alle dienstige gegevens betreffende de toelichting op het
betrokken onderdeel van de begroting. Hetzelfde geldt voor de wijzigingsvoorstellen.
3. De voorzitter stelt de termijn voor de indiening van deze ontwerp-amendementen en
wijzigingsvoorstellen vast.
4. De bevoegde commissie brengt over de aldus ingediende teksten advies uit, voordat deze ter
plenaire vergadering worden behandeld.
5. Ontwerp-amendementen op de raming van het Europees Parlement.....
6. In afwijking van het bepaalde in artikel 32, lid 4 van het Reglement stemt het Parlement
afzonderlijk en achtereenvolgens over:
- elk ontwerp-amendement en elk wijzigingsvoorstel,
- elke afdeling van de ontwerp-begroting,
- een ontwerp-resolutie betreffende deze ontwerp-begroting.
7. De artikelen, hoofdstukken, titels en afdelingen van de ontwerp-begrotingen waarop geen
ontwerp-amendementen of wijzigingsvoorstellen zijn ingediend, worden geacht te zijn
goedgekeurd.

8. Voor de aanneming van:
- ontwerp-amendementen is de meerderheid van de leden van het Parlement vereist,
- wijzigingsvoorstellen is de meerderheid van de uitgebrachte stemmen vereist.
9. Indien als gevolg van de door het Parlement aangenomen amendementen de uitgaven op de
ontwerp-begroting zodanig worden verhoogd dat hierdoor het vastgestelde maximumpercentage
wordt overschreden, ligt het op de weg van de bevoegde commissie, bij het Parlement een
voorstel in te dienen tot vaststelling van een nieuw maximumpercentage in het kader van lid 9,
laatste alinea van... het EEG-Verdrag . . . De stemming over dit voorstel vindt plaats na de
stemming over de verschillende afdelingen van de ontwerp-begroting. Het Parlement besluit met
meerderheid van de stemmen van zijn leden en van drie vijfde van het aantal uitgebrachte
stemmen. Indien dit voorstel wordt verworpen, wordt de gehele ontwerp-begroting naar de
bevoegde commissie terugverwezen.
10. Indien het Parlement de

ontwerp-begroting niet heeft geamendeerd, geen
wijzigingsvoorstellen noch een voorstel tot verwerping van de ontwerp-begroting heeft
aangenomen, verklaart de voorzitter ter plenaire vergadering dat de begroting definitief is
vastgesteld. Indien het Parlement de ontwerp-begroting heeft geamendeerd of
wijzigingsvoorstellen heeft aangenomen, wordt de aldus geamendeerde of van
wijzigingsvoorstellen voorziene ontwerp-begroting aan de Raad toegezonden.
11. De notulen van de vergadering waarin het Parlement zich over de ontwerp-begroting heeft
uitgesproken, worden aan de Raad en de Commissie toegezonden.
Definitieve vaststellingvan de begroting na eerste lezing

Artikel 4
Indien de Raad het Parlement meedeelt dat hij de door het Parlement aangenomen
amendementen niet heeft gewijzigd en de door het Parlement ingediende wijzigingsvoorstellen
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heeft aanvaard of niet heeft verworpen, verklaart de voorzitter ter plenaire vergadering dat de
begroting definitief is vastgesteld. Hij draagt zorg voor de publikatie ervan in het Publikatieblad
van de Gemeenschappen.
Behandeling van de uitslag van de beraadslagingen van de Raad - tweede fase

Artikel 5
1. Indien de Raad 66n of meer door het Parlement aangenomen amendementen heeft gewijzigd,

wordt de aldus door de Raad gewijzigde tekst naar de bevoegde commissie verwezen.
2. Elk lid kan, met inachtneming van de navolgende bepalingen, ontwerp-amendementen op de
door de Raad gewijzigde tekst indienen en toelichten.
3. Om ontvankelijk te zijn, moeten deze amendementen schriftelijk worden ingediend, door ten
minste vijf (vanaf juni 1987: zeven) leden zijn ondertekend of namens een fractie of een
commissie zijn ingediend, met inachtneming van het beginsel van evenwicht tussen ontvangsten
en uitgaven. Ontvankelijk zijn alleen ontwerp-amendementen die op de door de Raad gewijzigde
tekst betrekking hebben.
4. De voorzitter stelt de termijn voor de indiening van de ontwerp-amendementen vast.
5. De bevoegde commissie spreekt zich uit over de door de Raad gewijzigde teksten en brengt
advies uit over de daarop ingediende ontwerp-amendementen.
6. De op de gewijzigde teksten van de Raad ingediende ontwerp-amendementen worden ter
plenaire vergadering in stemming gebracht. Het Parlement besluit met meerderheid van de
stemmen van zijn leden en van drie vijfde van het aantal uitgebrachte stemmen. Aanneming van
de amendementen betekent dat de door de Raad gewijzigde tekst is verworpen. Bij verwerping
ervan wordt de door de Raad gewijzigde tekst geacht te zijn aangenomen.
7. Over de uiteenzetting van de Raad betreffende het resultaat van zijn beraadslagingen omtrent
de door het Parlement aangenomen wijzigingsvoorstellen wordt een debat gevoerd, dat met de
stemming over een ontwerp-resolutie kan worden besloten.
8. Wanneer de in dit artikel neergelegde procedure is afgesloten - doch onder voorbehoud van
het bepaalde in artikel 6 verklaart de voorzitter ter plenaire vergadering dat de begroting
definitief is vastgesteld. Hij draagt zorg voor de publikatie ervan in het Publikatieblad van de
Gemeenschappen.
-

Verwerping van de begroting

Artikel 6
1. Vijf (vanaf juni 1987: zeven) leden, een fractie of een commissie kunnen om belangrijke
redenen een voorstel indienen tot verwerping van de gehele ontwerp-begroting. Slechts een
schriftelijk, met redenen omkleed voorstel dat binnen de door de voorzitter vastgestelde termijn
wordt ingediend, is ontvankelijk. De beweegredenen voor de verwerping mogen niet onderling
onverenigbaar zijn.
2. De bevoegde commissie brengt over dit voorstel advies uit, voordat ter plenaire vergadering
hierover wordt gestemd. Het Parlement besluit met meerderheid van de stemmen van zijn leden
en van twee derde van het aantal uitgebrachte stemmen. Indien het voorstel wordt aangenomen,
wordt de gehele ontwerp-begroting naar de Raad teruggezonden.
Regeling van de voorlopige twaaUden

Artikel 7
1. Elk lid kan, binnen de grenzen van de hieronder gestelde regels, een voorstel indienen voor een
besluit dat afwijkt van het door de Raad genomen besluit, op grond waarvan voor de niet
verplicht uit het Verdrag of de krachtens het Verdrag vastgestelde besluiten voortvloeiende
uitgaven, bedragen worden toegestaan die het voorlopige twaalfde overschrijden.
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2. Om ontvankelijk te zijn moeten deze ontwerp-besluiten schriftelijk worden ingediend, door
ten minste vij f (vanaf juni 1987: zeven) leden zijn ondertekend dan wel namens een fractie of een
commissie zijn ingediend en met redenen zijn omkleed.
3. De bevoegde commissie brengt over de aldus ingediende teksten advies uit, voordat deze ter
plenaire vergadering worden behandeld.
4. Het Parlement besluit met meerderheid van de stemmen van zijn leden en van drie vijfde van
het aantal uitgebrachte stemmen.
Communautair BTw-percentage

Artikel 8
Bij de vaststelling van de begroting bepaalt het Parlement het BTW-percentage.

Bijlage V
Procedure voor de behandeling en aanneming van de besluiten inzake de verlening van kwijting

Artikel 1
1. De volgende documenten worden gedrukt en rondgedeeld:
a. de door de Commissie ingediende jaarrekening, analyse van het financieel beheer en financiEle
balans;
b. het verslag van de Rekenkamer met de antwoorden van de instellingen; en
c. de aanbeveling van de Raad.

Artikel 2
1. Het Parlement behandelt binnen de in het Financieel Reglement vastgestelde termijn het
verslag waarin de ten principale bevoegde commissie voorstelt de kwijting te verlenen, uit te
stellen, dan wel te weigeren.
deze bijlage anders is bepaald, zijn de bepalingen van het Reglement inzake
amendementen en stemmingen van toepassing.

2. Tenzij in
Artikel 3

1. Indien de bevoegde commissie het juist acht een gunstig besluit voor te stellen, stelt zij een
verslag op dat bestaat uit:
a. een voorstel voor een besluit met vermelding van de bedragen waarop de kwijting betrekking
heeft, aldus het eindresultaat vaststellend van het begrotingsbeheer over het desbetreffend

begrotingsjaar,
b. een ontwerp-resolutie met opmerkingen betreffende het kwijtingsbesluit,
c. een toelichting.
De toelichting kan eventueel mondeling worden gegeven.
2. De ten principale bevoegde commissie brengt over alle amendementen advies uit alvorens deze
in stemming worden gebracht.
3. Het voorgestelde besluit wordt v66r de ontwerp-resolutie in stemming gebracht. De procedure
voor de verlening van kwijting wordt besloten met een stemming over de ontwerp-resolutie in
haar geheel.

Artikel 4
1. De bevoegde commissie kan een ontwerp-resolutie tot uitstel van het kwijtingsbesluit
indienen. De redenen voor het uitstel moeten in de ontwerp-resolutie worden vermeld.
2. Deze ontwerp-resolutie wordt opgenomen in de agenda van de vergaderperiode die volgt op de
indiening ervan.
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Artikel 5
1.De bevoegde commissie kan een ontwerp-resolutie tot weigering van de kwijting indienen. De
redenen voor de weigering moeten in de ontwerp-resolutie worden vermeld.
2. Deze ontwerp-resolutie wordt opgenomen in de agenda van de vergaderperiode die volgt op de
indiening ervan en is slechts aangenomen indien zij de stemmen van de meerderheid van het
feitelijk aantal leden van het Parlement verkrijgt.

Artikel 6
1. Indien

een voorstel voor een besluit overeenkomstig artikel 3, lid 1 sub a. of een ontwerpresolutie overeenkomstig de artikelen 3, lid 1, sub b., 4, lid 1 of 5, lid 1 niet de vereiste
meerderheid krijgt o f indien een amendement betreffende de overeenkomstig artikel 3, lid 1, sub
a. in het voorstel voor een besluit vermelde bedragen wordt aangenomen, wordt de zaak geacht te
zijn terugverwezen naar de ten principale bevoegde commissie, die in de daarop volgende
vergaderperiode opnieuw verslag uitbrengt aan het Parlement, waarbij rekening wordt
gehouden met de uitslag van de stemming van het Parlement.
2. Wanneer dit tot gevolg heeft dat het Parlement niet in staat is binnen de in het Financieel
Reglement vastgestelde termijn kwijting te verlenen, stelt de voorzitter de Commissie daarvan in
kennis.

Artikel 7
1. De voorzitter doet alle overeenkomstig de artikelen 3,4 en 5 door het Parlement aangenomen
besluiten en resoluties aan de Commissie en aan alle andere instellingen toekomen. Hij zorgt
voor de publikatie ervan in het Publikatieblad van de Europese Gemeenschappen in de voor
besluiten met een wetgevend karakter bestemde reeks.
2. De ten principale bevoegde commissie brengt ten minste 66nmaal per jaar aan het Parlement
verslag uit over de maatregelen die de instellingen naar aanleiding van de opmerkingen
betreffende de kwijtingsbesluiten hebben genomen.
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Bijlage 7
De bevoegdheden van de begrotingscommissie en de begrotingscontrolecommissie

(Uit bijlage VI van de vierde druk (juni 1987) van het Reglement van het Europees Parlement.
Deze druk verschilt niet van de in mei 1983 vastgestelde tekst, behoudens nummers van artikelen
waarnaar verwezen wordt. Die artikelen houden echter verband met de begroting van het
Europees Parlement zelf, welke niet behoort tot het onderwerp van deze studie.)
Begrotingscommissie
Deze commissie is bevoegd voor aangelegenheden betreffende:
- omschrijving en uitoefening van de begrotingsbevoegdheden van het Parlement;
- de communautaire begrotingen;
- de meerjarige ramingen van de ontvangsten en uitgaven der Europese Gemeenschappen;
- de financi8le middelen van de Gemeenschappen (o.a. heffingen, eigen middelen, bijdragen
van de lidstaten);
- de financiele gevolgen van de communautaire rechtshandelingen;
- co6rdinatie van de procedures voor het overleg tussen Parlement en Raad, onder deelneming
van de Commissie, inzake de communautaire rechtshandelingen met financiele gevolgen;
- de vraagstukken betreffende de bezoldiging van het personeel van de Gemeenschappen, voor
zover deze niet van aanzienlijk belang voor het ambtenarenrecht zijn;
- de vraagstukken betreffende het administratief en boekhoudkundig beheer van de Gemeenschappen, die verband houden met de budgettaire machtigingen en het personeelsstatuut;
- de financiele en boekhoudkundige werkwijzen;
- de kredietoverschrijvingen die een goedkeuring van uitgaven inhouden;
- de begroting, de administratieve werking en de boekhouding van het Parlement (artikel 134
van het Reglement).

Begrotingscontrolecommissie
Deze commissie is bevoegd voor aangelegenheden betreffende:
- de controle van de financiele en budgettaire maatregelen, genomen voor de totstandkoming
van de communautaire beleidsvormen, controle op het gebruik van de middelen, opgenomen in
de begroting van de communautaire instellingen (met inbegrip van de fondsen: EOGFL, ESF,
EFRO, EOF), eventueel in samenwerking met de betrokken commissies;
- kwijting voor de uitvoering van de communautaire begroting volgens de bepalingen van de
Verdragen, de financiale reglementen en het gewoonterecht, alsook de betrekkingen, via de
voorzitter van het Europese Parlement, met de Rekenkamer, die tot taak heeft het Parlement bij
de controle op de rekeningen en het financieel beheer van de instellingen bij te staan. Wat het
Europese Parlement zelf betreft, legt de Voorzitter de stand van de rekeningen en de op de
opmerkingen van de Rekenkamer gegeven antwoorden voor aan het Bureau en aan de
Commissie begrotingscontrole;
- de door de instellingen genomen maatregelen op grond van de kwijtingsbesluiten van het
Parlement;
- controle op de uitvoering van de begroting, met name aan de hand van de driemaandelijkse
verslagen van de instellingen, alsmede het onderzoek naar en de controle op de vastleggingskredieten en kredietbewegingen en de besteding van de kredieten in de loop van het jaar;
- de kredietoverschrijvingen die een onderdeel zijn van de begroting (ingevolge het akkoord met
de Begrotingscommissie);
- de financible balans van de Gemeenschappen;
- controle op de financiele en administratieve activiteiten van de EGKS;
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- controle op de maatregelen van de EIB, genomen krachtens een mandaat of een overdracht van
bevoegdheden van de Commissie in het kader van de tenuitvoerlegging van de communautaire
beleidsvormen;
- financiele controle op de organen van het Parlement, de afsluiting van zijn rekeningen en de
kwijting voor de uitvoering van zijn begroting en de in dit kader genomen besluiten (wettigheid
en regelmatigheid van de uitgaven, doeltreffendheid en juistheid van het begrotingsbeheer). De
commissie bereidt in dit verband het kwijtingsbesluit van het Parlement voor (artikel 134 van het
Reglement);
- de betrekkingen, via de Voorzitter van het Europese Parlement, met de Rekenkamer en de
nationale controle-instanties;
- de toepassing van artikel 67 van het Reglement betreffende de benoeming van de leden van de
Rekenkamer.
Ter toepassing van de controlebevoegdheden van het Parlement, die zich uitstrekken van de
goedkeuring van de begroting tot de controle op de uitvoering, dient de Commissie
begrotingscontrole nauw samen te werken met de Begrotingscommissie, alsmede met de
Voorzitter en het Bureau van het Europese Parlement, die de functies uitoefenen, welke hun zijn
toebedeeld door het Reglement, met name in de artikelen 4, 18, lid 4, 133, lid 3 en 135.
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Bijlage 8
Lijst van Parlementsvoorzitters, voorzitters van begrotingscommissie en begrotingscontrolecommissie, algemeen rapporteurs voor de begroting en rapporteurs voor de decharge
gedurende de behandelde periode
Voorzitters van het Europees Parlement
C. Berkhouwer (Lib-N)
G. Sptnale (Soc-F)
E. Colombo (EVP-I)
Mevr. S. Veil (Lib-F)
P. Dankert (Soc-N)
P. Pflimlin (EVP-F)
Lord Plumb (ED-VK)

maart 1973
maart 1975

- maart 1975
- maart 1977

maart 1977 -juni 1979
juli 1979
- januari 1982
januari 1982 -juni 1984
juli 1984
- januari 1987
januari 1987 -

Voorzitters van de begrotingscommissie
G. Sptnale (Soc-19
maart 1967 - maart 1975
E. Lange (Soc-D)
maart 1975 -juni 1984
P. Cot (Soc-F)
juli 1984
-

Voorzitters van de begrotingscontrolecommissie
H. Aigner (EVP-D)
subcommissie controle
medio 1973 -juli 1979
BCC

juli

K. Schan (EVP-D)

Begroting
1975

1976
1977

1979

- maart 1988

april 1988

-

(Algemene) begrotingsrapporteurs
namens de Bc

Rapporteurs voor de decharge
namens de Bcc (vddr 1979: BC)

H. Aigner (EVP-D)
M. Cointat (EDV-F)
Lord Bruce of Donington

H. Aigner (EVP-D)
M. Cointat (EDV-F)
Lord Bruce of Donington

(Soc-VK)

(Soc-VK) (tot juli 1979)
H. Aigner (EVP-D)

1979

M. Shaw (Cons-VK)
M. Bangemann (Lib-D)

1980

P. Dankert (Soc-N)

U. Irmer (Lib-D)
B. Key (Soc-VK)

P. Adonnino (EVP-I)
(Com-I)

K. Schan (EVP-D)
Mevr. B. Boserup (Com-Dk)

1978

1981

1982

A. Spinelli

R. Battersby (ED-VK)

(t/m december 1981)
Mevr. C. Barbarella (Com-I)
1983
1985

M. Jackson (ED-VK)
Mevr. C. Scrivener (Lib-F)
0. Fich (Soc-Dk)

1986

E. Christodoulou (EVP-G)

1987

D. Curry (ED-VK)
Mevr. C. Barbarella (Com-I)
Th. von der Vring (Soc-D)

1984

1988
1989

P. Price (ED-VK)

Mevr. C. Scrivener (Lib-F)
Mevr. M. Hoff (Soc-D)
K. SchOn (EVP-D)
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Bijlage 9
Samenstelling van het Europees Parlement, de begrotingscommissie en de
begrotingscontrolecommissie op verschillende tijdstippen, naar fracties en nationaliteiten.

Gebruikte afkortingen
CD - Christen-Democratische Fractie; Com - Communistische Fractie; Cons - Europese
Conservatieve Fractie; ED - Europese Democratische Fractie (v66r de eerste verkiezingen: Cons);
EDF- Fractie van de Europese democraten voor de vooruitgang; ERF- Europese Rechtse Fractie;
El/P- Fractie van de Europese Volkspartij (v66r de eerste verkiezingen: CD); FTC - Fractie voor
de technische coordinatie en de verdediging van de onafhankelijke groeperingen en leden; Lib Liberale en Democratische Fractie; NI- Niet-ingeschrevenen; RB - Federatie van Groen
Alternatieve Europese Alliantie, Agalev en Ecolo, Deense Volksbeweging tegen het lidmaatschap
van de Europese Gemeenschap en de Europese Vrije Alliantie; Soc- Socialistische Fractie; VED Fractie van Verenigde Europese Democraten (v66r de tweede verkiezingen: EDV).
1. Samenstelling van het Parlement v66r de eerste rechtstreekse verkiezingen

fractie
Belgia
Denemarken
Bondsrepubliek Duitsland
Frankrijk
lerland
Italic
Luxemburg
Nederland
Verenigd Koninkrijk

Totaal

Com

CD Cons

SOC

5
4
15

7
2

1

2
1
3

5

9

18

10

3

1

3
12

5
2

15
2

2
2

6

5

3

18

EDV Nl Totaal

Lib

16

2

14
10
36

9

36

6

10
2

6

14

1

-

-

-

36

1
-

36
-

-

66 53 18 18 23 17 3 198

2. Samenstelling van de begrotingscommissie v66r de eerste rechtstreekse verkiezingen

fractie

CD Cons

SOC

Belgia
1
1
Denemarken
3
Bondsrepubliek Duitsland
Frankrijk

Nederland

Totaal

412

1

1

1

1

1
3
9

2

1

2

2

1

2

2

3

3
9

6
4
2

1

1

12

1

EDV Nl Totaal

1

1

1
1

Verenigd Koninkrijk

Lib

5

lerland

Italic
Luxemburg

Com

3

6
3

5

3

0

35

3. Samenstelling van het Parlement na de eerste rechtstreekse verkiezingen en de toetreding
van Griekenland (1982)

fractie
Belgie
Denemarken
Bondsrepubliek Duitsland
Frankrijk
Griekenland
lerland

Italia

SOC

EVP

7

10

4
35

1
42

22

9

10
4

8
4

ED Com

1

9

1

19

3
4
16

2

1

24 5

3

2

10

4

61
117

-

63

48

1

4

-

39

Totaal

24

16
81

15

81

5

1

24
15

4 4 8 1
6

2

1

-

NI

2

1

18
124

FTC

4

-

Totaal

EDV

4

2

14 30

Luxemburg
Nederland
Verenigd Koninkrijk

Lib

-

22

1
-

11

25

81

-

10

434

4. Samenstelling van de begrotingscommissie na de eerste rechtstreekse verkiezingen en de
toetreding van Griekenland (1982)

fractie
Belgia
Denemarken
Bondsrepubliek Duitsland
Frankrijk
Griekenland
lerland
Italia
Luxemburg
Nederland
Verenigd Koninkrijk

Lib

EDV

FTC

NI

1
1

1

33
21

6
8

122

11

1

2

2

3

2

6

1
1
-

11 11

1
2
7

1

1

6
-

Totaal

1
3

1

11

-

Totaal

ED Com

EVP

SOC

-

-

6 4 3

-

2

-

1

-

-

0

38
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5.

Samenstelling van de begrotingscontrolecommissie na de eerste rechtstreekse verkiezingen en de
toetreding van Griekenland (1982)

fractie
Belgia
Denemarken
Bondsrepubliek Duitsland
Frankrijk
Griekenland
lerland
Italia
Luxemburg
Nederland
Verenigd Koninkrijk
Totaal

SOC

EVP

ED Com

EDV

Lib

FTC

N I

11

2
1

1

23

2

7

2

1

3
1

1

11
11

1

3
4

2
1

1

1
8

1
1
5

4
8

Totaal

4

3

3

1

1

0

28

6. Samenstelling van het Parlement na de tweede verkiezingen en de toetreding van Spanje
en Portugal (1987)

fractie

Soc EVP

ED Com

Lib

VED

RB ERF

NI Totaal

8 6
5 4 1 2 4
Belgia
Denemarken
3
1
4
2
2
4
16
33 41
7
81
Bondsrepubliek Duitsland
20
9
10
12
20
10
81
Frankrijk
10
8
4
1
1
24
Griekenland
lerland
6
1 8
15
5
3
81
2
5
Italia
12 27
27
23
1
6
Luxemburg
Nederland
9
8
5
2
1
25
6
2
3 9 4
24
Portugal

Spanje

Verenigd Koninkrijk

36 7 1 3
33
46

2
1
1

1 6 0
1
81

--

Totaal

414

172

118

63

46

42

34

20

16

7

518

7. Samenstelling van de begrotingscommissie na de tweede verkiezingen en de toetreding van
Spanje en Portugal (1987)

fractie

ED Com

Soc EVP

Lib

VED

RB ERF

NI Totaal

Belgia

0

Denemarken

1

Bondsrepubliek Duitsland
Frankrijk
Griekenland
lerland
Italic
Luxemburg
Nederland

3

3

2

111

2

11
1

2

21

2

11

Portugal

Spanje
Verenigd Koninkrijk

1

3

Totaal

1

1

8

2
2
18
o
3

1

1

1

4

4

5

-

15

1

1

3
-

1
6

-

11

8

-

6

-

4

-

4

3

-

1

-

1

-

1

-

46

8. Samenstelling van de begrotingscontrolecommissie na de tweede verkiezingen en de toetreding
van Spanje en Portugal (1987)

fractie

ED Com

Soc EVP

Belgie

lerland

Italia
Luxemburg
Nederland
Portugal
Spanje
Verenigd Koninkrijk

1

NI Totaal
1

1

3

1

1

1

5

1

3

1

1

2

0

11

2o
o

1

o
2

1

1
-

Totaal

RB ERF

1

Bondsrepubliek Duitsland

Griekenland

VED

1

Denemarken
Frankrijk

Lib

-

2
-

3
-

-

-

6531111

-

-

1

-

0

-

19
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Bijlage 10
Conclusies van de Raad van 30 mei 1980 inzake de Britse bijdrage aan de financiering van de

begroting van de Gemeenschappen (met onder meer 'het mandaat')

(bron: EG Bull 5/80)
In % 7 bevindt zich tussen haakjes de passage die ook wei 'het mandaat van 30 mei 1980' of korter

'het mandaat' wordt genoemd.
1. De netto-bijdrage van het Verenigd Koninkrijk voor 1980 zal worden berekend op basis van de
huidige raming van de Commissie (1784 miljoen ERE). 1175 miljOen ERE zal van dit bedrag
worden afgetrokken. Dat brengt de bijdrage van het Verenigd Koninkrijk op 609 miljOen ERE
voor 1980.

2. De netto-bijdrage van het Verenigd Koninkrijk voor 1981 zal worden berekend op basis van de
raming van de Commissie van 2140 miljoen ERE. De netto-bijdrage van het Verenigd Koninkrijk
voor 1980 zal worden verhoogd met een percentage dat gelijk is aan het verschil tussen 1784 en
2140 miljoen ERE, te weten 19,9% of 121 miljOen ERE. De netto-bijdrage van het Verenigd
Koninkrijk voor 1981 wordt daarom 730 miljoen ERE.

3. De bijdrage van het Verenigd Koninkrijk, gebaseerd op bovenstaande berekeningen, wordt
voor 1980 en 1981 met 2585 miljoen ERE verlaagd (1175 plus 1410).

4. Indien de werkelijke bijdragen van het Verenigd Koninkrijk voor 1980 en 1981 hoger zijn dan
respectievelijk 1784 en 2140 miljoen ERE, zal het verschil als volgt worden verdeeld: voor het
eerste jaar za125 % door het Verenigd Koninkrijk worden gedragen en 75070 door de overige acht
Lid-Staten. Voor het tweede jaar zal de verhoging van 730 tot 750 miljoen ERE geheel door het
Verenigd Koninkrijk worden gedragen; van 750 tot 850 miljoen ERE door 50% door het Verenigd
Koninkrijk worden gedragen en 50% door de overige acht Lid-Staten; boven de 850 miljoen ERE
zal 25% door het Verenigd Koninkrijk worden gedragen en 75% door de overige Lid-Staten.
5. Uitkeringen over de periode 1980-1982 dienen te worden verricht door middel van het
aangepaste financiele mechanisme en de door de Commissie voorgestelde aanvullende
maatregelen. Het financiele mechanisme zal automatisch blijven werken tot eind 1982.

6. De kredieten worden opgenomen in de begroting van het volgende jaar op basis van het
precedent van het financiele mechanisme.
Op verzoek van het Verenigd Koninkrijk kan de Raad elk jaar op voorstel van de Commissie
besluiten tot het verstrekken van voorschotten opdat de aanvullende maatregelen versneld ten
uitvoer kunnen worden gelegd.

7. Voor 1982 is de Gemeenschap gehouden het probleem door middel van structurele
veranderingen op te lessen (mandaat van de Commissie dat v66r eind juni 1981 moet worden
volbracht: het onderzoek moet betrekking hebben op de ontwikkeling van het communautaire
beleid, zonder dat de gemeenschappelijke financiele verantwoordelijkheid voor dit beleid - dat
uit de eigen middelen van de Gemeenschap wordt gefinancierd - noch de grondbeginselen van
het gemeenschappelijk landbouwbeleid daarbij in het geding worden gebracht. Met
inachtneming van de omstandigheden en belangen van alle Lid-Staten zal dit onderzoek tot doel
hebben te voorkomen dat er voor een Lid-Staat opnieuw onaanvaardbare situaties ontstaan).
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Wordt dit doel niet bereikt, dan zal de Commissie voorstellen doen in de trant van de oplossing
voor 1980-1981 en zal de Raad dienovereenkomstig handelen.
8. De Raad bevestigt opnieuw de conclusies die hij (in zijn samenstelling van Ministers van
Economische Zaken en Financi8n) op 11 februari 1980 heeft aangenomen, waarin wordt
gerefereerd aan de grens van 1 % van de eigen middelen uit de BTW.

9. Voor het toekomstige welzijn van

de Gemeenschap is het van belang dat de dagelijkse
besluiten en de beleidsvorming doelmatig functioneren, vooral tijdens de periode waarin het in
punt 7 beoogde onderzoek wordt gedaan. Met dit doel voor ogen zullen alle Lid-Staten doen wat
in hun vermogen is opdat communautaire besluiten vlot worden genomen en inzonderheid opdat
besluiten inzake de vaststelling der landbouwprijzen tijdig voor het volgende verkoopseizoen
worden genomen.
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Bijlage 11
Zeven initiatiefrapporten als antwoord van het Parlement op 'het mandaat'
Het Parlement neemt op verschillende wijzen standpunten in ter beinvloeding van het Gemeenschapsbeleid: urgentieresoluties naar aanleiding van actuele situaties; stellingnamen over
Commissievoorstellen waarover de Raad advies heeft gevraagd. In deze bijlage gaat het over
resoluties, waarover het Parlement stemt na een debat over een rapport dat door een
Parlementscommissie is vervaardigd, al of niet na stellingnamen te hebben ontvangen van
andere betrokken Parlementscommissies. Dit zijn initiatiefrapporten.
Deze bijlage bevat een weergave van een aantal initiatief-resoluties die gedurende de eerste twee
jaar na de eerste rechtstreekse verkiezingen tot stand gekomen zijn. Zij zijn in belangrijke mate
relevant voor het budget en zijn een uiting van een zekere in het Parlement levende totaalvisie op
de te volgen koers. Deze resoluties bedoelde Spinelli bij de behandeling van de voorontwerpbegroting 1982 in juli 1981, toen hij de Commissie verweet te traag te zijn met de mandaatsopdracht en slechts discussiestukken in plaats van juridische teksten voor te leggen, terwijl het
Parlement 'reeds op breed terrein zijn visies (heeft) gepresenteerd'. Hierna wordt de korte
inhoud en eventueel ook de achtergrond van de resoluties weergegeven, voor zover verband
houdend met de begrotingsproblematiek.
1. Resolutie over de mededeling 'Convergentie en Begrotingsvraagstukken' van de Commissie

15 november 1979; 10 paragrafen; rapporteur Lange (Soc-D) namens de BC; adviserende
commissie: landbouwcommissie. PB 1980 C 309, pp 56-59.

Nadat de Britse premier Thatcher haar'We want our money back' had uitgesproken, is het Britse
begrotingsvraagstuk in de instellingen, vooral in de Raad, jarenlang onderwerp van zeer
moeizame en de Gemeenschap verlammende discussies geweest. Niet te tellen is het aantal
rapporten, mededelingen, referentienota's en andere documenten dat - al of niet op verzoek door de Commissie hierover is ingediend. Zeer kort na zijn verkiezing heeft het Parlement, nog
volop bezig met zijn eerste begrotingsbehandeling, in vorengenoemde resolutie de fundamentele
visie neergelegd 'dat een nieuw en duurzaam communautair stelsel van financiele verevening
tussen de lidstaten. gebaseerd op het Bruto Binnenlands Produkt per hoofd van de bevolking en
verlopend binnen het kader van de communautaire begroting, op doeltreffende wijze kan
bijdragen tot de met de verschillende vormen van gemeenschappelijk beleid nagestreefde
convergentie' (§ 7).
De directe aanleiding was de mededeling 'Convergentie en Begrotingsvraagstukken' van de
Commissie (COM (82) 620 def. van 31 oktober 1979), een van de vele mededelingen waarin voor
de oplossing van de spanning wordt uitgegaan van concrete begrotingscij fers per lidstaat, zowel
aan de ontvangsten- als aan de uitgavenzijde van het budget. Dit was gebeurd ondanks het feit
dat de Commissie bij herhaling te kennen had gegeven dat het voor- of nadeel dat een land heeft
van zijn lidmaatschap van de Gemeenschap niet uitsluitend uit begrotingscij fers valt af te leiden
en ook dat het beginsel van 'juste retour' door haar absoluut niet wordt gehuldigd.
De resolutie erkent de ernstige problemen die worden veroorzaakt door gebrek aan convergentie
tussen de lidstaten, maar 'herinnert er aan dat deze slechts kan worden bereikt door het tot
ontwikkeling brengen van werkelijk communautaire beleidsvormen en door coilrdinatie van het
beleid van de lidstaten, niet alleen op economisch en monetair doch ook op regionaal, sociaal en
landbouwgebied, alsmede in andere sectoren, waarbij rekening moet worden gehouden met de
bijzondere situatie in elk van de lidstaten' (§ 2).
Belangrijk is voorts dat 'de achterstand die in de Gemeenschap is ontstaan in de aanpassing van
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de eigen middelen bij de ontwikkeling van een structuurbeleid op economisch en landbouwgebied, alsmede bij het herstel van het evenwicht in het Gemeenschappelijk Landbouwbeleid,
een ernstige bedreiging vormt voor de ontwikkeling van de Gemeenschap en de verwezenlijking
van de convergentie nog moeilijker maakt. Deze achterstand moet met spoed en op beslissende
wijze worden ingehaald' (§ 4). Onjuist is elke oplossing die zou uitgaan van de gedachte van
'evenredige compensatie', daar deze indruist tegen de geest van de Verdragen, het beginsel van de
eigen middelen in het geding brengt en financiele overdrachten buiten de communautaire
begroting om noodzakelijk maakt (§ 5).
De mededeling van de Commissie wordt onbevredigend geacht omdat die uitsluitend berust op
een mechanisme van terugbetaling van communautaire middelen.

2. Resolutie over het Europees Monetair Stelsel (EMS) als onderdeel van het internationale
monetaire bestel

17 april 1980; 21 paragrafen; rapporteur Ruffulo (Soc-I) namens de economische en monetaire
commissie. PB 1980 C 117,pp56-59.

Na gedurende een jaar de vuurproef te hebben doorstaan wordt het EMS geanalyseerd en
toegejuicht als etappe vanfundamenteel belang in het integratieproces van de Gemeenschap, op

de weg naar het doel van de Economische en Monetaire Unie (§ 11. In dit kader wordt
voorbijgegaan aan Europese en mondiale monetaire zaken en wordt de aandacht gericht op
tekortkomingen en vertragingen in het proces van economische integratie door onvoldoende
convergentie (§ 4). Het Parlement 'acht het noodzakelijk het convergentieproces te bevorderen
door de herziening of versterking van bestaande gemeenschappelijke beleidsvormen en de
invoering van nieuwe: herziening van het landbouwbeleid, versterking van het regionale beleid,
invoering van nieuwe gemeenschappelijke beleidsvormen in de sectoren van energie, industrie en
research' (§ 5). Daartoe is nodig 'de communautaire begroting te versterken door een verhoging
van de middelen, in samenhang met en afhankelijk van de herstructurering van de
communautaire begroting; dit impliceert een evenwichtiger verdeling van de uitgaven over de
verschillende sectoren; de begroting moet over een periode van verscheidene jaren worden
gekoppeld aan een programma op middellange termijn van de Gemeenschap, om een
evenwichtiger groei en een vermindering van de verschillen tussen de economieen der lidstaten te
bereiken' (§ 6).
3. Resolutie over de bijdrage van de EEG aan de bestrijding van de honger in de wereld

18 september 1980; 57 paragrafen; rapporteur Ferrero (Com-I) namens de commissie voor
ontwikkeling en samenwerking; adviserende commissies: politieke commissie, landbouwcommissie, commissie voor externe economische betrekkingen, commissie voor milieubeheer,
volksgezondheid en consumentenbescherming. PB 1980 C 265, pp 37-45.
Uitgangspunt is dat de bestrijding van de honger in de wereld voorrang heeft bij het zoeken naar
een billijke, duurzame oplossing voor de tegenstellingen die de mensheid bedreigen. Kern van de
resolutie is dat de Gemeenschap als zodanig een grote rol heeft te spelen in internationaal
verband ter afwending van deze mondiale nood en bedreiging van de vrede. Hierna volgen
voorbeelden van de vele concretiseringen die in de resolutie worden aangegeven.
Aan Raad en Commissie wordt verzocht een samenhangend geheel van maatregelen vast te
stellen ter bestrijding van de honger met het oog op de algemene Noord-Zuid-dialoog en op de
goedkeuring door de Verenigde Naties van een strategie voor het derde ontwikkelingsdecennium. Tevens wordt verzocht om in samenwerking met de lidstaten en de internationale
organisaties een communautaire politiek te voeren die bij draagt tot de beveiliging van de
voedselvoorziening in de ontwikkelingslanden. Richtsnoeren en suggesties worden in de
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resolutie aangeboden. Deze zijn deels de vrucht van een aantal hoorzittingen door de bevoegde
commissie waarbij experts van wereldniveau werden gehoord.
Gesteld wordt dat het merendeel van de lidstaten nog niet voldoet aan de verplichting ten minste
0,7% van hun BNp aan openbare ontwikkelingshulp te besteden. Aan de Raad wordt gevraagd de
naleving van deze verplichting via een termijn-rooster te helpen bevorderen. Ook wordt
gevraagd het percentage van de communautaire hulp ten opzichte van de bilaterale hulp van de
lidstaten geleidelijk te verhogen.
Bijdragen van Gemeenschap en lidstaten worden gevraagd voor internationale doelstellingen
zoals: steun aan mechanismen voor recycling van olie-overschotten; uitbreiding van de
activiteiten van de Wereldbank; realisering van de reeds overeengekomen verhoging van de IMFquota en kapitaalvergroting van de internationale ontwikkelingsorganisatie; aanwending van
1 'IF-middelen, rekening houdend met de bijzondere problemen in de ontwikkelingslanden.
Bepleit wordt een door de EG als zodanig deelnemen in het Internationaal Fonds voor Agrarische
Ontwikkeling, waarvan het kapitaal van 1 mld . op minstens 3 mld. dollar moet worden gebracht.
De tendens van dit rapport leidt tot talrijke politieke verlangens opdat vanuit de Gemeenschap en
meer en meer door de Gemeenschap doeltreffend en snel hulp zal kunnen worden verleend zowel
op korte als op lange termijn. Er wordt geconstateerd dat zulks begrotingsgevolgen van formaat
met zich brengt, grotendeels door het vervangen van nationaal beleid door dat van de EG, waarbij
w61 gestreefd wordt naar het bereiken van de 0,7070-norm voor de hele Gemeenschap.
4. Resolutie inzake de eigen middelen van de Gemeenschap

9 april 1981; 35 paragrafen; rapporteur Spinelli (Com-1), te zamen met de leden van zijn
werkgroep: Ansquer (EDV-F), Arndt (Soc-D), Barbi (EVP-I), Nord (Lib-N) en J.M. Taylor
(ED-VK), namens de BC. PB 1981 C 101, pp 75-80.

Dit is een rapport over de ontvangstenzijde van de begroting in het licht van de naderende
uitputting van de eigen middelen uit BTW, waarvoor een plafond geldt van 1 % van de
gemeenschappelijke grondslag.
Een financiale 'stand van zaken' herinnert aan de orde van grootte van de EG-begroting: de
Algemene Begroting 1980 beloopt 15,6 mln. ECU (betalingskredieten), wat neerkomt op 0,8%
van het totale BNP van de EG en 2,6% van het totaal van de begrotingen van de lidstaten. Hiervan
is (bij de destijds geldende begrotingsnomenclatuur) 73,2% bestemd voor EOGFL/Garantieuitgaven, 14,1070 voor uitgaven van structurele aard, 3,9% voor samenwerking en ontwikkeling
en 3,8% voor huishoudelijke en personeelsuitgaven van de instellingen. Buiten de Algemene
Begroting voert de Gemeenschap het beheer over:
- de uitgaven van de EGKS, gefinancierd uit een heffing op de produktie van kolen en staal

ad 113 mln. Ecu (in 1980);

- de uit de kapitaalmarkt opgenomen en verstrekte leningen (EGKS, Nieuw Gemeenschapsinstrument (1979), communautaire leningen (1977)) ten belope van 3115 mln. ECU;
- het Europees Ontwikkelingsfonds, met directe bijdragen van de lidstaten ad 300 mln. ECU;
te zamen neerkomend op 3528 mln. ECU, dat is 22,5% van de EG-begroting 1980.
De Algemene Begroting 1980 wordt gefinancierd uit:
14,1% 2223,7 mln. ECU
-landbouwheffingen en bijdragen suiker
- douanerechten
36,1% 5667,8 mln. ECU
- BTW

- diverse ontvangsten

45,6% 7151 mln. Ecu
4

%

640

mln. Ecu

De landbouwheffingen wisselen sterk ten gevolge van schommelende wereldmarktprijzen. De
opbrengst van de douanerechten zal vermoedelijk steeds afnemen in het kader van de GATT. De
opbrengst van de BTW nadert zijn plafond van 1% .
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I. Omvang van de communautaire begroting
Nieuwe vormen van gemeenschapsbeleid zijn noodzakelijk. Daarnaast is dringend geboden dat
er een einde gemaakt wordt aan de onbeheerste groei van de uitgaven voor landbouwgaranties en
aan de produktie van structurele overschotten. Het verslag van de Europese Rekenkamer over
1979 signaleert verspillingen.
De Gemeenschap zal nieuwe taken op zich moeten nemen teneinde de economische politiek van
de lidstaten meer te integreren, alsmede nieuwe taken die de lidstaten niet met dezelfde
doeltreffendheid kunnen vervullen. In beginsel dient dit gepaard te gaan met overdracht van die
nieuwe taken en derhalve van nieuwe middelen aan de Gemeenschap, zonder dat hiervoor de
totale druk op de belastingbetaler behoeft toe te nemen (§ 5).

II. Eenheid en universeel karakter van de begroting
Art. 199 EEG legt het beginsel van eenheid en universaliteit vast, d.w.z. dat alle ontvangsten en
uitgaven van de Gemeenschap in de begroting moeten worden opgenomen en dat geen
ontvangsten voor specifieke uitgaven mogen worden bestemd (§ 7). Daarom wordt betreurd dat
de leningen en het EoF nog niet in de algemene begroting zijn opgenomen en dat enkele
inkomsten (medeverantwoordelijkheidsheffing) worden beschouwd als negatieve uitgaven. Ook
de EGKs-begroting zou niet meer afzonderlijk moeten worden behandeld (§ 8 en § 10).

III. Verbeteringen die in het huidige stelsel van de eigen middelen moeten worden aangebracht
De nationale uitzonderingen die nog op de uniforme belastinggrondslag voor de BTw zijn
toegestaan, moeten spoedig worden weggenomen. Dit bevestigt een oud ideaal van het
Parlement dat weliswaar de inning van de communautaire BTW door nationale diensten
geschiedt, maar toch moet voldoen aan hetgeen met 'eigen middelen van de EG' wordt bedoeld:
eigen tarieven, gevoeld door de belastingbetaler. De burger zal zich bewust moeten zijn van het
bestaan van de Gemeenschap en haar ontwikkeling en het onjuiste, maar hardnekkige denkbeeld
dat het de lidstaten als zodanig zijn die de Gemeenschap moeten financieren, zal moeten worden
weggenomen.

IV. Communautair beleid inzake leningen
Van leningen moet intensiever gebruik gemaakt worden, onder voorwaarde dat het
leningenbeleid wordt gerationaliseerd en door de Begrotingsautoriteit kan worden
gecontroleerd. Het Parlement wil dat de omvang der leningen in snel tempo groeit naar een
gemiddelde van 25% van de gemeenschapsbegroting.

V. Financiering van de communautaire begroting op korte termijn

Omdat nieuwe eigen middelen snel moeten worden verkregen, dient gebruik gemaakt te worden
van bestaande financieringsbronnen. Het douanerecht moet niet geheven worden op grond van
de begroting, maar op grond van de gemeenschappelijke handelspolitiek. Daarom wordt 'een
verhoging van het communautaire plafond voor de BTW boven de limiet van 1 % op korte termijn
het meest geschikte instrument (geacht) op politiek, institutioneel en administratief vlak, hetgeen
vereist dat de lidstaten overeenkomstig hun onderscheiden grondwettelijke bepalingen hun
goedkeuring hechten aan een wijziging van art. 4, lid 1, tweede alinea, van het besluit van 21 april
1970 voor wat betreft het maximumpercentage van 1% ' ( § 23). Het Parlement vindt de meest
geschikte oplossing het opheffen van de limiet voor de communautaire BTw en meent dat dit geen
risico meebrengt van onbeperkte stijging van de uitgaven zonder instemming van de regeringen,
omdat de begrotingsprocedure voldoende waarborgen biedt en de in de Raad vertegenwoordigde
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lidstaten voldoende bij het besluitvormingsproces inzake nieuwe uitgaven betrokken zijn (§ 24 en
§ 25).

VI. Herverdeling door begrotingsmaatregelen
Het is noodzakelijk voor de BTw een gewogen heffing toe te passen om in het communautaire
belastingstelsel een grotere gelijkheid tussen de diverse landen tot stand te brengen, een en ander
ter correctie van het BTW-mechanisme, waarin progressie ontbreekt. Twee wegingsfactoren
worden voorgesteld: 66n die gebaseerd is op het niveau van het BNP van elke lidstaat, uitgedrukt
in koopkracht per inwoner en 66n gebaseerd op het aandeel van de lidstaten in de totale bevolking
van de Gemeenschap(§§ 27-29).

VII. Financiering van de communautaire begroting op middellange termijn

Voor later wenst het Parlement meer gemeenschapsbelastingen, waarbij progressie per inwoner
mogelijk wordt. In het vorige onderdeel was uitsluitend sprake van verzachten van
draagkrachtverschillen tussen lidstaten. Het Parlement is van oordeel dat de
inkomstenbelasting, de vennootschapsbelasting en de verbruiksbelastingen (dus niet alleen de
BTW) na een eventuele harmonisatie een nieuwe bron kunnen vormen voor de eigen middelen
(§§ 30-31).

VIII. Besluitvormingsmechanisme

Alle communautaire en nationale politieke instellingen moeten ten nauwste bij de besluitvorming worden betrokken. Art. 201 EEG zou moeten worden herzien met inachtneming van het
volgende. Tijdens het eerste jaar na iedere verkiezing bestudeert het Parlement op voorstel van
de Commissie dan wel op eigen initiatief of het noodzakelijk is de verdeling van de taken en de
financiele middelen tussen de lidstaten en de Gemeenschap te wijzigen en op welke voorwaarden.
Op basis van het richtsnoer van het Parlement bereidt de Commissie een ontwerp-besluit voor
over een eventuele wijziging van de bestaande eigen middelen of de schepping van nieuwe
middelen en legt dit na goedkeuring door de Raad - die besluit met gekwalificeerde meerderheid
van stemmen - ter aanvaarding voor aan het Parlement. Dat moet hierover beslissen met de
meerderheid van het totale aantal leden en drievijfde van de uitgebrachte stemmen. Aldus zou de
afbakening van de nieuwe taken van de Gemeenschap en de daarmee samenhangende kosten een
hoofdthema vormen van de toekomstige campagnes voor de verkiezingen van het Parlement.
Het belastingdebat tussen de verschillende instellingen zou dan tevens een belangrijk politiek
debat worden over de doelstellingen van de Gemeenschap voor de volgende vijf jaar (§§ 33-34).
5. Resolutie over'mogelijke verbeteringen in het Gemeenschappelijk Landbouwbeleid'

17 juni 1981: 70 paragrafen; rapporteur Plumb (ED-VK) namens de landbouwcommissie;
adviserende commissies: BC, economische en monetaire commissie, commissie voor externe
economische betrekkingen, commissie voor regionaal beleid en ruimtelijke ordening, commissie

voor milieubeheer, volksgezondheid en consumentenbescherming, commissie voor
ontwikkeling en samenwerking. PB 1981 C 172, pp 32-43.

In de loop der maanden waren door Parlementsleden en fracties vele ontwerp-resoluties over het
Gemeenschappelijk Landbouwbeleid ingediend, die naar de landbouwcommissie ten principale
en andere commissies als mede-adviserende commissies waren verwezen. Deze ontwerpresoluties en een aantal opgedane ervaringen en eerdere adviezen, alsmede de mededeling van de
Commissie aan de Raad betreffende een bezinning over het Gemeenschappelijk
Landbouwbeleid van december 1980 (COM (80) 800 def) waren bouwstenen van het onderhavige
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rapport en de resolutie. De in de landbouwcommissie aanvaarde ontwerp-resolutie kwam er na
behandeling in de plenaire vergadering aanzienlijk anders uit te zien. Met name was dit het geval
ten aanzien van de externe aspecten van het Gemeenschappelijk Landbouwbeleid. De
landbouwcommissie had heel weinig rekening gehouden met de adviezen van de hiervoor
bevoegde mede-adviserende commissies. Hier worden uitsluitend aspecten aangegeven die
budgettaire relevantie hebben.
Onder 'Algemene Beginselen' wordt onderstreept dat
- de instelling van een gemeenschappelij ke landbouwmarkt van doorslaggevende betekenis is
geweest voor de totstandkoming van de Gemeenschap;
- het Gemeenschappelijk Landbouwbeleid een belangrijke, de integratie bevorderende factor
voor de verdere ontwikkeling van de Gemeenschap is en blijft;
- het Gemeenschappelijk Landbouwbeleid tot dusverre de enige gemeenschappelijke
beleidsvorm is waarbij financiele solidariteit aan de dag wordt gelegd;
- alle landen met een ver voortgeschreden industrialisering financiele middelen aan de
landbouwmarkt besteden die ten minste even hoog zijn als die van de EG;
- bij de verwezenlijking van de doelstelling de verbruikers in voldoende mate en tegen redelijke
prijzen te voorzien van voedingsmiddelen de afgelopen jaren meer resultaten werden geboekt
dan bij het streven naar het andere doel van het Gemeenschappelijk Landbouwbeleid, namelijk
de landbouwbevolking in de algemene inkomensontwikkeling te laten delen (§ 1).
Na de betekenis van de landbouw en daarmee samenhangende sectoren voor de werkgelegenheid
(22%) te hebben benadrukt, bevestigt het Parlement 'dat de drie centrale beginselen van het
Gemeenschappelijk Landbouwbeleid: eenheid van prijzen, communautaire preferentie en
financiele solidariteit, de grondslag van het Europese beleid moeten blijven en dat elke wijziging
hierin ertoe zou leiden dat het Gemeenschappelijk Landbouwbeleid geleidelijk in een reeks
ongecoijrdineerde nationale maatregelen uiteenvalt' (§ 5).
In zekere zin mag als diagnose worden genoemd de 'mening dat de toepassing van de
grondbeginselen van het Gemeenschappelijk Landbouwbeleid een belangrijke expansie van de
landbouw in bepaalde sectoren heeft bevorderd, maar tegelijkertijd, door het feit dat het in
hoofdzaak gebaseerd is op een algemene, onbegrensde prijsgarantie, heeft geleid tot:
a. het ontstaan van praktisch onverkoopbare overschotten in bepaalde sectoren en in het
bijzonder van zuivelprodukten;
b. het blijven bestaan van de verschillen tussen de diverse produktiesectoren en tussen de minder
bedeelde en de rijkere landbouwgebieden van de Gemeenschap, wat het landbouwinkomen
aangaat' (§ 8).
Het prijsbeleid als belangrijkste instrument ter beveiliging van de inkomens in de landbouw mag
niet worden aangevochten, maar het moest aan te veel doeleinden beantwoorden. Het is niet
mogelijk gebleken zich uitsluitend op het prijsbeleid te verlaten ter waarborging van redelijke
inkomens voor de producenten, ter verhoging van de levensvatbaarheid van de regio's en om
tegelijkertijd de structuur en het niveau van de landbouwproduktie in de juiste banen te leiden
( § 9).
Centraal staat het verzoek 'om de invoering van een algemeen sectorgewijs communautair
quotum in verband met de doelstellingen die voor de gemeenschappelijke landbouwproduktie
werden vastgesteld voor die produkten waarvoor de marktorganisatie vooral is gebaseerd op
interventieprijzen. Boven dit algemene quotum zou de medeverantwoordelijkheid een rol
moeten gaan spelen' (§ 16).
De lineaire basis-medeverantwoordelijkheidsheffing heeft niet tot een beperking van de
overproduktie geleid, maar eerder een stimulans gevormd om de produktie uit te breiden en
betekende voor de belastingbetaler een extra last. Het medeverantwoordelijkheidsbeginsel moet
slechts worden toegepast door middel van een geleidelijk te verminderen garantieprijs voor ieder
onderdeel van de produktie dat het betrokken quantum overschrijdt (§ 17). Daarnaast acht het
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Parlement 'invoering van rechtstreekse compenserende uitkeringen nodig, wanneer deze worden
betaald als beloning voor geleverde diensten die uit een oogpunt van regionaal en sociaal beleid
of om ecologische redenen noodzakelijk zijn en in de regel niet via het op de markt te bereiken
inkomen kunnen worden betaald, bijvoorbeeld handhaving van de landbouw in berggebieden en
andere benadeelde gebieden' (§ 19).

Met betrekking tot de prijzen wordt er op gewezen dat een juiste hierarchie van de prijzen,
waarbij onderscheid gemaakt wordt tussen overschot- en niet-overschotprodukten, bij uitstek
geschikt is als instrument om de produktie te regelen en een evenwicht van vraag en aanbod tot
stand te brengen. De prijzen voor de verschillende landbouwprodukten zijn volgens het
Parlement niet voldoende aan de veranderende marktsituatie en produktiestelsels aangepast
(§ 22).
Het onderdeel 'communautair handelsbeleid' werd het meest door de plenaire vergadering
geamendeerd. Het Parlement verzoekt daarin de Commissie haar handelspolitiek te herzien om
de communautaire markten meer open te stellen, niet alleen voor bepaalde grondstoffen maar
ook voor verwerkte produkten (§ 38). Het beklemtoont dat het communautaire handelsbeleid
met het gemeenschappelijk ontwikkelingsbeleid verenigbaar is, voornamelijk via langetermijnovereenkomsten met ontwikkelingslanden (§ 39). In het belang van ontwikkelingslanden
en consumenten mogen geen heffingen worden ingevoerd of douanerechten gedeconsolideerd
voor de invoer van olien en vetten alsmede van vervangingsmiddelen die niet in voldoende
hoeveelheden in de Gemeenschap worden geproduceerd (§ 42).
Het Parlement signaleert 'dat het Gemeenschappelijk Landbouwbeleid op moeilijkheden stuit
bij de aanpassing aan de zich wijzigende omstandigheden, doordat de Commissie aan invloed
heeft ingeboet en de Raad zich op buitensporige wijze met de bijzonderheden van het beleid

bemoeit' (§ 68).
Er zijn nadien weleens stemuitslagen geweest die op onderdelen van deze - het gehele
Gemeenschappelijk Landbouwbeleid bestrijkende - resolutie afweken, maar toch is 'de
resolutie-Plumb' te beschouwen als de visie van het Parlement op de weg die moet worden
ingeslagen, maar overigens tot veel controverses aanleiding blijft geven.
6. Resolutie inzake de herstructurering van het economische en monetaire beleid in aansluiting
aan de conclusies van de Raad van 30 mei 1980

17 juni 1981; 16 paragrafen; rapporteur Giavazzi (EVP-I) namens de economische en monetaire
commissie. PB 1981 C 172, pp 50-53.

Deze resolutie is behandeld in een gecombineerd debat met het rapport-Pfennig (nr. 7), in
dezelfde vergaderweek als het rapport-Plumb.
Het Parlement wenste zich expliciet uit te spreken over de toekomst van het gehele economische
beleid en van de begroting van de Gemeenschap, alvorens de Commissie het mandaat dat de
Raad haar op 30 mei 1980 had gegeven zou vervullen. De 'resolutie-Giavazzi' richt de
schijnwerper op de besluitvorming in de EG gedurende de laatste tijd, waarmee vooral de
verlammende werking van het 'Britse bijdrage'-vraagstuk bedoeld is, en wijst op de noodzaak
van een zorgvuldige doorlichting van de besluitvormingsprocedures in de instellingen, om
'verbetering te brengen in de thans bijzonder ongunstige verhouding tussen het door hen verzette
werk en de behaalde resultaten. In de Gemeenschap moet weer tijdig worden beslist en niet
oeverloos worden gediscussieerd' (§ 2). Afgerekend wordt met de idee dat 'het mandaat' vooral
of uitsluitend over de EG-begroting zou gaan. Dat is onjuist, het kan alleen worden opgevat als
een uitdrukkelijk verzoek om voorstellen voor een algehele herstructurering van het beleid en
niet voor een uitsluitend in begrotingstermen weer te geven correctie van specifieke nationale
situaties. Natuurlijk is 66k een budgettaire oplossing nodig om te voorkomen dat
'onaanvaardbare situaties' kunnen ontstaan (§ 6).
Een restrictieve interpretatie van het mandaat zal alleen maar tot gevolg hebben dat de oplossing
424

wordt uitgesteld en intussen de interne desintegratie en externe verzwakking van de
Gemeenschap worden versterkt (§ 7).
Over de communautaire begroting wordt de hoop uitgesproken dat de omvang en de structuur
ervan worden afgestemd op de concrete vereisten van het beleid en niet omgekeerd. Dat moet wel
snel gebeuren, met betere beheersing van de landbouwuitgaven en verhoging van het eigenmiddelenpotentieel, waarbij betere beheersing van de landbouwuitgaven in acht genomen
wordt. Er moet op meer onderdelen communautaire politiek komen voor het herstel van het
structurele evenwicht en er moet een aantal taken en lasten van de lidstaten aan de Gemeenschap
worden overgedragen. Het succesvolle leningenbeleid moet worden uitgebreid. Er moet nauwer
verband komen tussen de steunverlening ten laste van de EG-begroting en de plicht voor de
ontvangers om zich naar de economische doeleinden van de EG te richten, om een maximaal
effect te bereiken (§ 14). De voortdurende vertragingen bij de verschillende op ombuiging en
evenwichtsherstel gerichte activiteiten en vooral bij het geven van nieuwe impulsen aan de
solidariteit verergeren de 'onaanvaardbare situaties' die in sommige lidstaten bestaan in plaats
van ze te bestrijden.
De kenmerken waaraan bijzondere maatregelen voor individuele lidstaten moeten voldoen zijn
de volgende: ze moeten voorwaardelijk zijn, d.w.z. strikt gebonden aan het doel waarvoor zij
zijn vastgesteld en tijdelijk; er moet een tegenhangervoor bestaan, d.w.z. dat zij hetzij door hun
uitwerking, hetzij door andere, begeleidende maatregelen de samenhang van de Gemeenschap
ten minste in dezelfde mate versterken als waarin deze door hun specifieke karakter wordt

aangetast (§ 15).

7. Resolutie over de toekomst van de communautaire begroting

17 juni 1981; 37 paragrafen; rapporteur Pfennig (EVP-D) namens de BC. PB 1981 C 172,
pp 54-62.

Met het heen en weer schuiven van begrotingsmiddelen door aan de ene kant wat te besparen en
aan de andere kant wat toe te voegen worden de begrotingsproblemen niet opgelost. Op den duur
is deze oplossing onbruikbaar, want ieder jaar kan dit leiden tot strijd tussen de Gemeenschap en
de lidstaten of tussen lidstaten onderling. Men moet zich in de EG opnieuw bezinnen op de
doelstellingen van de Verdragen. Daarbij hoort ook de ontwikkeling van de Gemeenschap tot
een Economische en Monetaire Unie en uiteindelijk tot een Politieke Unie.
Zo introduceerde Pfennig zijn rapport. In het navolgende wordt de resolutie gevolgd die door het
Parlement werd vastgesteld.

'Met betrekking tot het mandaat van 30 mei 1980'
'Het mandaat' betekent niet het aanbrengen van een begrotingstechnische correctie in de 'nettopositie' van sommige landen, maar het uitwerken van concrete grondslagen voor de taakstelling
van de Gemeenschap aan de hand van de doelstellingen van de bestaande Verdragen, het kiezen
van prioriteiten en daartoe reeds thans het voorleggen van voorstellen voor herstructurering van
de begroting (§ 1).

'Met betrekking tot de tot nu toe ondernomen pogingen ter oplossing van de
structuurvraagstukken'
Er wordt herinnerd aan een eerdere resolutie (november 1979, zie nr. 1) over invoering van een
financieel vereveningsmechanisme, waarmee verder niets is gebeurd. Vastgesteld wordt dat een
aantal stappen door gebrek aan politieke wil van de regeringen van de lidstaten tot nu toe niet
verder tot resultaten heeft geleid: het plan-Werner, het verslag-Tindemans, verschillende
projecten en actieprogramma's van de Commissie voor een Economische en Monetaire Unie
(§ 3). (Verslag-Werner: Verslag aan de Raad en de Commissie van de EG betreffende de
fasegewijze verwezenlijking van de Economische en Monetaire Unie van de Gemeenschap.
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Luxemburg, 8 oktober 1979. Zittingsdocument EP 147/70. Rapport-Tindemans: De Europese
Unie, Verslag aan de Europese Raad. Brussel, december 1975.)
Met spijt wordt geconstateerd dat de Raad van 29 en 30 mei 1980 in plaats van een vooruitziende
oplossing van de structuurproblemen van de Gemeenschap te vinden zich gedwongen zag voor
een lidstaat een overgangsregeling te treffen, die zeer specifiek op de begrotingsontvangsten van
die lidstaat is afgestemd, de begrotingen 1981 en 1982 onredelijk verzwaart en een gevaarlijk
precedent betekent, zeker met het oog op de toetreding van lidstaten (§ 4).
A. Balans van het beleid dat de gemeenschap tot dusver heeft gevoerd en de maatregelen die zij
tot dusver heeft genomen
Het landbouwbeleid is nog het enige werkelijk gemeenschappelijk gefinancierde beleid van de
EG, Ook al wordt het landbouwstructuurbeleid nog grotendeels door de lidstaten gevoerd en
gefinancierd. Het moet worden herzien zonder de beginselen aan te tasten, omdat in sommige
sectoren, waar het accent uitsluitend op het prijsinstrumentarium wordt gelegd, de uitgaven
oncontroleerbaar zijn geworden (§ 5). Op andere gebieden staat het communautaire beleid
helaas in de kinderschoenen, d.w.z. het blijft beperkt tot specifieke activiteiten (deelneming van
de Gemeenschap in projecten en maatregelen) en de uitgaven hiervoor vertonen een grote,
inefficiente spreiding. Gedoeld wordt op energie, onderzoek, industrie, vervoer, milieubeheer
enz. Het regionale en sociale beleid is onvoldoende gericht op de minstbedeelde regio's en houdt
daardoor geen rekening met de noodzakelijke herverdeling van begrotingsuitgaven en derhalve
met de noodzaak van convergentie van de economieen en een evenwichtige inkomensverdeling
voor de Europese burgers (§ 6).

B. Algehele hervorming van de begroting
Herziening van de begroting is niet louter te beschouwen als een nieuwe structurering en
herverdeling van de huidige inkomsten en uitgaven. Bij een (door Raad en Commissie zelf
aangekondigde) Economische en Monetaire Unie hoort naast het vrije verkeer van goederen,
buitentarief
- ook een overeenkomst
een
en
diensten
en
gemeenschappelijk
kapitaal
(Finanzverfassung) over de financien van de Gemeenschap, die in de verhouding tussen de
Gemeenschap en de lidstaten duidelijkheid brengt met betrekking tot
a. de inning van openbare heffingen, met name belastingen;
b. de verdeling van deze inkomsten tussen Gemeenschap en lidstaten, inclusief een stelsel van
financiale verevening;
c. de bevoegdheid voor openbare uitgaven alsmede de talrijke regulerende, codrdinerende en
niet-budgettaire activiteiten (§ 8).
Alleen in een dergelijk concept kunnen de begrotingsproblemen duurzaam worden opgelost.
Daartoe hoort ook een nieuwe verdeling van de bevoegdheden tussen de instellingen van de
Gemeenschap onderling (§ 9).

'Met betrekking tot een financiele overeenkomst'
Het Parlement refereert aan het Mac Dougall-verslag, een rapport van experts aan de Commissie
na onderzoek bij verschillende bondsstaten, waaruit blijkt dat het initieren van nieuwe
beleidsonderdelen die uitgaven met zich brengen niet noodzakelijkerwijs de overdracht van
beslissingsbevoegdheden en financiele verantwoordelijkheid van de lidstaten aan de
Gemeenschap zou inhouden. Het zou enkel tot centralisatie in plaats van tot eenwording leiden.
Daarom is het nodig de beleidsterreinen af te bakenen waarbinnen
a. op communautair niveau de criteria moeten worden gesteld;
b. daarenboven ook nog op communautair niveau een administratieve uitvoering en/of
financiering (in plaats van, samen met of naast de lidstaten) moet plaatsvinden, waarvoor dan de
noodzakelijke eigen middelen van de Gemeenschap ter beschikking staan (§ 11).
In de bestaande Verdragen acht het Parlement een voldoende basis aanwezig voor de afbakening
van bevoegdheden tussen de Gemeenschap en de lidstaten voor zover het er om gaat of en in
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welke beleidssectoren de Gemeenschap bindende criteria kan vaststellen.
Daarentegen vindt het
Parlement ten aanzien van het vraagstuk of en in welke sectoren ook nog
op communautair
niveau een administratieve uitvoering en/of financiering moet plaatsvinden, de bestaande
Verdragen onvolledig en voor verbetering vatbaar. Daarom zou ook in de Gemeenschap het in
het Mac Dougall-rapport uitgewerkte basisconcept van de verschillende federaties moeten
worden toegepast. Dat houdt het volgende in:
1. Gemeenschap en lidstaten hebben een zelfstandig en van elkaar onafhankelijk functionerende
begroting (met betrekking tot ontvangsten en uitgaven);
2. ieder financiert zelf zijn bestuursapparaat (ambtenaren en
gebouwen);
3. wat de uitgaven betreft is een regelmatige verdeling tussen de Gemeenschap en lidstaten
noodzakelijk (§ 12).
De in de Verdragen omschreven bevoegdheden voor het vaststellen van communautaire criteria
inzake doelstellingen worden volgens het Parlement tot nu toe niet in de voor de integratie
gewenste mate benut. De bevoegdheden machtigen de Gemeenschap immers tot het nemen
van
coardinerende en wetgevende maatregelen, die mede tot een juridische en economische eenheid
kunnen leiden, zonder dat dit per se financiele gevolgen voor de Gemeenschap met zich hoeft te
brengen. Eventueel noodzakelijke uitgaven kunnen ook aan de hand van communautaire
criteria door de lidstaten worden gedragen (§ 13). Het Parlement acht ook een
herziening van de
uitvoerende taken van de Gemeenschap noodzakelijk met het doel om naast de enkele
beheersfuncties (EGKS, kernenergie e.a.) een eigen communautair, financieel, en douanebeheer
te scheppen, dat een pijler van de Economische en Monetaire Unie
vormt en in de EEG, wat het
financieel beheer betreft, enkel bij de EGKS bestaat (§ 14).

Het Parlement noemt dan in § 15 - naar het Mac Dougall-verslag - de gebieden
waarop in de
toekomst de Gemeenschap de uitgaven zou moeten doen:
a. ten aanzien van de buitenlandse betrekkingen: internationale ontwikkelings
hulp;
b. ten aanzien van de sociale zekerheid: werkloosheid, invaliditeit en lichamelijke handicap,
omscholing, het scheppen van arbeidsplaatsen;
c. ten aanzien van het onderwijs: beroepsopleiding van jongeren, met name kinderen van
seizoenarbeiders;
d. ten aanzien van de woningbouw: huisvesting voor seizoenarbeiders;
e. ten aanzien van de economische dienstverlening:
-landbouw: ondersteuning van de markt, structurele maatregelen;
- visserij: structurele maatregelen;
- industrie: reorganisatie de sectoren
in
kolen, ijzer en staal, scheepsbouw, textiel; onderzoek en
ontwikkeling op het gebied van televerbindingen, ruimtevaart, dataverwerking; standaardisatie
van technische maatstaven en normen;
- energie: het aanleggen van voorraden, onderzoek en ontwikkeling;
- verkeer: grensoverschrijdende infrastructuur;
- regionaal beleid: investerings- en
werkgelegenheidsstimulering;
- milieubeheer: onderzoekprojecten;
- stimulering van algemeen onderzoek: ontwikkeling op economisch en militair vlak;
f. andere gebieden: hulp bij rampen;
g. financiele verevening.
De vaststelling van communautaire criteria voor bepaalde belastingsoorten (met name BTw,
inkomstenbelasting en vennootschapsbelasting) wanneer de harmonisatie zich op den duur ook
over de tarieven zal uitstrekken, wordt als bevoegdheid van de Gemeenschap voldoende
geacht.
Daarnaast is een eigen belastingheffing door de Gemeenschap - afgezien van invoerrechten en
communautaire heffingen - niet absoluut noodzakelijk, 'temeer daar de burgers niet extra
mogen worden belast' (§ 17).
De Gemeenschap dient in hogere mate te delen in de opbrengst uit de BTW en later wellicht uit een
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of andere vorm van directe belasting. De ontvangsten uit deze belasting moeten Gemeenschap en
lidstaten gezamenlijk toekomen en volgens een in een Gemeenschapsverdrag vastgelegd stelsel
over zijn aandeel kan
tussen Gemeenschap en lidstaten worden verdeeld, waarna ieder vrijelijk
beschikken (§ 18).

Bij vervulling van de taken in de genoemde sectoren zal de totale begroting van de EG stijgen bij
gelijktijdige ontlasting van de begrotingen van de lidstaten. Met de efficientere afhandeling van
Zodra concrete
de taken op het niveau van de Gemeenschap kan dat worden gerechtvaardigd.
programma's voor de in § 15 genoemde uitgavensoorten ter tafel liggen moet worden begonnen
met de beschikbaarstelling van de in de resolutie over de eigen middelen verlangde eigen
middelen (§ 19).

'Met betrekking tot het institutionele evenwicht'
Herhaald wordt het verlangen naar een evenwicht tussen de twee partners binnen de
te worden voor:
Begrotingsautoriteit. Zo spoedig mogelijk dient een oplossing gevonden
het Parlement uitgaven
van
het
recht
en
leiden
tot
van
uitgaven
maatregelen die
a. de samenhang
toe te staan. Ofwel wordt het Parlement betrokken bij het tot stand brengen van de maatregelen,
ofwel kunnen de maatregelen niet van kracht worden zonder goedkeuring vooraf van de
uitgaven door het Parlement;
de Commissie rechtstreeks
b. de erkenning van de begroting als juridische grondslag, die
de
in
de
opgenomen kredieten;
met
end
sten
tot
overeenkom
begrotingspo
uitgaven
machtigt
de
de
van de ontvangsten;
hoogte
van
het
vaststelling
bij
t
Parlemen
c. de medezeggenschap van
d. de budgettisering van de leningen en het EOF.

Ten slotte stelt het Parlement dat bij het functioneren van de Gemeenschap en haar
het Parlement
uitgebalanceerde ontwikkeling niet alleen een democratische controle door
apsorgaan is dat
Gemeensch
ongedeeld
hij
dat
een
Raad
de
bij
bewustzijn
het
behoort, maar ook
met meerderheid van stemmen en autonoom besluit.
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Bijlage 12
Conclusies van het voorzitterschap betreffende de werkzaamheden van de Europese Raad van

Fontainebleau van 25 en 26 juni 1984 met betrekking tot de onderdelen 'Budgettaire
onevenwichtigheden' en 'Eigen middelen en uitbreiding'
Budgettaire onevenwichtigheden
1. Het uitgavenbeleid is op termijn het essentiele middel om de kwesties van budgettaire
onevenwichtigheden op te lossen. Er is evenwel besloten dat elke lidstaat die een buitensporige
begrotingslast draagt naar de maatstaf van zijn relatieve welvaart, te zijner tijd voor een correctie
in aanmerking kan komen. De grondslag van de correctie is het verschil tussen het aandeel van de
BTw-betalingen en het aandeel in de uitgaven zoals die volgens de huidige criteria worden
verdeeld.
2. Voor het Verenigd Koninkrijk wordt het volgende dispositief aangenomen:
- voor 1984 wordt een forfaitair bedrag van 1000 mln. ECU vastgesteld;
- vanaf 1985 wordt het verschil (grondslag van de correctie) zoals bepaald in § 1 voor de in § 4
bedoelde periode jaarlijks gecorrigeerd ter hoogte van 66%.
3. De in § 2 bedoelde correcties worden in mindering gebracht op het normale BTw-aandeel van
het Verenigd Koninkrijk uit hoofde van het begrotingsjaar dat volgt op het jaar waarvoor de
correctie wordt toegestaan. De last die daaruit voor de andere lidstaten voortvloeit wordt over
hen omgeslagen volgens hun normale BTw-aandeel, zodanig aangepast dat het aandeel van de
BRD op tweederde van haar BTW-aandeel komt.
4. De in § 2 (tweede streepje) bedoelde correctieformule zal deel uitmaken van het besluit tot
verhoging van het BTW-plafond tot 1,4070, aangezien de geldigheidsduur van beide met elkaar
verbonden is. Een jaar voordat het nieuwe plafond wordt bereikt, legt de Commissie de Raad een
verslag voor waarin de balans wordt opgemaakt over:
- de resultaten van de begrotingsdiscipline;
- de financiele behoeften van de Gemeenschap;
- de verdeling van de begrotingslasten over de lidstaten naar de maatstaf van hun relatieve
welvaart, en de consequenties die daaruit moeten worden getrokken voor de toepassing van de
budgettaire correcties.
De Raad zal de gehele problematiek opnieuw onderzoeken en ex novo de passende besluiten
nennen.

Eigen middelen en uitbreiding
Het maximumpercentage voor de BTW-afdracht wordt vastgesteld op 1,4 per 1 januari 1986; dit
maximumpercentage geldt voor elke lidstaat en treedt in werking zodra de bekrachtigings-

procedures zijn voltooid en uiterlijk op 1 januari 1986.
Het maximumpercentage kan per 1 januari 1988 worden verhoogd tot 1,6 ingevolge een besluit
van de Raad, genomen met eenparigheid van stemmen en na akkoordverklaring volgens de
nationale procedures.
De Europese Raad bevestigt nogmaals dat de onderhandelingen voor de toetreding van Spanje
en Portugal op 30 september 1984 dienen te zijn voltooid. De Gemeenschap moet inmiddels alles
in het werk stellen om de voorwaarden voor het welslagen van deze uitbreiding te creeren,
enerzijds bij de onderhandelingen met Spanje over het visserijhoofdstuk tot behoud van de
visstand, anderzijds door een hervorming van de gemeenschappelijke ordening van de
wijnmarkt welke een beheersing van de in de Gemeenschap voortgebrachte hoeveelheid wijn
garandeert en door te zorgen voor een billijk evenwicht tussen de landbouw- en industriele
overeenkomsten.
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Bijlage 13
Conclusies van de Raad inzake de maatregelen ter waarborging van de daadwerketijke
tenuitvoerlegging van de Conclusies van de Europese Raad betreffende de begrotingsdiscipline

4 december 1984, EG Bull 4/84, numiner 1.3.3.
De Raad van de Europese Gemeenschappen,

gelet op de Verdragen tot oprichting van de
Europese Gemeenschappen,
overwegende dat de Europese Raad in diens
bijeenkomsten van 19/20 maart en 25/26 juni
1984 overeenstemming heeft bereikt over een
geheel van besluiten en beleidslijnen ten einde
de Gemeenschap een nieuwe impuls te geven
en een hechte grondslag te leggen voor de
voortzetting van haar ontwikkeling gedurende
het huidige decennium;
overwegende dat daarin uitdrukkelijk beginselen inzake de budgettaire en de financille
discipline zijn opgenomen;

overwegende dat de Europese Raad het van
essentieel belang heeft geacht dat de gestrengheid die thans het begrotingsbeleid van elke
Lid-Staat beheerst, ook voor de begroting van
de Gemeenschappen geldt, en heeft verklaard
dat het uitgavenniveau van de Gemeenschappen zal worden vastgesteld aan de hand
van de beschikbare inkomsten en dat de begrotingsdiscipline zal gelden voor alle begrotingsuitgaven;
overwegende dat de Europese Raad de Raad
van Ministers heeft verzocht om de nodige
maatregelen te nemen om te verzekeren dat de
in zijn conclusies genoemde beginselen daadwerkelijk worden toegepast,

heeft de volgende conclusies vastgesteld:

Artikel

1

1. De Raad stelt elk jaar bij de aanvang van de

begrotingsprocedure een referentiekader vast,
dat wil zeggen het maximale uitgavenniveau
dat hij voor de financiering van het communautaire beleid in het volgende begrotingsjaar denkt te moeten goedkeuren, overeen430

komstig de artikelen 2 tot en met 5 en artikel 9.
2. De Raad stelt het referentiekader vast met
de gekwalificeerde meerderheid van stemmen
omschreven in artikel 148, lid 2, tweede
streepje, van het EEG-Verdrag.
3. De relevante bepalingen van de financiele
richtsnoeren betreffende het gemeenschappelijk landbouwbeleid in de bijlage van de mededeling van de Commissie van 6 maart 1984
worden ten uitvoer gelegd; deze bepalingen
zijn als bijlage aan deze conclusies gehecht.

Artikel 2
De Raad draagt er zorg voor dat de nettouitgaven met betrekking tot de landbouwmarkten, berekend overeenkomstig artikel 4,
minder toenemen dan het stijgingspercentage
van de grondslag der eigen middelen. De
beoordeling van deze ontwikkeling geschiedt
op van jaar tot jaar vergelijkbare grondslagen.
Er zal rekening worden gehouden met buitengewone omstandigheden, met name in verband met de uitbreiding.

Artikel 3
De voor de toepassing van artikel 2 in aanmerking te nemen bedragen zijn:
a. met betrekking tot de uitgaven:
de bedragen die moeten worden toegerekend
aan afdeling III, deel B, titels 1 en 2 (EOGFLGarantie) van de begroting. Voor de berekening van de landbouwuitgaven met het oog op
de toepassing van het richtsnoer van artikel 2,
worden deze bedragen in aanmerking genomen, onder aftrek van het totaal van de bedragen die betrekking hebben op de afzet van
Acs-suiker, de restituties in verband met
voedselhulp, de betalingen door producenten
in verband met de suiker- en isoglucosebijdraalsmede
toekomstige
mogelijke
ontvangsten uit de landbouwsector;
b. met betrekking tot de grondslag van de

gen,

eigen middelen:

de potentiele ontvangsten op basis waarvan de
titels 1 en 2 van de staat van ontvangsten van
de begroting zijn opgesteld. Voor de berekening van de grondslag van de eigen middelen
van de Gemeenschap bij de tenuitvoerlegging
van het richtsnoer van artikel 2 wordt in aanmerking genomen de totale BTW-grondslag op
grond waarvan het BTw-percentage van het
betrokken jaar is vastgesteld, het bedrag van
de financiale bijdragen die in voorkomend geval in de begroting van dat jaar zijn opgenomen alsmede de andere eigen middelen dan die
uit de BTw, die zijn opgenomen in titel 1 van de
ontvangsten, onder aftrek van de suiker- en
isoglucosebijdragen, alsmede de mogelijke
toekomstige ontvangsten uit de landbouwsector.

Wanneer de potentiele ontvangsten uit de BTW
worden gewijzigd door een wijziging van het
BTw-maximum, wordt het richtsnoer van artikel 2 berekend alsof het nieuwe maximumpercentage van de BTw in alle voor de berekening van het richtsnoer relevante jaren was
toegepast.

Artikel 4
Het niveau van de netto-uitgaven met betrekking tot de landbouwmarkten wordt voor een
gegeven jaar als volgt berekend:
a. het niveau van de uitgaven als omschreven
in artikel 3, onder a., is het gemiddelde van de
feitelijke uitgaven voor de uitvoering van de
begroting 1984 en de optimale raming met betrekking tot de uitvoering van de begroting
1985;

b. het element eigen middelen wordt vastgesteld door het geraamde niveau van de
grondslag van de eigen middelen voor het desbetreffende jaar, als omschreven in artikel 3,
onder b., te delen door het gemiddelde van de
grondslag van de eigen middelen voor 1984
en 1985;

c. het niveau van de uitgaven voor het des-

betreffende begrotingsjaar is de uitkomst van
de vermenigvuldiging van de bedragen verkregen door toepassing van het bepaalde onder a. en b., tenzij de Raad met de in artikel 1,
lid 2, genoemde meerderheid anders besluit;
d. de berekeningsmethode zal opnieuw worden bezien in overeenstemming met de conclusies van Fontainebleau onder het hoofd 'verstoringen van het begrotingsevenwicht' op de

grondslag van het verslag dat door de Commissie dient te worden ingediend, een jaar
voordat het maximum van 1,4% BTW wordt
bereikt.

Artikel 5
Mocht van het in artikel

2 bedoelde kwalitatieve richtsnoer worden afgeweken, dan

draagt de Raad er zorg voor dat de land-

bouwuitgaven tijdens de volgende twee begrotingsjaren, behoudens abnormale ontwikkelingen, worden teruggebracht tot de uit dit
richtsnoer voortvloeiende limieten. De maatregelen van de Raad worden dan allereerst
gericht op die produktiesectoren die er de oorzaak van zijn dat van het richtsnoer wordt
afgeweken.

Artikel 6
1. Bij het uitoefenen van zijn bevoegdheden
als wetgever of als deel van de begrotingsauto-

riteit, draagt de Raad er zorg voor dat het
referentiekader wordt geterbiedigd.
2. Op verzoek van een Raadslid of van de
Commissie kan de Raad met de in artikel 1,
lid 2, bedoelde meerderheid, het referentiekader wijzigen.

Artikel 7
1. Uitgezonderd voor de besluiten genoemd in

lid 4, wordt, wanneer de Raad op het punt

staat een besluit aan te nemen waardoor de
uitgaven voor een bepaald begrotingsjaar het
voor dat jaar geldende referentiekader dreigen
te overschrijden, de aanneming van dit besluit

of verzoek van een Raadslid of van de Com-

missie opgeschort.

2. Binnen 66n maand beslist de Raad, met de in

artikel 1, lid 2, genoemde meerderheid, over
de vraag of het voorgestelde besluit, bij

aanneming ervan, tot overschrijding van het
referentiekader zal leiden.
3. Indien de Raad concludeert dat het voorgestelde besluit bij aanneming ervan, tot overschrijding van het referentiekader zou leiden,
neemt hij het voorgestelde besluit opnieuw in
overweging teneinde passende maatregelen te
treffen.
4. Voor besluiten die een weerslag hebben
op
de netto-uitgaven in verband met de landbouwmarkten, zijn de procedures vermeld in
de

punten 5a. en 6b. van de bijlage bij de
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mededeling van de Commissie van 6 maart
1984 van toepassing.

Artikel 8
Wanneer hij op het punt staat een besluit aan
te nemen dat aanzienlijke financiele consequenties heeft welke zich over verscheidene
jaren uitstrekken, geeft de Raad alvorens een
definitief besluit te nemen zijn mening te kennen over de vraag of de financiele consequenties van het voorgestelde besluit verenigbaar
zijn met de beginselen en richtsnoeren die bij
de begrotingspolitiek van de Gemeenschap in
acht moeten worden genomen.
Artikel 9
1. De Raad houdt zich tijdens de gehele
begrotingsprocedure aan het maximumpercentage bedoeld in artikel 203, lid 9, van het
EEG-Verdrag.
2. Daartoe:

- handhaaft de Raad, bij de opstelling van de
ontwerp-begroting, de stijging van de uitgaven
die niet verplicht voortvloeien uit de Verdragen of de ter uitvoering daarvan vastgestelde
besluiten, op een niveau dat ten hoogste gelijk
is aan de helft van het in artikel 203, lid 9,
bedoelde maximumpercentage;
- neemt de Raad bij de tweede lezing een zodanig standpunt in dat het maximumpercentage niet wordt overschreden.
3. De leden 1 en 2 van dit artikel laten het
bepaalde in artikel 203 van het EEG-Verdrag
onverlet, met name het bepaalde in de laatste
alinea van lid 9.

Artikel 10
In de veronderstelling dat de begroting voor
1986 zal worden opgesteld op de grondslag van
een verhoging van de eigen middelen in dat
jaar, zullen deze conclusies voor het eerst van
toepassing zijn op de uitoefening van de bevoegdheden van de Raad in 1985 met betrekking tot de uitgaven in het begrotingsjaar
1986.

name die over de landbouwprijzen welke de
Raad van de Ministers van Landbouw elk jaar
op voorstel van de Commissie moet vaststellen, stelt de Commissie de volgende regeling
voor:

a. bij het indienen van de landbouwvoorstellen
zal de Commissie een kwantitatieve raming
van de budgettaire consequenties van die voorstellen verstrekken, gerelateerd aan de groei
van de eigen middelen, en berekend volgens
een gemeenschappelijke en onveranderlijke
formule, namelijk het voortschrijdend gemiddelde van de groei in respectievelijk het
lopende, het voorafgaande en het komende
jaar. Aan de hand van deze cijfers moet worden beoordeeld of de voorstellen verenigbaar
zijn met het in § 2 bedoelde richtsnoer;
b. bij het opstellen van haar voorstellen voor
de prijzen (en de begeleidende maatregelen)
zal de Commissie het in § 2 bedoelde richtsnoer volgen. Zij bevestigt dat zij daartoe voor
de sectoren met overschotten en de sectoren
waar de snel stijgende uitgaven met beperkte
afzetmogelijkheden gepaard gaan in de komende jaren een restrictief prijsbeleid wil volgen;
c. de Commissie stelt de Europese Raad dan
ook voor de Raad van Ministers te verzoeken
de volgende regel toe te passen: indien de Raad
van de Ministers van Landbouw naar het oordeel van de Commissie besluiten neemt waarvoor de door de Commissie aanvankelijk
voorgestelde kosten worden overschreden,
moet de eindbeslissing in een speciale zitting
van de Raad worden genomen, waaraan zowel
door de Ministers van Financien als die van
Landbouw wordt deelgenomen, en zullen de
uiteindelijke besluiten slechts in die speciale
zitting mogen worden vastgesteld.
6. Voor de opstelling en de uitvoering van de
begroting stelt de Commissie de volgende
regels voor:
a. bij de indiening van de begrotingsvoorstellen in het kader van het voorontwerp van begroting houdt de Commissie met alle voor het

Uittreksel uit de in artikel 1, lid 3, genoemde
mededeling van de Commissie van 6 maart

betrokken begrotingsjaar te verwachten uitgaven rekening, met inbegrip van die welke uit
haar prijsvoorstellen mochten voortvloeien.

1984

De Commissie en de Raad zullen zich dus tot

5. Wat de besluiten betreft die voor de omvang
van de landbouwuitgaven bepalend zijn, met

doel moeten stellen de uitgaven van het EOGFLGarantie binnen de perken van de begrotingskredieten voor het betrokken jaar te houden;
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b. de Commissie zal een alarmprocedure invoeren, die haar in staat zal stellen in de loop
van het jaar tijdig te constateren dat begrotingsoverschrijdingen te duchten zijn en zal
dan onverwijld aan de Raad en het Europese
Parlement verslag uitbrengen.
In alle geval brengt de Commissie aan de Raad
en het Parlement maandelijks verslag uit over
de ontwikkeling van de landbouwuitgaven.
Na uitputting van alle mogelijkheden waarover zij in het kader van de dagelijkse uitvoering van het gemeenschappelijk landbouwbeleid beschikt, stelt de Commissie, in
voorkomend geval, aan de Raad en het Parlement maatregelen voor om met inachtneming
van de beginselen van het gemeenschappelijk
landbouwbeleid de stijging van de landbouwuitgaven te beperken. De andere Instellingen
dienen dan zo spoedig mogelijk de nodige besluiten te nemen, opdat die maatregelen aan
hun doel kunnen beantwoorden. In voorkomend geval kan de Raad de besluiten in een
speciale zitting als bedoeld in § 5, onder c.,
vaststellen.
Slechts indien alle bezuinigingsmogelijkheden
in het kader van de dagelijkse uitvoering van
het gemeenschappelijk landbouwbeleid en in
dat van eventuele bijkomende besluiten van de
Raad zijn uitgeput, zal de Commissie een aanvullende begroting indienen;
c. bij afwijking van het in § 2 bedoelde kwalitatieve richtsnoer (wegens een speciaal besluit
van de Raad, zie § 5, onder c., of doordat een
aanvullende begroting wordt vastgesteld),
moeten de Raad en de Commissie in de twee
volgende begrotingsjaren zodanig te werk
gaan dat, afgezien van abnormale ontwikkelingen, de landbouwuitgaven tot het met het
kwalitatieve richtsnoer overeenkomende niveau worden teruggedrongen. De maatregelen

van de Instellingen moeten allereerst gericht
zijn op die produktiesectoren die de oorzaak
ervan zijn dat van het kwalitatieve richtsnoer
werd afgeweken.

Conclusies van de Raad over desamenwerking
met de Commissie en het Europese Parlement
inzake begrotingsdiscipline
De Raad heeft op 28 november en 4 december
in het licht van de zitting van 21 november
uitvoerig van gedachten gewisseld over de
wijze waarop de noodzakelijke samenwerking
tussen het Europese Parlement, de Commissie
en de Raad inzake begrotingsdiscipline kan
worden verzekerd.
De Raad nam de volgende conclusies aan:
- ten eerste, de Commissie en het Europese
Parlement uit te nodigen om samen met hem te
onderzoeken hoe de samenwerking tot stand
kan worden gebracht die noodzakelijk is voor
een gezamenlijke begrotingsdiscipline van alle
drie de Instellingen;
- ten tweede, een delegatie van het Europese
Parlement uit te nodigen voor een bijeenkomst
met de Raad kort voor de zittingen waarin de
Raad het referentiekader van het jaar moet
vaststellen.
De Raad machtigde zijn Voorzitter om het
Europese Parlement in kennis te stellen van
het resultaat van zijn beraadslagingen inzake
begrotingsdiscipline, met name van zijn conclusies betreffende
- de maatregelen die nodig zijn om de effectieve tenuitvoerlegging te waarborgen van de
conclusies van de Europese Raad inzake begrotingsdiscipline;
- de samenwerking met de Commissie en het
Europese Parlement inzake begrotingsdiscipline.
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Bijlage 14
Gezamenlijke Verklaring van het Europese Parlement, de Raad en de Commissie van 30 juni
1982 betreffende verschillende maatregelen ter verzekering van een beter verloop van de
begrotingsprocedure (PB 1982 C 194)

Het Europese Parlement, de Raad en de Commissie,

overwegende dat het goed functioneren van de
Gemeenschappen een harmonieuze samenwerking tussen de instellingen vergt;

overwegende dat het geboden is, met inachtneming van de respectieve bevoegdheden van
de verschillende instellingen van de Gemeenschappen, zoals deze in de Verdragen zijn omschreven, in onderlinge overeenstemming
diverse maatregelen te treffen tot verzekering
van een beter verloop van de begrotingsprocedure ter uitvoering van de bepalingen van artikel 78 van het Verdrag tot oprichting van de
Europese Gemeenschap voor Kolen en Staal,
artikel 203 van het Verdrag tot oprichting van
de Europese Economische Gemeenschap en
artikel 177 van het Verdrag tot oprichting van
de Europese Gemeenschap voor Atoomenergie,

komen het volgende overeen:

I. Classificatie van de uitgaven

Criteria
In het licht van deze overeenkomst en de door
1.

de Commissie voor de gewone begroting van
1982 voorgestelde classificatie van de uitgaven
beschouwen de drie instellingen als verplichte
uitgaven de uitgaven welke de begrotingsautoriteit in de begroting moet opnemen opdat de
Gemeenschap kan voldoen aan haar - interne
of externe - verplichtingen zoals die voortvloeien uit de Verdragen of de ter uitvoering
daarvan vastgestelde besluiten.

II. Classificatie van nieuwe begrotingslijnen
of van bestaande begrotingslijnen waarvan de
rechtsgrondslag werd gewijzigd
1. Uitgaande van de in punt I hierboven vermelde gegevens geschiedt de classificatie van
nieuwe begrotingslijnen en de hierop betrekking hebbende uitgaven, op voorstel van de
Commissie, in onderlinge overeenstemming
tussen de twee instellingen die de begrotings-

autoriteit uitmaken.
2. Het voorontwerp van begroting bevat een
voor elke nieuwe begrotingslijn toegelicht
classificatievoorstel.
3. Indien 66n van de twee instellingen die de

begrotingsautoriteit uitmaken het classificatievoorstel van de Commissie niet kan accepteren, wordt dit verschil van mening voorgelegd aan een vergadering van de Voorzitter
van het Parlement, de Voorzitter van de Raad
en de Voorzitter van de Commissie, welke
laatste het voorzitterschap waarneemt.
4. De drie Voorzitters trachten de eventuele
meningsverschillen op te lossen voordat de
ontwerp-begroting wordt vastgesteld.
5. De Voorzitter van het Tripartiete Overleg
brengt verslag uit op de overlegvergadering
tussen de instellingen die plaats heeft v66r de
eerste lezing door de Raad en treedt zonodig
de besprekingen van de Raad en het
Parlement in eerste lezing.
6. De overeengekomen classificatie - die een
voorlopig karakter heeft in het geval waarin
het basisbesluit nog niet is genomen - kan,
wanneer dat besluit is vastgesteld, in het licht
daarvan in onderlinge overeenstemming
worden herzien.

op bij

III. Samenwerking tussen de instellingen in het
kader van de begrotingsprocedure

2. Toepassing op basis van deze overeenkomst
De classificatie van de begrotingslijnen wordt
verricht zoals vermeld in de bijlage.
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1. De gedachtenwisseling over de beschouwingen van het Parlement met betrekking tot het
voorontwerp van begroting van de Commis-

sie, die moet worden gehouden voordat de
Raad de ontwerp-begroting vaststelt, moet zo
tijdig plaatsvinden dat de Raad behoorlijk rekening kan houden met de suggesties van het
Parlement.
2.a. Wanneer tijdens de begrotingsprocedure
blijkt dat de afsluiting daarvan, voor de verhoging van de niet-verplichte uitgaven, de
vaststelling in onderlinge overeenstemming
zou kunnen vereisen van een nieuw op de kredieten voor betalingen toepasselijk percentage
en/of een nieuw op de kredieten voor vastleggingen toepasselijk percentage -laatstgenoemd percentage kan op een ander niveau
worden vastgesteld dan het eerstgenoemde komen de Voorzitters van het Parlement, de
Raad en de Commissie onmiddellijk bijeen.
b. Op basis van de bestaande standpunten
wordt alles ondernomen teneinde de elementen te vinden tot bereiking van uiteindelijke
overeenstemming tussen de twee instellingen
die de begrotingsautoriteit uitmaken, opdat de
begrotingsprocedure voor het einde van het
jaar kan worden afgesloten.
c. Te dien einde verplicht elke partij zich alles
in het werk te stellen om dit tijdschema, dat
essentieel is voor het goed functioneren van de
Gemeenschap, na te leven.
3. Voor het geval evenwel dat v66r 31 december geen overeenstemming wordt bereikt verplicht de begrotingsautoriteit zich ertoe de
pogingen om tot afsluiting van de begrotingsprocedure te geraken verder voort te zetten en
de vaststelling van de begroting voor eind
januari mogelijk te maken.
4. Het akkoord tussen de twee instellingen die
de begrotingsautoriteit uitmaken over het
nieuwe percentage bepaalt het niveau van de
niet-verplichte uitgaven waarop de begroting
zal worden vastgesteld.
5. De Voorzitters van het Parlement, de Raad
en de Commissie komen indien nodig en op
verzoek van een hunner bijeen:
- om de resultaten van de toepassing van deze
verklaring te evalueren;
- om hangende problemen te bestuderen ten
einde gezamenlijke voorstellen voor oplossingen voor te bereiden, die aan de instellingen

worden voorgelegd.

IV. Overigevraagstukken

1. De 'handelingsruimte' van het Parlement -

waarvan het bedrag overeenkomt met ten minste de helft van het maximumpercentage - is
van toepassing met ingang van de ontwerpbegroting, die door de Raad in eerste lezing is
opgesteld, daarbij rekening houdend met
eventuele nota's van wijzigingen van dit ontwerp.
2. De verplichting tot respecteren van het
maximumpercentage geldt voor de jaarlijkse
begroting inclusief de gewijzigde en/of aanvullende begroting(en). Onverlet de vaststelling van een nieuw percentage blijft het eventueel ongebruikte gedeelte van het maximumpercentage beschikbaar voor een eventueel gebruik in het kader van de behandeling van een
ontwerp van gewijzigde en/of aanvullende be-

groting.

3.a. De bij de bestaande verordeningen vastgestelde maximumbedragen

zullen in acht

worden genomen.
b. Ten einde aan de begrotingsprocedure haar
volledige betekenis te geven moet vaststelling
van maximumbedragen bij verordening
worden vermeden evenals de opneming in de
begroting van bedragen die hoger zijn dan de
re8le uitvoeringsmogelijkheden.

c. De uitvoering van de in de begroting op-

genomen kredieten voor wezenlijke nieuwe
communautaire acties vereist de voorafgaande

vaststelling van een basisverordening. In het
geval waarin dergelijke kredieten in de begroting zouden worden opgenomen voordat

een voorstel voor een verordening is ingediend, is de Commissie verzocht uiterlijk eind
januari een voorstel in te dienen.
De Raad en het Parlement verplichten zich
alles in het werk te stellen opdat de verordening in kwestie uiterlijk eind mei wordt vastgesteld.
In het geval evenwel waarin de verordening

niet binnen deze termijn kan worden vastgesteld dient de Commissie alternatieve voorstellen (overschrijvingen) in opdat de desbetreffende kredieten kunnen worden gebruikt
gedurende het begrotingsjaar.
4. De instellingen nemen er kennis van dat de
herzieningsprocedure van het Financieel
Reglement nog hangende is en dat in dit kader
nog een aantal problemen zouden moeten
worden geregeld. Zij verplichten zich alles in
het werk te stellen om deze procedure zo
spoedig mogelijk af te sluiten.
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Bijlage 15
Overzicht van de 'triloog'-bijeenkomsten

datum

6-10-1982

17-11-1982
8-12-1982

plaats

onderwerpen

Brussel

Poging om de hangende problemen op te lossen, met

Straatsburg
Brussel

9-12-1983

Brussel

9-11-1984

Brussel

13-11-1985
8- 7-1986

Straatsburg
Straatsburg

21-10-1986

Straatsburg

26-11-1986

Brussel

19-12-1986

Brussel

9-1-1987

Brussel

23-3-1988

Brussel

22-4-1988
10-5-1988
16-5-1988
27-5-1988

Brussel
Brussel
Bonn
Brussel

name de vraag of de assiette van de niet-verplichte
uitgaven door kredietoverschrijvingen wordt beinvioed.
Vaststelling van een nieuw stijgingspercentage.
Problemen betreffende de assiette en de classificatie
van de niet-verplichte uitgaven.
Classificatie; in reserve plaatsen van de kredieten t.b.v.
Verenigd Koninkrijken BRD en de uitgaven voorhet
Gemeenschappelijk Landbouwbeleid; recht van het
Parlement inzake de ontvangsten.
Poging tot verzoening van de drie instellingen inzake de

begrotingsdiscipline van Fontainebleau.
Poging om het eens te worden overde begroting 1986.
Oplossing van de begrotingscrisis nade uitspraak van
het Hof van Justitie.
Classificatie van de niet-verplichte uitgaven; vaststelling
van een SB 1986; onvoldoende kredieten Voor EOGFL/
Garantie voor 1987.
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Classificatie van de niet-verplichte uitgaven met het oog
op de begroting 1987.
Met name de classificatie van de niet-verplichte
uitgaven.
Zoeken naareen compromis om een begroting 1987 tot
stand te brengen.
Overleg overeen mogelijk interinstitutioneel akkoord
tussen de drie instellingen, met name over
begrotingsdiscipline.
Idem.
Idem (informeel overleg).
Idem.
Idem.

Bijlage 16
Tekst van de op 22 maart 1979 door acht delegaties in de Begrotingsraad aanvaarde bepalingen
(uit: EG Bulletin 3/79, pp 90-91)
1. De Raad herinnert eraan dat in de artikelen 78 van het EGKS-Verdrag, 203 van het EEG-Verdrag
en 177 van het EGA-Verdrag is bepaald dat de Instellingen van de Gemeenschap, zolang de
begrotingsprocedure loopt, het door de Commissie geconstateerde maximumpercentage dienen
te respecteren, behoudens de bijzondere bepalingen in de leden 9 van deze artikelen.

2. Daartoe komt de Raad, voor wat hem betreft, overeen pas een formeel besluit overeenkomstig
artikel 203, lid 5, le alinea te nemen, wanneer hij er zich van vergewist heeft dat er binnen de
Raad een gekwalificeerde meerderheid bestaat om zich, indien nodig, uit te spreken over een
nieuw percentage in de zin van artikel 203, lid 9, laatste alinea.
3. Hiertoe stelt de Raad de volgende procedure vast voor de behandeling van de begroting:
- indien de door de Raad in eerste lezing opgestelde Ontwerp-begroting het maximumpercentage overschrijdt, stemt de Raad over het met deze overschrijding overeenstemmende

nieuwe percentage, voordat het ontwerp aan het Europese Parlement wordt toegezonden;
- tijdens de bespreking van de geamendeerde Ontwerp-begroting behandelt de Raad alle
amendementen een eerste maal. Aan het slot van deze behandeling stemt hij over de
amendementen waarvan hij heeft geconstateerd dat hij ze kan verwerpen;
- indien uit de som van alle niet verworpen amendementen volgt dat het geconstateerde
maximumpercentage wordt overschreden, gaat de Raad na of er binnen de Raad een
gekwalificeerde meerderheid bestaat om dit percentage tot het juiste peil op te trekken, eventueel
rekening houdend met artikel 203, lid 9,4e alinea.
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Bijlage 17
Overzicht van het bestedingspercentage voor de belangrijke uitgavengroepen van de op de Algemene Begroting van de
Europese Gemeenschappen beschikbare kredieten

Bron van de kolommen b., c., f., g. en h.: de jaarverslagen van de Europese Rekenkamer.
Eenheid: miljoen r.e./ERE/Ecu naargelang de voor de desbetreffende begrotingsjaren geldende monetaire eenheid.
Definitieve kredieten: begroting inclusief suppletoire begrotingen, overschrijvingen van het ene naar het andere begrotingsonderdeel
en 'overschrijvingen' uit overdrachten van het vorige begrotingsjaar.

A. EoGFL/Orientatie; vanaf de begroting
a. jaar

1973
1974
1975
1976
1977
1978
1979
1980
1981

1982
1983
1984
1985
1986

b. definitieve

c. overge-

begrotings- dragen naar
kredieten volgend jaar
350,0
325,0
262,5
325,0
157,8
444,5
304,2
320,0
553,0
763,7
668,5
666,9
747,7
800,2

1982:

Landbouwstructuur

d. geannuleerd

van b.

e. d.

als

percentage
van b.

167,2
61,5

47,8
18,9

223,8

0,3

0,1

257,6

0,0

-

178,0
245,6

77,9

-

302,7
213,0

-

-

-

35,9

-

-

93,3

2,7

0,5

3,0

04

277,2
131,5

23,3

3,5

f. overdracht

g. overge-

h. geannu-

van

dragen naar

leerd

vorig jaar

volgend jaar

716,0
755,9
880,9
954,6
1058,3
801,2
858,6
648,4
343,7
302,7
397,3

55,2

0,6

0,1

131,2

56,5

0,4

0,1

55,2

76,8

2,6

0,3

56,5

577,9
635,3
730,8
800,7

838,7

571,9
435,4
305,2
209,4
120,1
-

-

-

van f.
19,1

i. h.

als

percentage

4,2

2,7

123,8
128,3
184,3
218,2
296,7
323,6
403,3
601,4
574,7
646,1
749,7
702,8
738,6
766,5

0,5
0,3

2,8

0,3

5,9

12,9

16,6

4,8

20,0

van

b. en f.

47,5
111,1
25,9

161,3
39,5

betaald

van f.

10,2 1,3
3,1

j.

40
6,6

40,6

7,4

30,1
13,4

10,8

19,1

k. j. als per-

centage

van (b. + f.)
11,6
11,9
16,1
17,1

24,4
26,0
34,7
62,1
64,1

60,6
70,3
88,1

92,0
89,5

Aantekening bij tabel F op biz. 441
Van de bestede middelen (kolom j.) blijkt jaarlijks nog een bedrag te worden teruggestort naar de algemene middelen. Zie daarvoor de ontvangstenpost 6150:
'Terugbetaling niet gebruikte bijstand van het Europees Sociaal Fonds, het EFRO en het EOGFL'. De bedragen paraisseren in de begrotingen in de kolom die de
cijfers van het jaar n - 2 vergelijkt met die van het begrotingsjaar n. Deze totaalbedragen zijn echter, ook in de gepubliceerde jaarrekeningen, niet verder
gespecificeerd. De Rekenkamer vermeldt deze bedragen niet in haar jaarverslag bij de benadering van het 'bestedingspercentage'. De bedragen zijn namelijk
aanvankelijk wel besteed, maar nadien - na interne controle - teruggestort en zijn derhalve uiteindelijk niet ten goede gekomen aanhet beoogde doel. Volgens
verkregen mededeling zijn deze bedragen (zie hierna) vooral toe te rekenen aan het Sociaal Fonds. Zij dienen in mindering te worden gebracht van de bedragen
in kolom j. Ter voorkoming van misverstand: het betreft niet de bedragen die teruggestort zijn bij de middelen van het fonds waarvoor ze werden uitgegeven en
waarvoor ze andermaal kunnen worden besteed.
De bedragen zijn: begroting 1980 1,9 mln.; begroting 1981 7,8 min.; begroting 1982 7 min.; begroting 1983 22,3 min.;
begroting 1984 8,4 mln .; begroting 1985 63,8 mln.; begroting 1986 62,7 mln.

B. Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling; vanaf de begroting 1982: Regionaal beleid en vervoer
a. jaar

1975
1976
1977
1978
1979
1980
1981

1982
1983
1984
1985
1986

b. definitieve

c. overge-

begrotings- dragen naar
kredieten volgend jaar
150,0
300,0
400,0
525,0
499,0
403,0
819,2
2959,3
2397,5
1967,7
1697,8
2574,8

e. d. als
d. geannuleerd
percentage
van b.
van b.

f. overdracht

g. overge-

h. geannu-

van

dragen naar

leerd

vorig jaar

volgend jaar

van f.

59,3

als

i.

van f.

b. en f.
90,7
277,3
372,5
254,9
513,1
726,7
798,7
3009,4
2409,5
1814,3
1725,5
2585,1

59,3
82,0
83,1

353,1

339,0
-

-

15,3

175,5

17,6

0,6

243,2

232,6 1,2 0,1

126,9

2,5

0,1

175,5
126,9

195,1

0,8

232,6

152,6

0,0

0,0
0,0

-

0,0
34,1

46,5
9,0

195,1

32,2

betaald

van

-

82,0
109,5
353,2
339,0
15,3
35,8

i. h.

percentage

19,4
36,6
3,9
16,5

k. j. als per-

centage

van (b. + f.)
60,5
77,2
77,3
41,9
60,2
97,9
95,7
94,0
93,6
86,6
89,4
93,3

C. Onderzoek, investeringen en energie; vanaf de begroting 1982: Onderzoek, energie enz.
a. jaar

1973
1974
1975
1976
1977
1978
1979
1980
1981

1982
1983
1984
1985
1986

S

b. definitieve

c. overge-

begrotings- dragen naar
kredieten volgend jaar
74,7

9,1

e. d. als
d. geannuleerd
percentage
van b.
van b.
4,8

f. overdracht

g. overge-

h. geannu-

van

dragen naar

leerd

vorig jaar

volgend jaar

6,4

12,3

1,5

9,1

van f.
0,8

110,6
126,2
165,2

39,2

214,9

101,8

7,1

3,3

271,1

146,9

0,6

0,2

267,9
365,7
295,1
461,1
1380,7
1191,6
692,2

125,6

0,4

0,1

146,9

-

177,1

0,6

0,2

111,3

7,5

1,5

182,0

10,9

19,5

760,1

1,7

46,9

1,4

63,4

17,7

1,1

39,2

10,7

46,9
63,4
103,3

81,1 7,0 2,4
111,8

4,0

155,0

12,1

265,7

215,9
108,5

3,9

6,7
0,0

0,9
0,9

0,3

0,9
0,0

106,8
120,4

1,1

0,8

12,9
26,1
35,1

8,6
7,5

162,5

4,8

269,5

4,4

220,2

4,0

34,9

i. h.

als

percentage

van f.

j.

betaald

van

b. en f.

12,1

72,3
77.7

2,0

116,3

27,5
41,2
34,0
23,8

118,1

6,5

1,3

10,7

6,9

6,5

22,5
34,8
27,2
29,4

18,7
21,4
10,1

13,4

143,3
191,8
253,9
290,3
358,6
436,6
1304,0
1044,9
707,5
838,4

k. j. als per-

centage

van (b. + f.)
83,1

64,9
70,3
55,7
51,5
51,2
61,2
60,9
75,2
76,9
86,9
77,2
73,6
85,5

S

D. Ontwikkelingssamenwerking
a. jaar

1973
1974
1975
1976
1977
1978
1979
1980
1981

1982
1983
1984
1985
1986

b. definitieve

c. overge-

begrotings- dragen naar
kredieten volgend jaar
61,1

325,6
252,8
320,3
257,4
381,7
541,6
666,8
816,2
945,3
984,6
1032,2
1092,7
1161,6

8,1
163,5

81,0

214,9
179,9
240,8

e. d. als
d. geannuleerd
percentage
van b.
van b.
0,3
1,2

0,5

f. overdracht

g. overge-

h. geannu-

i. h. als

j. betaald

van

dragen naar

leerd

percentage

van

volgend jaar

van f.

van f.

b. en f.

vorig jaar
82,8

0,4

8,1

0,3

0,1

47,9

15,0

6,9
2,4

2,7

214,9

0,6

184,5

-

163,5
81,0

-

17,1
26,1

74,2
70,5
52,3
62,0

19,4
27,3

210,8

288,1

258,5

7,3

0,9

382,3

-

345,3 1,9 0,2 258,5 0,4

345,3

-

0,1

445,6

-

-

0,9

0,1

264,6

416,7

0,1

0,0

236,7

2,1

36,1
75,1

0,5

0,6

236,6

6,6

1,7

-

2,8

3,7

10,8

32,3
31,3

4,2

0,6

2,5

69,5
57,8

308,1

264,6

37,2

0,2

-

366,8

463,1

30,8

-

15,1

13,9
13,3
54,1

35,1
128,1

k. j. als percentage

van (b. + f.)

104,7
168,8
324,2
136,8
216,0
265,2
405,4
508,8
858,5
786,1
810,8
1150,6
1084,7
853,4

45,7
46,8
53,9
52,3
71,6
65,3
60,9
77,9
79,9
61,0

betaald

k. j. als per

72,8
50,6
77,9
34,1

E. EOGFL/Garantie
a. jaar

1973
1974
1975
1976
1977
1978
1979
1980
1981

1982
1983
1984
1985
1986

e. d. als
b. definitieve c. overge- d. geannuleerd
begrotings- dragen naar
percentage
van b.
van b.
kredieten volgend jaar
3
3
4
5

833,2
443,6
336,3
835,3

854,8

0,0

797,0

4,7

332,9

-

f. overdracht

g. overge-

h. geannu-

van

dragen naar

leerd

vorig jaar

volgend jaar

0,0

410,3

-

0,1

854,8

-

-

827,3

van f.
214,4
218,8
9,4

1,1

2,6

10 404,1

-

11 505,2
11 570,5

8,7
162,4

428,6

3,7

8,7

-

-

13 124,3

2,7

864,3

6,6

162,4

-

50,2

15 822,2

0,1

-

0,1

18 358,0

2,6

27,2

19 859,0

4,4

130,9

22 135,0

3,5

190,3

36,4

15,6

7,2

-

1,7

0,2
0,1

677,7

-

633,8
30,4

-

-

-

2,6
0,1

0,7

2,6

0,1

4,4

52,3
25,6

8,6

509,4

332,9

van f.

-

30,4
-

7 103,1

8 679,3

2,0

h.als

-

677,7
1022,8

116,7

i.

percentage

81,9
4,0
-

-

-

-

-

12,1

0,6
-

-

0,0

-

30,9
3,8
0,0

0,4

15,4

0,3

6,8

i.

van

b. en f.
3 174,4
3 277,9
4 821,3
5 365,2
6 166,7
9 278,7
10 434,5
11 306,2
10 988,2
12 369,5
15 788,2
18 328,3
19 725,9
22 120,0

centage

van (b. + f.)
74,8
76,3
93,4
87,0
79,3
99,6
100,0
98,3
94,9
93,1

99,8
99,8
99,3
99,9

F. Sociaal Fonds; vanaf de begroting 1982: Sociaal Beleid (zie de aantekening op blz. 438)
a. jaar

1973
1974
1975
1976
1977
1978
1979
1980
1981

1982
1983
1984
1985
1986

b. definitieve

c. overge-

begrotings- dragen naar
kredieten volgend jaar
283,0
327,8

262,0

366,1

354,0

443,0
172,4
538,8
530,0
700,7
620,4
1130,7
1430,7
1638,1
1626,2
2652,5

429,2

315,2

d. geannu-

leerd
van b.

e. d. als
percentage

van b.

f. overdracht

g. overge-

h. geannu-

van

dragen naar

leerd

vorig jaar

volgend jaar

van f.

42,7

-

13,7

262,0

34,6

4,2

1,1

284,9

154,8

1,7

0,6

3,6

0,8

508,8

-

51,6
0,2

2,5

0,0

57,1

-

-

429,2

-

299,5

-

-

45,5

-

-

233,2

-

-

299,5

-

0,7

198,7

-

-

233,2

-

73,0

-

-

198,7

-

0,7

0,1

159,4

6,7

12,0

0,8

226,8

-

0,2

617,7

617,7
125,9

247,1
349,3

van f.

0,8

0,0

262,7
227,7

220,0

j. h. als
percentage

2,8

6,0
0,0

0,4
0,0

125,9
247,1

0,2
2,1

6,9

90,8
-

8,3

-

131,1

32,1
13,2

53,1

0,1
1,3

3,0
14,7
6,6
53,1

1.

betaald
van

b. en f.
50,0
237,5
136,3
256,3
316,8
284,8
595,6
735,2
745,9
1060,6
1032,9
2036,6
1496,7
2419,2

k. j. als percentage

van (b. + f.)
15,4
40,3
20,9
26,9
52,6
48,7
71,8
78,7
91,1

82,4
62,3
90,3
85,4
83,4

G. Totaal Algemene Begroting
a. jaar

1973
1974
1975
1976
1977
1978
1979
1980
1981

A
./

1982
1983
1984
1985
1986

b. def initieve

c. overge-

begrotings- dragen naar
kredieten volgend jaar
5 134,5

5 225,0
6 268,3
8 470,6
9 584,3
12 377,5
14 488,3
16 233,3
18 441,5
21 994,3
25 068,8
27 270,7
28 437,1
35 177,2

1402,4
1687,6
1238,2
1986,7
1670,5
1527,7
1450,7
1108,4
1172,8
1385,5
1706,8
1090,1
1086,1
1401,2

d. geannu-

e. d. als

f. overdracht

g. overge-

h. geannu-

i. h. a/s

j. betaald

leerd

percentage

van

dragen naar

leerd

percentage

van

k. j. als per
centage

vorig jaar

volgend jaar

b. en f.

van (b. + f.)

van b.
198,1
97,0
25,4

226,7
686,5
115,9
112,4
258,3
556,7
1288,5
260,4
61,4
214,5
314,0

van b.

1,9

1330,1
1980,3

0,4
2,7
7,2
0,9
0,8
1,6

2322,9
2123,8
2787,4
2007,0
2098,9
1869,8

3,0
5,9

1435,1
1404,1

3,9

577,9
635,3
885,6
800,7
894,4
601,2
457,9
329,4
231,3
135,4

1,0

1521,0

7,5

0,2
0,8

1696,6

1093,9

4,8
4,4

0,9

1090,5

4,0

van f.
281,6
269,0
30,7

292,7
415,3
166,6

van f.
21,2
13,6
1,3

13,8
14,9

8,3

199,2

9,5

116,7

6,2

123,0
166,3
302,1
287,4
127,3
355,7

8,6
11,8
19,9
16,9
11,6
32,6

4 004,6
4 516,4
6 411,3
7 287,6
8 705,0
11 973,1
14 367,0
16 290,3
17 792,8
20 422,7
24 313,0
27 523,6
28 098,7
34 192,8

61,9
62,7
74,6
68,8
70,4
83,2
86,6
90,0
89,5
87,3
91,4
95,0
95,1

94,3

Bijlage 18
Ontwikkeling van de uitgaven van het EOGFL/Garantie in vergelijking met de ontwikkeling van de
eigen middelen van de Gemeenschap in de periode 1975-1987 (gegevens op verzoek van de auteur
verschaft door de Europese Commissie).

uitgaven EoGFUGarantie

1975
1976
1977
1978
1979
1980
1981

1982
1983
1984
1985
1986
1987

eigen middelen

min.

stijging in %

min.

stijging in %

ERE/ECU

t.o.v. vorig jaar

ERWECU

t.o.v. vorig jaar

4 523

-

6 214

-

7 993

28,6

5 587
6 830

23,5

22,2

8 485

6,1

8 673
10 440

27,0

12 177
14 603

43,5

3,0

066
18 450

10,0
14,8

13,0

21427

16,1

27,5

25 061

17,0

16,0

25 361

1,2

7,6

10,7

12,1

085
33 688

24,2

35 498* *

20,4

11 315

10
12
15
18

980
406
812
346

19 744

22 137
27 502*

8,4

-

16

28

19,9

19,9
5,4

* Financiering was mogelijk door aanpassing van het systeem van de voorschotten.
(Het in de begroting voor 1987 opgenomen bedrag voor het EOGFUGarantie was
22 988 min. ECU; de stijging ten opzichte van 1986 is 3,8%.)
**
Werkelijke ontvangsten.
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Bijlage 19
Prijsmutaties die het gevolg zouden zijn van de jaarlijkse landbouwprijs- en daarmee
samenhangende besluiten van de Raad volgens de eisen van Copa (a), de voorstellen van de
Commissie, de adviezen van het Parlement en de Raadsbesluiten. (Op verzoek van de auteur
opgesteld door de Commissie.)

Gemiddelde stijging
(in procenten)
campagne

1975/76
1976/77
1977/78
1978/79
1979/80
1980/81
1981/82
1982/83
1983/84
1984/85
1985/86
1986/87

(b)
(c)

(d)
(e)

Copa-eisen

advies
Parlement

+9

+ 7,5

+

+

+3
+2

+ 5

+

(d)

voorstel
Commissie

+ 15
+ 10,6
7,4

+5
+4

1987/88
(a)

of daling van de landbouwprijzen ten opzichte van de voorgaande campagne

7,9

+ 15,3
+ 16,3
+7
+ 3,9
+
+

4&5
4,7

(e)

0

(b)

+3

+
+
+
+
-

+ 12
+ 14
+7
+ 0,8
+ 3,5
- 0,1
- 0,5

0,8
0,3
0,1

0,5

(C)

+2
+

7,6
8,7
4,2

+ 10,1

9,5

+2

7,9

Raadsbesluit

(c)

+
+
+
+
+
+

7,6
3,9
2,1
1,2
4,8
9,5

+ 10,4
+
-

4,2
0,5

+

0,1

-

0,3
0,2

Copa is de afkorting van 'Comitt des organisations pro fessionnelles agricoles de la CEE', een
overkoepelende agrarische organisatie in de Gemeenschap.
Niet gespecificeerd; 'hoger dan voorgesteld door de Commissie'.
Geen advies van het Parlement tot stand gekomen; voorstel van de Landbouwcommissie.
Vanaf 1984/1985 is een ander systeem van toepassing bij MCB's en groene koersen, dat tot
gevolg heeft dat de prijzen in nationale valuta gemiddeld meer stijgen dan in ECU.
Geen gekwantificeerde lijst van verlangens.
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Bijlage 20
Voorbeeld van de verhouding van vastleggingskredieten en betalingskredieten voor een bepaaide
begrotingspost in opeenvolgende jaren

Vermelding in de begroting 1979 (PB 1979 L 23, pp 464-465):

Linkerzijde
art. 844
- draineringswerkzaamheden
post 8440

- draineringswerkzaamheden in Ierland
kredieten voor 1979: 2 800 000

Rechterzijde
post 8440 , nieuwe post. Het krediet van deze post dient... (enz.)
Het vastleggingskrediet voor 1979 bedraagt 3 500 000 ERE.
Indicatief tijdschema voor de betalingen:

Betalingen

Vastleggingen

1980

1979

1981 en volgende

begrotingsjaren
Vastleggingskrediet 1979

3 500 000

2 800 000

700 000

-

In de begroting 1980 (PB 1980 L 242, pp 496 - 499) staat deze post als volgt vermeld:

Linkerzijde
- specifieke gebieden Ierland (onder hoofdstuk 82: Acties voor de probleemgebieden)
art. 824
post 8240
- draineringswerkzaamheden in Ierland
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kredieten 1980

kredieten 1979

7 100 000

2 800 000

Rechterzijde
post 8240; vroegere post 8440. Het krediet van deze post dient ... (enz.)
Het vastleggingskrediet voor 1980 bedraagt 8 000 000 ERE
Indicatief tijdschema voor de betalingen:

Betalingen
Betalingsverplichtingen
1979

1980

-

-

1981

volgende jaren

Betalingsverplichtingen
aangegaan v66r 1979 en

betaalbaarte stellen uit
nieuwe betalingskredieten
Van 1978 overgebleven

-

krediet
Krediet 1979
Krediet 1980

3 500 000
8 000 000

2 800 000

Totaal

11 500 000

2 800 000

-

-

-

700 000
6 400 000 1 600 000
7 100 000

1 600 000

-

-

Bij totaliseringen moet er aan worden gedacht dat waar niet-gesplitste kredieten aan de orde zijn,
toch sprake is van vastlegging (aangaan van verplichtingen) en uiteraard van betaling. Vastlegging
en betaling zijn dan voor een bepaald jaar even hoog. De niet-gesplitste kredieten moeten dus voor
het becij feren van totalen zowel bij de vastleggings- als bij de betalingskredieten worden opgeteld,
daar zij zowel het aangaan van betalingsverplichtingen als vervolgens het voldoen aan deze
verplichtingen (het daadwerkelijk betalen) mogelijk maken. De totalen worden kredieten voor
vastleggingen en kredieten voor betalingen genoemd.

445

Bijlage 21
Alin het voorjaar van

1979 werden door het stellen van schriftelijke vragen pogingen gedaan om
te komen tot inventarisatie van categorieen van uitgaven die zowel in de EG-begroting als in
nationale begrotingen voorkomen. Op de desbetreffende gebieden zou nationaal beleid
eventueel volgens een nog op te stellen plan kunnen worden vervangen door
Gemeenschapsbeleid teneinde het Europese beleid te verbreden zonder de lastendruk te laten
stijgen, alsmede de doelmatigheid te dienen. Het antwoord van de Commissie op de aan haar
gestelde vragen was zeer onbevredigend, in tegenstelling tot de antwoorden die het Nederlandse
lid van de Raad, Minister van Financi8n Andriessen, aan de Nederlandse Tweede Kamer gaf op
vragen inzake 'vervangend beleid'. De Nederlandse minister toonde bij die gelegenheid zich wel
degelijk te willen inzetten voor 'vervangend beleid'.

Schriftelijke vraag nr. 34/79 van de heer Notenboom aan de Commissie van de Europese
Gemeenschappen (27 maart 1979)

Betreft: Europeanisering van nationaal beleid op een aantal terreinen
De spanning die bestaat tussen enerzijds de noodzaak om de EEG-begroting uit te breiden
teneinde een Europees beleid op meerdere terreinen te voeren en op een aantal bestaande
gebieden uit te breiden en anderzijds de zorg bij de Lid-Staten dat stijgende belastingdruk de
economie der Lid-Staten en de werkgelegenheid zal schaden, zal extra duidelijk naar voren
treden bij de discussie over wat dient te geschieden, nu het in het Verdrag neergelegde maximale
percentage van 66n op de grondslag van de BTW in Hn of twee jaar ontoereikend zal zijn.
Belangrijk daarbij zal zijn de inspanning om op een aantal terreinen reeds bestaand nationaal
beleid te 'europeaniseren', opdat het met meer efficientie zal kunnen worden gevoerd.
Tegen deze achtergrond vraag ik de Commissie:
1. Kan de Commissie per post van de begroting 1979 aangeven of en, zo ja, in hoeverre sprake is
van cumulatie van communautair beleid met nationaal beleid van de Lid-Staten?
2. Is de Commissie bereid in alle toekomstige beleidsvoorstellen (te beginnen met het
voorontwerp van begroting 1980) aan te geven of en, zo ja, in hoeverre het voorgestelde
communautaire beleid bestaand nationaal beleid van de Lid-Staten kan vervangen?

Antwoord (7 juni 1979)

1. De Commissie deelt in beginsel de mening van het geachte Parlementslid dat er zo veel
mogelijk naar moet worden gestreefd dat de communautaire begrotingsuitgaven geen simpele
toevoeging vormen aan de nationale uitgaven, doch in de plaats daarvan treden, door een
concrete 'Europeanisering' van een aantal beleidsterreinen. In dit opzicht kan zij wijzen op het
standpunt dat zij heeft ingenomen in haar mededeling 'Algemene beoordeling van de
begrotingsvraagstukken van de Gemeenschap' van 1978: ' . . .i s i n het kader van meer
fundamentele begrotingsontwikkelingen dus een meer selectieve en geconcentreerde benadering
vereist om te bereiken dat de Gemeenschap geleidelijk, door middel van de begroting, op een
welbepaald aantal gebieden waaraan prioriteit wordt gegeven en die van belang zijn uit het
oogpunt van de Europese integratie, de lasten op zich neemt van beleidsmaatregelen die reeel van
nationaal naar communautair niveau worden overgebracht'.
Het belangrijkste voorbeeld daarvan wordt ongetwijfeld gevormd door de uitgaven van het
EOGFL, afdeling Garantie. In de meeste gevallen evenwel is het verschijnsel van de overdracht van
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een uitgave van nationaal niveau naar communautair niveau veel minder gemakkelijk
nauwkeurig aan te tonen, alleen al omdat het zeer moeilijk is na te gaan in hoeverre een nationaal
beleid zich zou hebben ontwikkeld bij het ontbreken van een ontwikkeling in communautair
verband.
Anderzijds bestaan er categorie8n van communautaire uitgaven die normaliter een aanvulling
vormen op die van de Lid-Staten. Dit is bij voorbeeld nadrukkelijk de aangewezen functie van de
uitgaven van het Regionaal Fonds. Andere uitgaven zijn het directe gevolg van het
integratieproces en bestaan per definitie derhalve niet buiten dit proces: bij wijze van voorbeeld
zij gewezen op de in het leven geroepen rentesubsidies voor de minder welvarende Lid-Staten als
begeleidende maatregel bij de invoering van het Europese Monetaire Stelsel.
Om de bovengenoemde redenen is het de Commissie niet mogelijk de vraag per post van de
begroting 1979 te beantwoorden. Zij is daarentegen van mening dat het onderwerp van het
vervangende of additionele karakter van de communautaire uitgaven een diepergaand
onderzoek vereist dan thans in het kader van de algemene beoordeling van de
begrotingsproblemen, die elk jaar plaatsvindt, kan worden verricht.

2. Bij haar voorstellen tot nieuw beleid of nieuwe maatregelen tracht de Commissie reeds bij de
indiening daarvan het verband tot uiting te doen komen tussen haar voorstellen en de nationale
maatregelen op hetzelfde terrein.

Vragen van het lid Notenboom (CDA) over cumulatie van het nationaal beleid van de Eci
(ingezonden 23 maart 1979) met de daarop door de regering gegeven antwoorden

(Aanhangsel van de Handelingen van de Tweede Kamer, zitting 1978-1979, biz. 2123, nr. 1062)

1. Kan de Minister met betrekking tot de rijksbegroting 1979 aangeven of en zo ja in hoeverre
sprake is van cumulatie van nationaal beleid met beleid van de Europese Gemeenschappen?
2. Is de Minister bereid, te beginnen bij de rijksbegroting 1980, aan te geven of en zo ja in
hoeverre nationaal beleid is vervangen door communautair beleid?

Toelichting
Deze vraag wordt gesteld tegen de achtergrond van de discussie over wat dient te geschieden nu
de beschikbaarheid van de eigen middelen van de EEG uit de BTW (t.W. maximaal 66n procent van
de gemeenschappelijke grondslag van de BTw) in een of twee jaar ontoereikend zal zijn. Dat zal
de reeds bestaande spanning extra zichtbaar maken, die bestaat tussen enerzijds de noodzaak nu
de EEG-begroting uit te breiden ten einde een Europees beleid op meer terreinen dan thans het
geval is te voeren en op een aantal bestaande terreinen uit te breiden en anderzijds de noodzaak
tot verdere ombuiging wanneer de bestaande belastingdruk niet kan worden verhoogd.
Een verdergaande 'europeanisering' van tot heden nationaal gevoerd beleid om meer efficiency
en coardinatie te bereiken kan deze spanning verlichten of doen verdwijnen.

Antwoord van Minister Andriessen (Financien) mede namens de Minister van Buitenlandse
Zaken (ontvangen 25 april 1979).
1. Bepaalde op de begroting van de EG opgenomen bedragen ter financiering van communautair
beleid betekenen een zekere overheveling van nationale uitgaven naar communautair niveau. De
meest in het oog springende voorbeelden liggen in de sfeer van het landbouwbeleid en het beleid
op het gebied van de ontwikkelingssamenwerking. Het is echter niet altijd mogelijk ter zake
kwantificeringen te geven, omdat niet met voldoende nauwkeurigheid valt aan te geven welk
beleid nationaal gevoerd zou zijn en tegen welke kosten.
Dit neemt niet weg dat ondergetekende van mening is dat te veel communautair beleid in feite
additioneel is aan de nationaal gestelde beleidsprioriteiten en de daarmee samenhangende
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begrotingsposten. De Nederlandse Regering zal er naar streven in toenemende mate het
communautair beleid en derhalve de communautaire uitgaven vervangend te doen zijn voor
nationaal beleid c.q. uitgaven. Dit streven geschiedt vanuit de optiek een grotere coherentie te
verkrijgen tussen prioriteitenafweging op nationaal niveau en die in de Gemeenschap alsmede
vanuit de positieve wil om aan een werkelijke integratie in Europa mee te werken.
Het streven is voorts gebaseerd op de overweging dat een eventuele noodzakelijke verruiming
van de middelen van de EG ten behoeve van het Europese beleid op nationaal niveau binnen het
kader van het structurele begrotingsbeleid zal moeten worden gerealiseerd. Naarmate een groter
deel van het EG-beleid het karakter heeft van vervangend beleid zal hiervoor binnen de
rijksbegroting de nodige ruimte kunnen ontstaan.
De vorengenoemde overwegingen hebben ertoe geleid dat in de gecombineerde Raad van
Ministers van Financien en Buitenlandse Zaken op 2 april jl. (in het zgn. prioriteitendebat) de
Staatssecretaris van Financi8n aandacht heeft gevraagd voor dit vraagstuk, dat zoals tot
uitdrukking is gebracht in de toelichting en de onderhavige vragen - aan actualiteit heeft
gewonnen door de discussie over de mogelijke uitbreiding van de communautaire
begrotingsmiddelen. De Staatssecretaris heeft in dit verband gepleit voor een werkelijke
overdracht van beleid en middelen. Het betreffende gedeelte uit zijn interventie is bijgevoegd.
-

2. De ondergetekende zal gaarne bij de rijksbegroting 1980 nader aandacht schenken aan de
algemene aspecten, die zijn verbonden aan vervangend en aan aanvullend beleid. Hierbij zij
evenwel opgemerkt, dat - zoals uit het antwoord op vraag 1 moge blijken - het niet altijd
mogelijk zal zijn gekwantificeerd aan te geven of en in welke mate nationaal beleid wordt
vervangen door communautair beleid.

Interventie prioriteitendebat (bijlage bij antwoord 1062)

Mijnheer de Voorzitter,
Een debat over begrotingsproblemen van de Gemeenschap kan niet 'los' worden gezien van de
moeilijke economische situatie waarin de lidstaten van de Gemeenschap zich thans bevinden.
De economische situatie waarin Nederland zich bevindt heeft mijn Regering reeds vorig jaar
doen besluiten tot een belangrijke ombuigingsoperatie. Alle uitgaven zijn onderworpen aan een
kritisch onderzoek om zodoende te komen tot een nieuwe prioriteitenafweging. Het doel is: de
groei van de collectieve-lastendruk - dus belasting- en sociale-premiedruk (te zamen) - zoveel
mogelijk te beperken. Voor zover mij bekend, speelt de problematiek van de groei van collectieve
lasten in meerdere lidstaten van de EG. Het spijt mij dan ook dat de Commissie het verband
tussen de communautaire begroting en de begrotingen van de lidstaten zelve, waar de Commissie
vorig jaar in haar document wel de nadruk op legde, dit jaar nauwelijks noemt. De Commissie
hield nl. vorig jaar een pleidooi voor een meer vervangend karakter van het Gemeenschapsbeleid
waartoe een 'masse critique' nodig zou zijn om het Gemeenschapsbeleid effectief te doen zijn.
Zo'n beleidsvisie vind ik zo waardevol dat ik er in deze Raad wat verder op in wil gaan.
Het Verdrag van Rome legt in de eerste plaats de nadruk op een aantal prioritaire gebieden zoals
de landbouw- en de handelspolitiek; het nationale beleid is - volgens een vastgesteld schema - op
communautair niveau gebracht. Het verdrag laat echter uitdrukkelijk de mogelijkheid open om
ook tot integratie op andere beleidsterreinen te komen. Het resultaat is tot nu toe dat op de in het
verdrag genoemde terreinen - nl. dat van landbouw en handelspolitiek inderdaad een hoge
graad van integratie is bereikt, terwijl de integratie op andere terreinen zeer moeilijk verloopt. De
weerspiegeling daarvan vindt u in de EEG-begroting, immers de landbouwuitgaven maken
ongeveer 70% van de totale begrotingsuitgaven uit. Op grond van deze onevenwichtigheid wordt
wel gepleit voor een beperking van landbouwuitgaven. Toch moet worden opgemerkt dat uit het
enkele feit dat ongeveer driekwart van de EG-uitgaven in de landbouwsfeer ligt niet zonder meer
mag worden afgeleid dat 'dus' het landbouwbeleid te kostbaar zou zijn. De EG-begroting geeft
immers een 'beeld' van de mate waarin de integratie op de verschillende terreinen is tot stand
-
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gekomen. Bij het landbouwbeleid is duidelijk sprake geweest van een geleidelijke overdracht van
bevoegdheden en middelen van nationaal niveau naar communautair niveau.
De overige - dus de niet-landbouwuitgaven hebben betrekking op een groot aantal
heeft een overdracht van bevoegdheden aan de
deze
terreinen
beleidsterreinen; doch op geen van
Gemeenschap plaatsgevonden, die maar enigszins te vergelijken is met de situatie die op het
landbouwgebied is ontstaan. De overgedragen middelen worden slechts aangewend om bestaand
beleid van de nationale overheden te subsidieren of om nieuw beleid tot stand te brengen. In het
geval van een communautaire subsidiering van nationaal beleid moet de vraag worden gesteld of
communautair gezien een effectiever resultaat wordt verkregen dan wanneer de overgedragen
middelen ter beschikking van de nationale overheden zouden zijn gebleven. In het geval van het
tot stand brengen van nieuw beleid - ook wel te noemen aanvullend beleid rijst de vraag
waarom de lidstaten er zelf niet toe waren overgegaan een dergelijk beleid voldoende prioriteit te
verlenen. Herverdeling alleen kan geen voldoende argument zijn voor het voeren van genoemd
subsidierend of aanvullend beleid. Herverdelende activiteiten zijn toch geen doel in zich; dan zou
het eenvoudiger geweest zijn om rechtstreeks middelen te doen toekomen aan de overheden van
de minder welvarende lidstaten.
Voor de lidstaten is het van groot belang dat het integratieproces in de toekomst voortgang kan
vinden. Het huidige politieke klimaat waarin van integratie nauwelijks sprake is, zal moeten
veranderen. Ik dring er dan ook bij de Commissie op aan dat de Commissie meer dan in het
verleden bij het doen van voorstellen streeft naar een overdracht van beleid. Het zou nuttig zijn
als de Commissie in het vervolg haar voorstellen vergezeld doet gaan van een overzicht dat
aangeeft in hoeverre er in de lidstaten een beleid wordt gevoerd op het in het Commissievoorstel
aangeduide terrein en in welke mate dit naar Brussel kan worden overgedragen (uiteraard kan dit
niet ineens doch zal dit in fasen moeten geschieden).
Zou er op een door de Commissie beoogd terrein nog geen sprake zijn van een bestaand beleid
dan dient vast te staan welke redenen er zijn die het rechtvaardigen nu geld voor een dergelijk
beleid uit te trekken. In Nederland zullen de Commissievoorstellen aan deze criteria - t.w. een
zinvolle overdracht van bestaand beleid, en de motivering van geld ter beschikking stellen voor
nieuw beleid - worden getoetst, uiteraard vanuit de positieve wil om aan een werkelijke
integratie in Europa mee te werken.
Ik hoop dat op de hierboven aangegeven wijze meer communautair beleid tot stand komt door
middel van een overdracht van beleid, zodat het communautaire beleid niet, of in veel mindere
mate, hoeft te leiden tot een verzwaring van de collectieve-lastendruk.
-
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Bijlage 22
De 'Europese' kredielverlening in vergelijking met relevante begrotingsniveaus over de
jaren 1983-1986
De 'Europese' kredietverlening vertoonde in de jaren 1983-1986 het volgende beeld (op basis van
gegevens uit de Algemene Verslagen van de EG over de jaren 1983-1986 en de jaarverslagen van de

Europese Rekenkamer).

(in mid. ECU, afgerond)

1983

1984

1985

1986

Kredietverlening anders dan voor
betalingsbalanssteun
- EGKS-leningen
- EGA-leningen
Nieuw communautairinstrument (NCI)

0,7
0,3
1,2

0,8
0,2
1,2

1,0
0,2
0,9

1,1
0,4
0,4

'Politieke leningen'

2,2

2,2

2,1

1,9

-

0,9

-

Betalingsbalanssteun
Europese Investeringsbank, uit eigen middelen
(niet vallende onder begrotingsgarantie)
waarvan:
- aan Acs-landen
- aan Middellandse-Zeelanden
(75% garantie van de begroting)
Totaal

4,0

-

4,7

5,6

6,2

7,0

(0,09)

(0,08)

(0,17)

(0,15)

(0,34)

(0,54)

(0,42)

(0,23)

10,9

7,8

8,3

9,8

(Daarnaast is er nog de middellange kredietfaciliteit, die rond 15 mld. ECU ter beschikking heeft en
die in deze jaren niet is benut.)
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Vergelijking van de definitieve betalingskredieten in de Algemene Begroting van de EG voor de jaren
1983-1986 voor de aangegeven bestemmingen en met het verloop van de kredietverlening.

a.
b.

Dedrie Structuurfondsen samen, incl. GMP
(begrotingskredieten)

Hoofdstukken: Industrie, Onderzoek,
Energie en Transport (begrotingskredieten)

c. Totaal

d. Totaal derverstrekte leningen uit

1983

1984

1985

1986

3,2

3,2

3,7

3,2

1,4

1,7

0,7

0,8

4,4

4,0

4,6

4,9

vorenstaand schema, excl. die voor

betalingsbalanssteun
e. Leningen en begrotingskredieten tezamen
f. 'Leningsgedeelte' van bovenstaand bedrag
(d. als percentage van e.)

6,9

7,8

8,3

8,9

11,5

12,7

12,7

12,9

60,0%

61,4%

65,4%

69,0%

De door de EIB (zijnde een bankinstelling) uit eigen middelen en voor eigen risico uitgegeven
leningen, alsmede de opgenomen leningen moeten voor de vraag van de budgettisering buiten
beschouwing worden gelaten. Wel zijn deze bedragen van belang om het ten opzichte van de
begrotingskredieten relatief toenemende belang van leningen waar te nemen.
Met hetzelfde doel zijn in vorenstaande tabellen ook de EGKS-leningen opgenomen.
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Bijlage 23
Hoofdlijnen van de Conclusies van het voorzitterschap van de Europese Raad te Brussel op l i en
12 februari 1988

Op voorstel van de Commissie'Voor het succes van de Europese Akte' (COM (87) 100) komt de
Europese Raad te Brussel van 11 en 12 februari 1988 een aantal zaken overeen die relevant zijn
voor de begroting en de bevoegdheden van het Parlement. Ze omvatten de voorwaarden voor een
derde Eigen-middelenbestuit, dat in de maak is. Het betreft drie terreinen: 1. Structuurfondsen,
2. Begrotingsdiscipline en 3. Eigen middelen. Globaal houdt de overeenkomst het volgende in.

1. Structuurfondsen
De vastleggingskredieten voor de structuurfondsen zullen in 1993 in vergelijking met 1987 zijn
verdubbeld. De betalingskredieten sluiten hierop aan.
2. Begrotingsdiscipline
A. Landbouw.

De

referentiegrondslag voor 1988 wordt vastgesteld op 27 500 mln. ECU. Het

jaarlijkse stijgingspercentage van de garantie-uitgaven mag niet meer bedragen dan 80% van de
groei van het BNp (inclusief een bedrag voor het buiten gebruik stellen van landbouwgronden).
Voor de jaren 1988 t/m 1992 moeten ook de kosten van systematische waardevermindering van
nieuw gevormde voorraden hieruit worden gefinancierd. Er worden stabilisatiemechanismen
ingevoerd, die beogen automatisch prijzen en hoeveelheden aan te passen wanneer bepaalde
grenzen overschreden worden. De Commissie blijft met haar prijsvoorstellen binnen de grens
van het referentiekader. Indien de uitkomst van de beraadslagingen in de Raad overschrijding
daarvan tot gevolg heeft, vindt de uiteindelijke beslissing plaats in een speciale zitting van de
Raad met deelneming van zowel de Ministers van Financien als die van Landbouw. Buiten dit
referentiekader komt er een monetaire reserve van 1000 mln. Ecu, waartoe alleen middelen van
de lidstaten worden opgevraagd als dat nodig is op gronden gelegen in de waardeveranderingen
van de US dollar.
B. Andere verplichte uitgaven. De Raad stelt elk jaar het referentiekader voor de andere
verplichte uitgaven (vastleggings- en betalingskredieten) vast met strikte inachtneming van de
juridische verplichtingen van de Gemeenschap.
C. Niet-verplichte uitgaven. De Raad past voor wat hem betreft het bepaalde in art. 203, lid 9 EEG
zodanig toe dat:
- de groei van de niet-verplichte uitgaven waarvoor de Raad een meerjarig financieringsbesluit
heeft vastgesteld voor 1988-1992 (Structuurfondsen, geYntegreerd Middellandse-Zeeprogramma, Onderzoek) moet waarborgen dat aan deze besluiten de hand wordt gehouden;
- de groei van de andere dan de vorenbedoelde niet-verplichte uitgaven gelijk is aan het door de
Commissie meegedeelde maximum stijgingspercentage. De Raad streeft er naar om met het
Parlement een interinstitutioneel akkoord te bereiken over de tenuitvoerlegging van de besluiten
van de Europese Raad die het gehele tijdvak tot 1992 bestrijken.
3. Eigen middelen

Het totale plafond voor alle eigen middelen wordt voor betalingskredieten vastgesteld op 1,20%
van het totale BNP van de Gemeenschap, voor vastleggingskredieten op 1,30%. In het derde
Eigen-middelenbesluit worden jaarplafonds opgenomen voor het totale bedrag van de aan de
Gemeenschap toegewezen eigen middelen. Deze moeten - met een veiligheidsmarge van 0,03%
van het BNP overeenkomen met de vorenbedoelde stijgingsnormen voor de uitgaven.
Het Europees Ontwikkelingsfonds blijft buiten de begroting gefinancierd.
Er komen vier soorten eigen middelen:
-
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1. landbouwheffingen enz., minus 10070 voor de lidstaten als inningskosten;
2. douanerechten, minus 10% voor de lidstaten als inningskosten;
3. de toepassing van 1,4% op de BTW-grondslag. Deze grondslag mag niet meer bedragen dan
55070 van het BNP van iedere lidstaat;
4. de toepassing van een tijdens de begrotingsprocedure in het licht van het totaal van alle andere
ontvangsten te bepalen percentage opeenaanvullende grondslag die de som is van het BNP Van de
lidstaten.
De compensatiebetalingen aan het Verenigd Koninkrijk blijven binnen de bestaande methode
(via de BTw) geregeld.

Het derde Eigen-middelenbesluit, dat deze bepalingen moet bevatten, zou v66r 31 mei 1988 door
de Raad moeten zijn genomen, teneinde het ter bekrachtiging aan de parlementen van de
lidstaten voor te leggen opdat het v66r eind 1988 definitief kan worden goedgekeurd met
terugwerkende kracht vanaf 1 januari 1988. Om de behoefte van de begroting 1988 in elk geval te
dekken zal hetgeen boven het geldende plafond nodig is - voor het geval het derde Eigenmiddelenbesluit niet tijdig in werking zou kunnen treden worden opgebracht door middel van
een intergouvernementele regeling.
-
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Bijlage 24
Interinstitutioneel akkoord over de begrotingsdiscipline en de verbetering van de
begrotingsprocedure (juni 1988, PB 1988 L 185)
I. Basisbeginselen van het akkoord

1. Met dit interinstitutionele akkoord wordt in hoofdzaak beoogd de Europese Akte in
toepassing te brengen, de conclusies van de Europese Raad van Brussel inzake de
begrotingsdiscipline ten uitvoer te leggen en aldus het verloop van de jaarlijkse
begrotingsprocedure te verbeteren.
2. De begrotingsdiscipline in het kader van dit akkoord draagt een algemeen karakter: zij geldt
voor alle uitgaven en voor alle bij de invoering ervan betrokken instellingen, zulks voor de gehele

duur van dit akkoord.
3. Het akkoord doet niets af aan de respectieve budgettaire bevoegdheden van de verschillende
instellingen, zoals zij in het Verdrag zijn neergelegd.
4. Het interinstitutionele akkoord kan inhoudelijk slechts worden gewijzigd met instemming van
alle instellingen die partij zijn bij dit akkoord.
H. Financiele vooruitzichten 1988-1992

A. Inhoud van de financiale vooruitzichten
5. De financitle vooruitzichten 1988-1992 zijn het referentiekader van de interinstitutionele
b'egrotingsdiscipline. De inhoud ervan is in overeenstemming met de conclusies van de Europese
Raad van Brussel en maakt deel van dit akkoord uit.
6. De financiale vooruitzichten 1988-1992 geven, uitgedrukt in vastleggingskredieten, de omvang
en de samenstelling van de te verwachten uitgaven van de Gemeenschap aan, met inbegrip van de
uitgaven voor de ontwikkeling van nieuwe beleidsmaatregelen.
Ook de jaarlijkse totale bedragen van de verplichte en de niet-verplichte uitgaven zijn erin
vermeld, uitgedrukt in vastleggingskredieten en betalingskredieten.

B. Betekenis van de financiile vooruitzichten
7. Het Parlement, de Raad en de Commissie erkennen dat elk van de in de vooruitzichten
1988-1992 omschreven financi8le doelstellingen een jaarlijks maximumbedrag van uitgaven voor
de Gemeenschap uitmaakt. Zij verbinden zich om deze verschillende maximumbedragen in de
loop van de desbetreffende begrotingsprocedure in acht te nemen.
8. Het Parlement, de Raad en de Commissie sluiten zich aan bij de pogingen van de
Gemeenschap om geleidelijk een beter evenwicht tussen de verschillende categorieen uitgaven tot
stand te brengen.
Zij verbinden zich dat geen enkele herziening van de in de financiele vooruitzichten opgenomen
verplichte uitgaven zal leiden tot een vermindering van het in deze vooruitzichten vermelde
bedrag aan niet-verplichte uitgaven.

C. Jaarlijkse aanpassing van de financiele vooruitzichten
Technische aanpassingen

9. De vooruitzichten worden ieder jaar v66r

de begrotingsprocedure betreffende het
begrotingsjaar t + 1 door de Commissie bijgesteld met het oog op de technische aanpassing van
de gegevens aan de ontwikkeling van het BNP en de prijzen.
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Financiale vooruitzichten 1988-1992

Vastleggingskredieten; prijzen van 1988 (x 1 min. Ecu)
1.

EoGFL/Garantie

2. Structurele maatregelen

3. Beleidsmaatregelen met meerjarige
toewijzing (GMP's, onderzoek)
4. Andere beleidsmaatregelen
waarvan niet-verplichte uitgaven
5. Terugbetalingen en administratie
waarvan voorraadvermindering
6. Monetaire reserve 2
1

Totaal

27 500
7 790

27 700
9 200

28 400
10 600

29 000
12 100

29 600
13 450

1 210
2 103

1 650
2 385

1 900
2 500
1 860
4 500

2 150

2 400

2 800

646
5 700
1 240
1

1

000

1

400

1

400

1

000

1

000

2 700
1 910
4 000
1 400
1 000

1

801

4 950

1 970

3 550
1 400
1 000

45 303

46 885

48 900

50 950

52 800

33 698
11 605

32 607
14 278

32 810
16 090

32 980
17 970

33 400
19 400

43 779

43 300

46 900

48 600

50 100

33 640
10 139

32 604
12 696

32 740
14 160

32 910
15 690

33 110
16 990

1,12
0,03

1,14
0,03

1,15
0,03

1,16
0,03

1,17
0,03

1,15

1,17

1,18

1,19

1,20

waarvan

verplichte uitgaven 3
- niet-verplichte uitgaven
-

·3

Nodige betalingskredieten
waarvan
verplichte uitgaven 3
niet-verplichte uitgaven 3
-

-

Betalingskredieten in % van het BNP
Marge vooronvoorziene uitgaven

Nodigeeigen middelen in % van
het BNP

1. In hoofdstuk 7 over de begrotingsramingen van de Europese Raad staat een bedrag van 2,4 mld. Ecu (prijzen 1988)
vermeld voor beleidsmaatregelen met meerjarige toewijzing in 1992. Deze beleidsmaatregelen betreffen onderzoek- en
ontwikkelingsprogramma's en geintegreerde mediterrane programma's (GMp's). Onder deze rubriek kunnen slechts
uitgaven worden gefinancierd waarvoor een rechtsgrondslag bestaat. Het huidige kaderprogramma vormt een
rechtsgrondslag voor uitgaven voor onderzoek ten belope van 863 mln. Ecu (lopende prijzen) voor 1992.
De verordening betreffende de c,Mp's vormt een rechtsgrondslag voor een geraamd bedrag van 300 mln. ECU (lopende

prijzen) voor 1992.
De twee takken van de Begrotingsautoriteit verbinden zich het beginsel in acht te nemen dat er voor bijkomende
begrotingskredieten binnen dit maximum voor 1990,1991 en 1992 een herziening van het bestaande kaderprogramma

of, v66r eind 1991, een voorstel van de Commissie gebaseerd nieuw kaderprogramma overeenkomstig de beaplingen
van art. 130 Q van de Europese Akte nodig is.
2. Vastgesteld in lopende prijzen.
3. Gebaseerd op de door de Commissie in het voorontwerp van de begroting voor 1989 voorgestelde indeling. Het
vereiste besluit van de Begrotingsautoriteit zal als technische aanpassing ten uitvoer worden gelegd.

Aanpassingen in verband met de uitvoering van de begroting
10. De Commissie stelt de twee takken van de Begrotingsautoriteit in kennis van de technische
aanpassingen van de financiele vooruitzichten en legt hun terzelfder tijd de voorstellen tot
wijziging voor die zij nodig acht rekening houdend met de uitvoering op basis van de
tijdschema's voor de vastleggingskredieten en de betalingskredieten.
Het Parlement en de Raad spreken zich vaar 1 mei van het jaar t over deze voorstellen uit
overeenkomstig de in artikel 203, lid 9, van het Verdrag genoemde meerderheidsregels.
11. Als de in de financiale vooruitzichten aangegeven toewijzingen uit hoofde van
meerjarenprogramma's in een bepaald jaar niet volledig kunnen worden besteed, verbinden de
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instellingen die partij zijn bij dit akkoord zich om machtiging te verlenen tot overdracht van de
overblijvende middelen.

D. Herziening van de financiiile vooruitzichten
12. Naast de regelmatige technische aanpassingen en aanpassingen in verband met de uitvoering
van de begroting kunnen de financiele vooruitzichten op voorstel van de Commissie worden
herzien bij een gemeenschappelijk besluit van de twee takken van de Begrotingsautoriteit.
Dit gemeenschappelijk besluit wordt genomen overeenkomstig de in artikel 203, lid 9, van het
Verdrag aangegeven meerderheidsregels.
De herziening van de financiele vooruitzichten mag het maximumbedrag van de uitgaven, zoals
het na de jaarlijkse technische aanpassing in deze vooruitzichten is vastgelegd, niet doen stijgen
met meer dan een marge voor onvoorziene uitgaven van 0,03% van het BNP. Tevens moeten bij
de herziening de bepalingen van punt 8 van dit akkoord in acht worden genomen.

E. Gevolgen van het ontbreken van een gemeenschappelijk besluit van de instellingen inzake de
aanpassing of herziening van de financiele vooruitzichten
13. Als door de instellingen geen gemeenschappelijk besluit inzake de aanpassing of herziening
van de door de Commissie voorgestelde financiele vooruitzichten wordt genomen, blijven de
vroeger bepaalde doelstellingen in de vorm van maximumbedragen van de uitgaven, na de
jaarlijkse technische aanpassing, gelden voor het desbetreffende begrotingsjaar.

III. Begrotingsdiscipline voor de verplichte uitgaven
14.a. Het Parlement, de Raad en de Commissie constateren dat zij het eens zijn over de
conclusies van de Europese Raad ten aanzien van de begrotingsdiscipline voor de verplichte
uitgaven uit hoofde van het EOGFL, afdeling Garantie. De drie instellingen verbinden zich om, in
het kader van dit akkoord, deze conclusies in acht te nemen.
b. Het Parlement, de Raad en de Commissie bevestigen de voor het richtsnoer voor de
landbouwuitgaven ('guideline' van het EOGFL/Garantie) en de monetaire reserve vastgestelde
beginselen en mechanismen.
c. Met betrekking tot de overige verplichte uitgaven verbinden de drie instellingen zich om de
juridische verplichtingen van de Gemeenschap op een met de financiele vooruitzichten
verenigbare wijze na te komen.

IV. Begrotingsdiscipline voor
begrotingsprocedure

de

niet-verplichte

uitgaven

en

verbetering van de

15. De twee takken van de Begrotingsautoriteit komen overeen om voor de begrotingsjaren
1988-1992 de maximale stijgingspercentages van de niet-verplichte uitgaven te aanvaarden welke
voortkomen uit de begrotingen die zijn opgesteld binnen de grenzen van de in de financiele
vooruitzichten bepaalde maxima.
16. Met inachtneming van de financiele vooruitzichten dient de Commissie elk jaar een
voorontwerp van begroting in dat aan de werkelijke financieringsbehoefte beantwoordt.
Zij houdt daarbij rekening met:
- de mogelijkheden om de kredieten te besteden, met inachtneming van een strikte relatie tussen
vastleggingskredieten en betalingskredieten;
- de mogelijkheden om een nieuw beleid te voeren of ten einde gelopen meerjarenacties voort te
zetten, na de voorwaarden voor het verkrijgen van een passende rechtsgrondslag te hebben
beoordeeld.
17. Het Parlement en de Raad verbinden zich om, met inachtneming van de in punt 15 van dit
akkoord bepaalde maximale stijgingspercentages van de niet-verplichte uitgaven, zich te houden
aan de in de financiele vooruitzichten aangegeven toewijzingen van vastleggingskredieten voor
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de Structuurfondsen, het PEDIP, de GMP's en het Kaderprogramma voor onderzoek en
technologische ontwikkeling.
Voorts verbinden zij zich rekening te houden met de in de voorontwerpen van de Commissie
gegeven evaluatie van de mogelijkheden tot uitvoering van de begroting.
V. Overeenstemming tussen het jaarlijks maximumbedrag van de uitgaven en het jaarlijks
maximumbedrag van de door de gemeenschap op te vragen eigen middelen
18. De drie instellingen die partij zijn bij het akkoord komen overeen dat het maximumbedrag
van de uitgaven voor elk jaar tevens een maximumbedrag van de op te vragen middelen uitmaakt
voor het desbetreffende begrotingsjaar. Dit maximumbedrag wordt uitgedrukt in % van het BNP
van de Gemeenschap.
19. Deze overeenstemming tussen de jaarlijkse maximumbedragen van de uitgaven en de
jaarlijkse maximumbedragen van de ontvangsten wordt bevestigd in het besluit betreffende de
eigen middelen van ... 1988, waarbij rekening wordt gehouden met een veiligheidsmarge voor
onvoorziene uitgaven van 0,03% van het BNP.
In dit besluit worden jaarlijkse maximumbedragen voor het opvragen van de middelen van de
Gemeenschap vastgesteld op basis van de jaarlijkse maximumbedragen van de uitgaven die zijn
aangegeven in de financiele vooruitzichten 1988-1992, welke een integrerend deel van dit

akkoord uitmaken.
Zodoende zorgt zij er van jaar tot jaar voor dat middelen van de Gemeenschap op passende wijze
worden bestemd voor de financiale doelstellingen welke in deze vooruitzichten zijn omschreven.
VI. Slotbepalingen
20. Dit interinstitutionele akkoord voor de periode 1988-1992 treedt in werking op 1 juli 1988.
De Commissie brengt v66r het einde van 1991 verslag uit over de tenuitvoerlegging van dit
akkoord en over de in het licht van de opgedane ervaring erin aan te brengen wijzigingen.
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Hof van Justitie
algemeen
16(7), 303,336
instellen van beroep (incl. voorbereidende
162,222,
stappen) over begrotingszaken
236,248,266(84)

intrekken van beroep
uitspraken in begrotingszaken

175

tijdschema (pragmatisch)

29,129,240,258
184,194/195,211,252,255,259,263,

triloog

314

Tweede Budgettaire Bevoegdheden Verdrag,
zie: begroting

51, 188,

249-252, 255-256, 266(84), 339

uitspraken in niet-begrotingszaken 216,275,
283, 287,291, 313, 319(57)

uitgaven
classificatie verplichte/niet-verplichte
algemeen

51, 55, 76, 113, 133, 152,

154-155, 158-161, 169, 177-181, 227(23),

geregelde financiering
223,224,233, 235-236, 241-244,324,326,332
Interinstitutioneel Akkoord (juni 1988)
353,

intergouvernementeel

354

kredietoverdracht 87, 131, 222, 274, 278, 290,
306,355(11)
kredietoverschrijving
30, 32-33, 81, 82, 132,

255,256,259,260,339,341

van aanvullende maatregelen t.g.v. het
125, 128, 130,
Verenigd Koninkrijk
166-167, 177, 199-201, 207-208, 209,

211,215, 217,220, 225, 230(123)
van EFRO-kredieten
55,56,180,345
onderscheid verplichte/niet-verplichte
23,

51-52,178-180,196,212,237,
344-346,354

163,168,191,192-193,194,195,197,198/199,

220-222,226, 227(51), 265(66), 274, 355(11)
kwijting, zie: decharge

uitstel van decharge, zie: decharge
Verdrag

last van het verleden

244,246,247,257,326,

Lom6(-verdrag), zie: budgettisering van het
mandaat (van 30 mei 1980)

345
EOF

125, 127, 132, 149,
151,189,190,201

maximum stijgingspercentage (Msp) 23,28,51,
52,56,61,75,77,94,97, 143,145,184, 195-196,
198, 207, 225, 236, 238-240, 242, 244, 247,

251-252,255,258,259,260,263

minderheid (in de Raad), zie: aanvaardende
minderheid

462

van Brussel (22 juli 1975), zie: begroting

van Luxemburg (21

(22)

april 1970), zie:

begroting
verevening van de rekeningen
Verklaring

41, 297, 313-314

Gemeenschappelijke Verklaring van

Parlement, Raad en Commissie van 4 maart
1975
26,45(38),340
Gezamenlijke Verklaring van Parlement,
Raad en Commissie van 30 juni 1980
131,

166, 175-188, 190-192,195,252,255,260,
290,293,322,335,344,345

Verklaring - vervolg
weigering van decharge (kwijting), zie:
Interinstitutioneel Akkoord van
decharge
353,354
26, 27, 69, 76, 79, 81, 84,
wetgevend overleg
juni 1988
van de Raad van 21 april 1970
218,235,340
eerste verklaring
45(35)
Zesde BTw-richtlijn 21,44(16),49,67.70,78,
tweede verklaring
26,45(36)
derde verklaring
26,27,45(37)
86
verplichte uitgaven, zie: uitgaven
57, 149-150, 152, 156,
vervangend beleid
157-158,170,205,246,280,333

463

Curriculum vitae
Henricus Antonius Cornelis Marie Notenboom
geboren op

31

augustus 1926 te Roosendaal en Nispen

eindexamen Gymnasium B, St.-Norbertus Lyceum te Roosendaal (1945)

reserve-officier (le luitenant) der artillerie (1951)

doctoraal examen Economische Wetenschappen (sociaal-economische richting),
Katholieke Economische Hogeschool te Tilburg (1952)
gehuwd met B.A.H. Oosterop te Roosendaal (1954); drie kinderen

adjunct-secretaris van de Nederlandse Katholieke Middenstandsbond te 's-Gravenhage
(1952-1955)

directeur van de Katholieke Limburgse Middenstandsbond te Venlo (1956-1968)

lid van de Tweede Kamer der Staten-Generaal (1963-1979),
in die hoedanigheid onder andere:
lid van de Vaste Commissie voor Financien (1963-1979)
(ondervoorzitter 1967-1971 en 1976-1977; voorzitter 1972-1973)
lid van de Vaste Commissie voor de Rijksuitgaven (1963-1979)
(voorzitter 1968-1971)
lid van de Vaste Commissie voor het Midden- en Kleinbedrij f (1963-1979)
lid van het Europees Parlement (1971-1984),
in die hoedanigheid onder andere:
lid van de Commissie voor Economische en Monetaire Zaken (1971-1979)
(ondervoorzitter 1974-1979)
lid van de Begrotingscommissie (1971-1984)
(ondervoorzitter 1979-1984)
lid van de Commissie begrotingscontrole (1979-1984)
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