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door drs. H. A. C. M. Notenboom 

drs. H. A. C. M. Notenboom (54) was van 1963-1979 
lid van de Tweede Kamer voor de KVP. Sinds 1971 
is hij lid van de EVP-fractie van het Europees Parle
ment. 

De verhouding Europees Parlement, 
Europese Commissie en Raad van 
Ministers 
mede aan de hand van de begrotingsconflicten 

'Wanneer Europa nu eerst maar eens wat doet tegen de werkloosheid, dan willen we 
later misschien nog ecns praten over wijziging van het Verdrag of andere verruiming 
van het institutionele jasje, maar nu interesseert de burger zich daar totaal niet voor!' 
Woorden van deze strekking werden gesproken in een recent gesprek tussen Neder
landse Eerste en Tweede Kamerleden en Europese Parlementariers uit het CDA. 

Een uitlating, die wellicht op het eerste 
gehoor ondersteuning bij velen zou vin
den, die echter m.i. miskent het feit dat 
juist het besluitvormingsmechanisme en 
een - zeker na de rechtstreekse verkiezing 
van de leden van het Europese Parlement 
- voldoende democratisch controleerbare 
relatie tussen de instellingen van de Euro
pese Gemeenschap ontbreken, die juist 
zo nodig zijn onder meer om die werk
loosheid op Europees vlak te helpen be
strijden en eveneens nodig zijn om vele 
andere dreigende ontwikkelingen om te 
zetten in hoop. 

Dat in sterkere mate maatregelen op 
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EEG-vlak nodig zijn, omdat puur natio
nale (laat staan nationalistische) ontoe
reikend zijn, wordt door steeds meer 
regeringen, vakorganisatics, werkgevers, 
wetenschappers en politici ingezien en 
beleden; daar staat tegelijkertijd tegen
over dat de lid-staten niet sterk genoeg 
bleken om een Europese Unie, zelfs om 
een Economische Monetaire Unie tot 
stand te brengen. Terwijl toch in de Slot
akte van de Topconferentie van 19/21 
oktober 1972 de staatshoofden of rege
ringsleiders plechtig verzekerden dat 'zij 
de omzetting v66r het einde van dit de
cennium van de totaliteit der betrekkingen 
tussen de lid-staten ... in een Europese 
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Unie, als hun voomaamste doel be
schouwden'. 
Thans bestaat zelfs het gevaar dat het 
huidige integratieniveau van de Europese 
Gemeenschap niet kan worden gehand
haafd, waardoor niet aileen de gedachte 
van een Verenigd Europa aan een crisis 
ten prooi is, maar ook de instrumenten 
ontbreken om op Gemeenschapsniveau 
iets fundamenteels te doen tegen de ver
lammende werkloosheid. 
De structuurcrisis, zichtbaar en voelbaar 
geworden na de oliecrisis, 'overviel' de 
EEG in een fase van de ingezette integra
tie, die de Gemeenschap nog niet eens 
een instrumentarium had verschaft voor 
de toen bestaande problemen, laat staan 
om de nadien ontstane problematiek aan 
te pakken. 

We kunnen aan de andere probleemvel
den, ten dele samenvallend met boven
staande, die evenzeer adequate besluit
vorming ontberen, in dit verband wellicht 
voorbijgaan, om te concluderen dat het 
aan de orde stellen van de institutionele 
verhoudingen, over verbetering van het 
besluitvormingsmechanisme, over uitbrei
ding van bevoegdheden van het Parlement 
niet een spelletje van hobbyisten is, niet 
een aardige tijdsbesteding voor degenen, 
die nu eenmaal beroepsmatig in de EEG 
benoemd of gekozen hun werk hebben te 
verrichten, maar integendeel, taak van 
allen wie het ernst is met ons eigen voort
bestaan, met de toekomst van de jeugd, 
met de rol die onze Europese volkeren 
kunnen en moeten spelen in de wereld 
voor meer gerechtigheid en voor vrede. 
Daarbij moeten de christendemocraten in 
Europa een vooraanstaande rol spelen. 
Omwille van de rol, die onze voorgangers 

al speelden bij de totstandkoming van de 
Europese Verdragen en de ontwikkeling 
van de gedachten en idealen die de basis 
daarvan vormden. Maar ook omdat de 
christendemocraten bij de rechtstreekse 
verkiezingen de meeste stemmen kregen, 
ondanks het feit dat ze in twee lid-staten 
niet aan de verkiezingen deelnamen. 
Zeker mede een gevolg van de duidelijke 
stellingname voor verdere integratie, voor 
supra-nationale besluitvorming en met een 
zeer uitgesproken idee over de ontwikke
ling van de instellingen, neergelegd in het 
in aile lid-staten geldend EVP-verkie
zingsprogram. 
Is het dan niet juist hun taak om op basis 
van deze kiezerssteun ruim v66r de vol
gende verkiezingen van het Europese Par
lement met duidelijke standpunten te 
komen en zich in te zetten voor de reali
sering daarvan? 

In de loop der jaren zijn veel voorstellen 
en ideeen ontwikkeld 1 om- binnen of 
buiten de Verdragen- de instellingen van 
de Gemeenschap die feitelijke plaats en 
macht te geven, die nodig zijn ter verdere 
- democratisch gecontroleerde - ontwik
keling van de integratie. Bij het verschij
nen van dit artikel zal het Parlement zich 
hebben uitgesproken over samenhangende 
rapporten o.m. 'over de betrekkingen 
tussen het Europees Parlement en de 
Raad van de Gemeenschap' 2 , 'over het 
recht van initiatief en de rol van het 
Europees Parlement bij de totstandkoming 
van de Communautaire wetgeving' s, 'over 
de betrekkingen tussen het Europees Par
lement en de nationale parlementen' 4 

en 'over de betrekkingen tussen het Euro
pees Parlement en het Economisch en 
Sociaal Comit6' 5 . Terwijl eerder een 

1 Rapport-Vedcl, Rapport-Tindemans, Rapport van de Drie Wijzen e.a. 

' Rapporteur namens de Politiekc commissie, de heer K. IHnsch. Zittingsdocument 1-216/81. 
3 Rapporteur id. de heer K. van Miert. Zittingsdoc. 1-207/81. 
t Rapporteur id. de heer A. Diligent. Zittingsdoc. 1-206/81. 

' Rapporteur id. mevrouw M. F. Baduel Glorioso. Zittingsdoc. 1-226/81. 
De grate meerdcrheden waarmce deze rapporten in de Politieke commissie werden aanvaard 
wettigen de verwachting dat zij ook in het Parlement globaal zullen worden aanvaard. 
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rapport was aanvaard 'over de betrek
kingen tussen het Europese Parlement en 
de Europese Commissie' 6. 

De samenhangende rapporten beogen bin
nen de bestaande verdragen het- hier en 
daar verlamde - besluitvormingsmecha
nisme weer werkzaam te maken, daarbij 
het Parlement een positie gevend rekening 
houdend met zijn door de rechtstreekse 
verkiezingen versterkte legitimiteit, de 
Commisie te versterken in haar- door het 
Parlement gecontroleerde - positie als 
de instelling die de wettelijke initiatieven 
moet nemen, en een beter afgewogen 
samenwerking te verkrijgen van de instel
lingen, vooral in het Iicht van de derde 
uitbreiding van de Gemeenschap. 
Tengevolge van het zogenaamde akkoord 
van Luxemburg van januari 1966 waarin 
het meerderheidsbeginsel bij stemmingen 
in de Raad over voorstellen van de Com
missie 1, grotendeels wordt vervangen 
door een op consensus of unanimiteit ge
baseerde besluitvorming, is een verlam
ming opgetreden. Politiek gezien worden 
daardoor de mogelijkheden voor de Com
missie om een nieuw beleid voor te stellen 
geringer. 
Bovendien heeft de Europese Raad er 
een gewoonte van gemaakt belangrijke 
initiatieven op nieuwe terreinen voor te 
stellen. Het zwaartepunt in de wetgevings
procedure verschoof in politiek opzicht 
aldus van de Commissie naar de Raad. 
Daardoor werd het immobilisme groter 
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gezien het aldaar vaak heersend nationa
lisme en werd de positie van het Parle
ment verzwakt, immers het is vooral de 
Commissie die volgens het Verdrag door 
het Parlement gecontroleerd wordt s. 
Evenals de begrotingsbevoegdheden van 
het EP zijn ontwikkeld via gemeenschap
pelijke verklaringen of gentlemen agree
ments tussen de instellingen, later ver
vangen door verdragswijziging, vragen 
de rapporten om het aangaan van zulke 
agreements zonder de verdragen te wij
zigen. 
Het weer bij meerderheidsbesluit gaan 
beslissen van de Raad 9 is zelfs een terug
gaan naar letter en geest van de Verdra
gen. De Commissie zou moeten verklaren 
dat zij formeel de wetgevende initiatieven 
zal nemen die noodzakelijk zijn om door 
het Parlement gedane voorstellen om te 
zetten in nieuw gemeenschapsrecht. 
Diverse voorstellen betreffen een op zich 
te nemen verplichting van de Commissie 
om amendementen van het Parlement in 
Commissievoorstellen aan de Raad over 
te nemen, dan wei binnen bepaalde ter
mijnen te verklaren waarom ze het niet 
heeft kunnen doen. 
Diverse voorstellen betreffen de wijze 
waarop de Raad zou moeten omspringen 
met parlementsvoorstellen of wijzigings
voorstellen, alsmede over de informatie 
die de Raad zou dienen te geven over het 
verloop van de beraadslagingen in de 
Raad en de reden waarom ze bepaalde 

6 Rapporteur namens de Politieke commissie, de heer J. Rey. 
7 Neergelegd in artike!148 van het EEG-Verdrag. Voor bepaalde gevallen gelden andere Verdrags
bepalingen. 
8 Art. 144 van het EEG-Verdrag is daarvoor het zwaarstwegend voorbecld. Het luidt: 'Wanneer 
aan de Vergadering een motie van afkeuring betreffende het beleid van de Commissie wordt 
voorgelegd, kan de Vergadering zich over deze motie niet eerder uitspreken dan ten minste 
3 dagen nadat de motie is ingediend en slechts bij openbare stemming. 
Indien de motie van afkeuring is aangenomen met een mecrderheid van 2/3 der uitgebrachte stem
men en tevens bij meerderheid van de !eden der Vergadering, moeten de !eden der Vergadering 
gezamenlijk aftreden. Zij blijven de lopende zaken behartigen tot in hun vervanging is voorzien 
overeenkomstig artikel 158.' 
9 Daarvoor zijn verschillende praktijken denkbaar, waarbij vitale belangen van lid-staten kunnen 
worden gevrijwaard. Men kan er ook evt. een voorzichtig begin mee maken. 
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voorstellen niet heeft kunnen overne
men 10. Ook wordt voor een veel breder 
terrein dan de begrotingsprocedure waar 
deze bestaat, een overlegprocedure tussen 
Raad en Parlement voorgesteld. 
Kortom, zonder aantasting van de wet
gevende bevoegdheid van de Raad en van 
de initiatiefnemende bevoegdheid van de 
Commissie kunnen veel verbeteringen tot 
stand komen. 
Van de grootste betekenis is ook dat
waar het aantal EP-leden met een 'dub
bel mandaat' afneemt - er nauwere rela
ties worden opgebouwd tussen de natio
nale parlementen en het Europese. Aileen 
de nationale parlementen beschikken 
over middelen om rechtstreekse druk uit 
te oefenen op hun regering, waarvan de 
vertegenwoordigers deel uitmaken van de 
Raad. Zo kunnen zij indirect de beleids
lijnen van het EP steunen of tegenwerken. 
Er zullen structurele hetrekkingen moeten 
komen teneinde een - hier en daar wei 
optredende - isolatie te voorkomen. Ook 
hieromtrent worden concrete voorstellen 
gedaan. 

De christen-democratische fractie in het 
EP is het met bovenbedoelde pragmati
sche voorstellen van kleine stapjes zeker 
ecns. Maar is tevens van oordeel dat er 
meer moet gebeuren om het fundamentele 
gebrek aan institutioneel evenwicht op te 
heffen, dat een van de diepere oorzaken 
is van de stagnatie van het eenwordings
proces. 
Het Parlement kan niet corrigerend op
treden tegenover de beslissingen en de 
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niet-beslissingen van de Raad, omdat het 
geen wetgevende bevoegdheid heeft. In 
Europa is het immers niet zo, dat een 
parlementaire stok achter de deur aan
wezig is om beslissingen af te dwingen, 
die door wat voor oorzaak dan ook, niet 
genomen worden. 
In een rapport dat Sjouke Jonker voor de 
fractie maakte en dat in grote lijnen werd 
overgenomen, wordt gesteld dat elke 
poging om binnen de Verdragen of niet 
in strijd met de Verdragen, nog iets te 
bereiken 'gefrutsel in de marge' is, en on
voldoende om de Europese kiezer echt 
aan te spreken. 
Daarom is, aldus het rapport, een nieuw 
Verdrag nodig dat het kader zal moeten 
bieden voor de Europese Unie en waarin 
het geheel van bestaande institutionele 
verworvenheden ondergebracht en aan
gevuld zal moeten worden met nieuwe 
elementen, waarvan het belangrijkste is, 
dat het Europese Parlement een centrale 
rol krijgt te vervullen bij het op gang 
brengen en op gang houden van het com
munautaire besluitvormingsproces. 
Het Parlement mag niet wijken voor die 
lid-staten waar dit alles taboe is. De 
fractie moet eerst naar een meerderheid 
zoeken in het EP. Er wordt nu een werk
groep van de fractie ingesteld, die als 
opdracht krijgt een Verdragsontwerp 
voor een Europese Unie op te stellen, dat 
aan het plenum van het Parlement wordt 
voorgelegd, naar de Politieke commissie 
wordt verwezen en gepresenteerd wordt 
aan de Europese Commissie, Raad en 
nationale Parlementen. De Politieke com-

10 Het feit dat de Raad achter gesloten deuren beraadslaagt en beslist kan ook nog ernstige juridi
sche inconvenienten met zich brengen. Een voorbeeld is de 6de Richtlijn BTW, en ingewikkelde, 
lange tekst. Tot en met de fasc dat de Commissie in een gewijzigd voorstel een aantal wijzigings
voorstellen van het Parlcment overnam, is clke bcpaling van een toelichting voorzien. De be
raadslagingen in het Parlcment zijn bovendien openbaar. Daarna echter treedt groot stilzwijgen in, 
met als resultaat dat met betrekking tot enkele bepalingen die de Raad afwijkend nam een 
toclichting ontbreekt, hetgeen voor nationale wetgevers, belastingplichtigen en rechters tot grote 
problemen kan leiden. 
De controlerende taak, die in dit soort wetgeving niet mcer door de nationale parlementen vervuld 
kan worden, kan - tenzij vee! grotere openheid en informatie tot stand komt - ook niet door 
het EP worden vervuld, waardoor een ernstige Ieemte is ontstaan. 
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missie zou dan in overleg met vertegen
woordigers van de tien nationale parle
menten en diverse consultaties het ant
werp rijp moeten maken voor een plenaire 
behandeling v66r het zomerreces 1982. 
Er zijn daarna verschillende mogelijkhe
den: rechtstreeks voorleggen aan de Raad 
met het verzoek om er uiterlijk voorjaar 
1983 over te beslissen of toepassing van 
de formele procedure, die via de Com
missie als formele initiatiefneemster loopt. 
Voldoende contacten met de nationale 
parlementen zouden erin moeten voorzien 
dat, wanneer de Raad de beslissing niet 
(tijdig) neemt, in de nationale parlemen
ten initiatiefwetten worden ingediend. 
Zou de geschetste operatie niet v66r de 
verkiezingen van 1984 uitlopen op con
crete resultaten, dan zou de totstandko
ming van de Europese Unie na 1984 
automatisch inzet worden van die verkie
zingen. V oor de invulling van zo een 
Unieverdrag zijn elementen voorhanden 
in bestaande documenten 11 • 

Dit alles staat niet in tegenstelling tot de 
realisering van een groot aantal kleine 
stapjes, die voor de korte termijn nodig 
blijven en al een belangrijke verbetering 
kunnen opleveren, maar de kleine stapjes 
mogen naar het oordeel van de fractie niet 
in de plaats komen van de grote. Dan zou 
in wezen de onwil van anderen bepalend 
zijn voor de toekomst van Europa en dat 
zou zeker bij de verkiezingen van 1984 
worden afgestraft. 
Ik realiseer mij dat het op deze wijze be
trekken van de nationale parlementen en 
tenslotte van de Europese kiezers als 
voorwaarde heeft een vee! frequentere en 
meer diepgaande voorlichting over de 
worstelingen die momenteel in de Gemeen
schap gaande zijn. Een opkomend mis
verstand moet daarbij ook de kop worden 
ingedrukt, nl. dat nu er rechtstreeks ge-
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kozen parlementsleden zijn, aan hen de 
verdere uitbouw van de Gemeenschap 
kan worden overgelaten. Niets is minder 
waar. De nationale parlementen en het 
Europese zullen zoveel mogelijk parallel 
moeten werken en daarvoor zijn intensie
vere contacten nodig dan thans aanwezig 
zijn. 

De begrotingsconflicten 
Op het gebied van de begroting van de 
Europese Gemeenschappen heeft het Par
lement geleidelijk medebeslissingsrecht 
verworven. Twee verdragswijzigingen zijn 
op dit gebied tot stand gekomen, die be
langrijke stappen vormen op de weg naar 
de erkenning van het Europese Parlement 
die veel verder gaat dan adviserende en 
controlerende instelling. 
Het is uitgesloten in dit bestek de zeer 
ingewikkelde begrotingsprocedure te be
spreken. In elk geval is de Raad ge
dwongen het Parlement als een volwaar
dige partner te aanvaarden. De samenstel
ling van de Raad brengt echter mee dat 
het meer een onderhandelingsorgaan tus
sen regeringen is, dan een onderhande
lingspartner van het Parlement. Het feit 
dat de wetgevende bevoegdheid in handen 
is van de Raad en de begrotingsbevoegd
heid gedeeld wordt door Raad en Parle
ment, alsmede de voor meer dan een 
uitleg vatbare verdragsbepalingen leveren 
veel moeilijkheden op. De begrotingen 
voor 1979 en 1980 konden niet dan na 
ernstige conflicten worden vastgesteld en 
uitgevoerd, terwijl het conflict voor de 
begroting 1981 nog voortbestaat in die zin 
dat drie lid-staten de vaststelling ervan 
niet volledig als rechtmatig beschouwen. 
Het is van de grootste betekenis dat er 
eenduidige uitleg van de bepalingen ont
staat. 
Het spreekt vanzelf dat het Parlement 

11 O.m. rapport van de werkgroep-Liicker van de Europese Volkspartij 1981, verslag Tindemans 
1976, ontwerp-resolutie E.P. van J. van Aerssen sept. 1979 en het politick program van de EVP 
en vele andere documenten. 
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poogt via de begrotingsprocedure zijn 
zeggenschap over Gemeenschapszaken 
zoveel mogelijk uit te breiden. De Raad 
daarentegen neigt ertoe de begroting als 
een boekhoudkundige staat te beschou
wen, waarbij de echte beslissingen aan de 
wetgevende macht blijven. 
In begrotingszaken stemt de Raad veelal 
met gekwalificeerde meerderheden (het 
Parlement overigens in bepaalde gevallen 
eveneens) en soms kan aileen een gekwa
lificeerde meerderheid van de Raad een 
beslissing van het Parlement ongedaan 
maken. Slaagt de Raad daar niet in, dan 
is het besluit van het Parlement rechts
geldig en dat wordt soms weer niet door 
individuele lid-staten aanvaard. De instel
ling van een overlegprocedure tussen een 
delegatie van het Parlement en de begro
tingsraad kan het aantal conflicten wei 
beperken, maar ze bij lange na niet uit
sluiten. 

Begroting 1979 
De behandeling van deze be grating- door 
het nog niet rechtstreeks gekozen Parle
ment - leidde tot zeer sterk verhoogde 
uitgaven voor het regionaal fonds, ver 
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uitgaande hoven het maximum stijgings
percentage 12 (MSP). 
Het Parlement meende dat geen effectieve 
Europese politiek gevoerd kon worden 
zonder afwijkingen van de basisregel. De 
Raad kon niet de vereiste meerderheid 
vinden om het amendement van het Parle
ment te verwerpen, waardoor het krach
tens art. 203 lid 5 van het EEG-Verdrag 
aangenomen geacht wordt en kan evenmin 
een meerderheid vinden om een nieuw 
MSP voor te stellen. 
Sommige lid-staten erkenden deze begro
ting niet en eerst nadat een aanvullende 
en wijzigingsbegroting was ingediend en 
aanvaard 13 kon men spreken van een 
door aile instellingen als vastgesteld er
kende begroting. De gezichten waren ge
red in april 1979. Berst toen werden de 
eigen middelen van de EEG door aile 
lid-staten afgedragen. 

Begroting 1980 
De behandeling van de begroting door het 
inmiddels gekozen Parlement mondde 
zelfs uit in een globale verwerping in 
december 1979 14 • Het ging tot het uiterste 
toen de Raad bleek de positie van deze 

" Bij het begin van de begrotingsprocedure wordt aan de hand van de in artikel 203 van het 
EEG-Verdrag vastgelegde objectieve factoren, het maximum stijgingspercentage vastgesteld, waar
mee de niet verplichte uitgaven ten opzichte van de voorgaande begroting mogen stijgen. Als de 
Raad verhogingen aanneemt van meer dan de helft van het MSP dan blijft toch nog een volle
dige helft beschikbaar als marge voor het Europees Parlement. 
Het MSP kan slechts met instemming van Parlement en Raad overschreden worden. 
Niet verplichte uitgaven zijn volgens artikel 203 lid 9 van het EEG Verdrag: 
'aile andere uitgaven, dan die welke verplicht voortvloeien uit het Verdrag of de ter uitvoering 
daarvan vastgestelde besluiten'. 
Over de classificatie van de uitgaven in de praktijk verschillen het Parlement, de Raad en de 
Commissie aanzienlijk van mening, o.m. over de uitgaven voor de aanvullende Britse maatregelen, 
interest bonificaties, landbouwstructuurbeleid en voedselhulp. Deze verschillen hebben een weer
slag op de marges voor het Parlement. 
Niet verplichte uitgaven zijn in de praktijk die uitgaven die nodig zijn om gemeenschapspolitie
ken te financieren naast de reeds bestaande landbouwgarantie-uitgaven, die ruim 2/3 van het 
budget uitmaken. 

" 1 Deze aanvullende en wijzigingsbegroting werd door het toenmalige Franse Voorzitterschap 
nadrukkelijk niet als zodanig genoemd. Het heette een 'document'. 

" Artikel 203 lid 8 van het EEG-Verdrag luidt: 
'De Vergadering kan evenwel, met meerderheid van de stemmen van haar !eden en met twee 
derde van het aantal uitgebrachte stemmen, om gewichtige reden, de ontwerp-begroting afwijzen 
en vcrzoeken dat haar een nieuw ontwerp wordt voorgelegd.' 
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volksvertegenwoordiging niet te verstaan. 
Zou de Raad slechts een van de drie wij
zigingsvoorstellen van het Parlement op 
het gebied van de verplichte uitgaven (i.e. 
zuivelsector) niet hebben verworpen, dan 
zou hoogst waarschijnlijk de verwerping 
niet zijn geschied. 
Het Parlement aanvaardde in wezen niet 
de totale scheiding tussen de wetgevende 
landbouwraad en de samen met het Par
lement als begrotingsautoriteit optredende 
Begrotingsraad, terwijl de Raad het Par
lement het recht ontzegde via de begroting 
invloed uit te oefenen op de uitvoering 
van de gemeenschappelijke landbouwpoli
tiek 16. Het zou tot juli 1980 duren eer 
een nieuwe begroting voor dat jaar werd 
vastgesteld 17 waarbij weinig werd bereikt 
met betrekking tot het vergroten van de 
financiele mogelijkheden voor nieuwe po
litiek. 
Het Parlement heeft met het inzetten van 
het uiterste middel van de verwerping 
wei bereikt, dat deze bevoegdheid nu 
uit de kast van de theoretische mogelijk
heden is gehaald en bovendien aanzienlijk 
bijgedragen heeft aan het eerst nadien 
algemeen aanvaarde standpunt dat de 
uitwassen van het gemeenschappelijk 
landbouwbeleid (volledig gefinancierde 
overproduktie) niet !anger aanvaardbaar 
zijn. 

Begroting 1981 
Deze begroting stond in het teken van de 
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dreigende uitputting van de eigen midde
len van de Gemeenschap. De eigen mid
delen bestaan uit de douane-rechten, de 
landbouwheffingen en maximaal 1 % van 
de praktisch volledig geharmoniseerde 
grondslag van de BTW. Er is grote weer
stand en bij sommige lid-staten de vol
strekte weigering om te tornen aan dat 
1 % plafond. Voor velen werkt dit pia
fond bovendien gunstig als drukmiddel op 
de nogal fors gestegen kosten van het 
gemeenschappelijk landbouwbeleid. De 
algemene budgettaire situatie in de lid
staten speelt uiteraard een grote rol, ook 
al is het de bedoeling in Europa ver
vangend beleid te voeren, nl. beleid dat 
alsdan niet meer nationaal behoeft te 
worden gevoerd en efficienter kan zijn. 

Ondanks een terughoudend voor-ontwerp 
dat de Europese Commissie had opge
steld, had de Raad een aantal begrotings
hoofdstukken aanzienlijk gekort in het 
ontwerp. De Raad had niet eerst bepaald 
welke uitgaven dringend nodig waren om 
de Europese integratie niet te laten stag
neren, maar integendeel eerst een maxi
mum bedrag vastgesteld, waarna er dien
overeenkomstig werd gekort. Een duide
lijk voorbeeld van het feit dat de Raad in 
zijn verschillende samenstellingen, maar 
in het Verdrag bedoeld als de Europese 
Ministerraad, tegenstrijdigheden vertoont 
is gelegen in het feit dat de Europese Raad 
de totstandkoming van een Europese 
energiepolitiek tot eerste prioriteit ver-

15 Wijzigingsvoorstellen betreffen de niet verplichte uitgaven en behoeven een gewone meerderheid; 
amendementen betreffen de verplichte uitgaven en behoeven een gekwalificeerde meerderheid in 
het EP. 
Een blokkerende minderheid in de Raad kan verwerping van wijzigingsvoorstellen (indien deze 
niet tot verhoging van het begrotingstotaal leiden) van het EP voorkomen. 
16 De verwerpingsargumenten van het Parlement betroffen verder nog de weigering van de Raad ~ 
om voldoende verplichtingen aan te gaan voor bepaalde Europcse uitgaven (die nationale uitga-
ven konden vervangen en dus niet noodzakelijkerwijs tot hogere totale lasten behoeven te voeren). (J 

Het derde argument was gelegen in de weigering van de Raad om het Europees Ontwikkelings- b 
fonds (Lome) en de 'politieke' leningen in de begroting van de Gemeenschap op te nemen. 
17 In de tussenliggende periode gold het stelsel van de voorlopige twaalfden. D.w.z. per maand 
geldt als uitgave-maximum per post 1/12 van de laatste vastgestelde begroting, hetgeen met aan- ' 
zienlijke moeilijkheden gepaard ging. 
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klaarde, terwijl kort nadien de Begrotings
raad de bedragen voor energiepolitiek uit 
het voor-ontwerp van de Europese Com
missie aanzienlijk reduceerde. 

Op het gebied van de verplichte uitgaven 
aanvaardde het Parlement in zijn eerste 
Iezing wijzigingsvoorstellen 18. Het kan 
als een vooruitgang worden aangemerkt 
dat deze keer de Raad in zijn tweede 
Iezing deze wijzigingsvoorstellen niet ver
wierp. 
Op het terrein van de niet verplichte uit
gaven was het succes van het Parlement 
aanzienlijk geringer. De Raad aanvaardde 
niet een aantal amendemcnten van het 
Parlement die tot bezuinigingen in het 
beheer en de administratie moesten Ieiden 
en slechts 183 miljoen ERE (Europese 
Rekeneenheden) betalingskredieten van 
de 840 miljoen die het Parlement meer 
had gewenst ter versterking van bepaalde 
Europese uitgaven en slechts 280 miljoen 
vastleggingskredieten (aan te gane ver
plichtingen) van de 1062 miljoen van het 
Parlement. De as Parijs-Bonn had in de 
Raad zeer blokkerend gewerkt, terwijl het 
Verenigd Koninkrijk- met het 'akkoord' 
inzake de 'Britse bijdrage' in de zak- zich 
anders opstelde dan vorig jaar. 

De tweede lezing van het Parlement werd 
erg gecompliceerd doordat er in het najaar 
twee voorstellen tot wijziging van de be
grating 1980 waren ingediend, de eerste 
per saldo leidende tot daling van de totale 
begroting en dus van het BTW-percen
tage, de tweede weer tot stijging daarvan. 
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Het voert te ver op bijzonderheden in te 
gaan, maar vermelding is nodig om de 
afloop van de procedure 1981 globaal te 
verstaan 19 . Het Parlement was zo teleur
gesteld over de houding van de Raad en 
voelde zich zo verantwoordelijk voor de 
voortgang van een aantal Europese uit
gaven, dat het een novum schiep, door 
het ontwerp tweede aanvullende begro
ting, dat in december werd ingediend, 
aanzienlijk te amenderen. 
Dit ontwerp voorzag niet aileen in spoed
hulp voor de aardbevingsramp in Italii~ 
(40 miljoen), maar ook in 60 miljoen 
aanvulling voor het sociaal fonds, waar
van de noodzaak de Commissie eerst heel 
laat was gebleken. De Raad had weliswaar 
het door de Commissie gevraagde bedrag 
van 100 miljoen tot 60 miljoen geredu
ceerd, maar toch in meerderheid een be
drag aanvaard. Het Parlement gebruikte 
zijn bij de begrotingsbehandeling voor 
1980 niet volledig benutte 'speelruimte' 
en amendeerde (niet zonder interne kri
tiek) de 60 miljoen omhoog naar 326 
miljoen. Via deze noodsprong wenste het 
dat het in 1980 niet meer uit te geven deel 
van dit bedrag via automatische krediet
overdrachten naar 1981 zou worden over
geheveld. Daarmee zou een deel van zijn 
verlangens voor 1981 kunnen worden 
vervuld. De Commissie werkte aan deze 
procedure mee. 

We gaan voorbij aan de overige schermut
seling rond de amendementen voor het 
budget 1981 en volstaan met de verrnel
ding dat het een begroting 1981 sternde, 

" Schrapping van 50 miljoen Europese Rekeneenheden (1 ERE is ± f 2,80) voor steun voor 
magere melkpoeder bestemd voor varkensvoer en een lineaire verlaging van 2 % van alle posten 

tad van het Garantiefonds voor de landbouw, terwijl het betreffende bedrag in dezelfde titel als reserve 
wcrd opgenomen (ca. 275 miljoen ERE). Dit als uiting van de wens van Commissie en Parlement, 

t). dat de later vast te stellen jaarlijksc prijsbesluiten binnen de begroting en niet na een aanvullende 
begroting zouden moeten worden gcfinancierd. Dit is intussen mogelijk gebleken. De landbouw
uitgaven kunnen zelfs verder omlaag blijkens een voor-ontwerp van wijzigingsbegroting 1981. 

" Via het eerste wijzigingsvoorstel zouden meevallende opbrengsten gebruikt worden om een 
voorschot inzake een uitkering aan het Verenigd Koninkrijk (tijdelijke oplossing van het probleem 
van de Britse bijdrage) te verlenen alsmede het BTW% door de lid-staten af te dragen te verlagen. 
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die nog iets uitging boven zijn formele 
speelruimte. De Raadsvoorzitter kon die 
dag geen standpunt van de Raad mede
delen, noch met betrekking tot de aan
vullende begroting 1980 noch over de 
begroting 1981. 
De Begrotingsraad is nog op 22 december 
bijeengekomen en kon toen niet de nood
zakelijk gekwalificeerde meerderheid vin
den om de parlementsbesluiten inzake de 
aanvullende begroting 1980 af te wijzen. 
Het via deze aanvullende begroting opge
trokken bedrag voor de niet verplichte uit
gaven verhoogt automatisch de parle
mentsspeelruimte voor 1981. Op 23 de
cember deelde de Raadspresident een en 
ander mede aan Parlementsvoorzitter 
mevrouw Veil, die van haar bevoegdheid 
gebruik maakte nog diezelfde dag de beide 
procedures voor geeindigd te verklaren 
en daarmee de Begrotingen voor vastge
steld. 
Mededeling van haar besluiten in de ple
naire vergadering van januari 1981 lever
de haar langdurig applaus op, alsmede 
een verklaring namens nagenoeg alle 
fracties, inclusief de liberale die tegen de 
'noodsprong' had gestemd, zelfs van de 
'Gaullisten', dat zij juist had gehandeld. 
De correcte uitvoering van de beide be
grotingen was hiermee echter nog niet ge
waarborgd. Frankrijk, Duitsland en Bel
gie hebben niet conform de aanvullende 
begroting 1980- zoals door de voorzitter 
van het Europese Parlement vastgesteld -
de eigen middelen van de Gemeenschap 
afgedragen. Zij menen, dat het gedeelte 
uitgaande boven het Raads-ontwerp niet 
existent is, omdat het in strijd met het 
financieel reglement zou zijn tot stand 
gekomen 20. 

De inmiddels nieuw aangetreden Europese 
Commissie 'is van mening dat zowel de 
aanvullende begroting '80 als de begroting 
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'81 een rechtmatig bestaan hebben en 
daardoor executoir zijn. De Commissie 
zou zeer gaaarne zien, dat de lid-staten 
de situatie vrijwillig regulariseren, maar 
mocht dit niet het geval zijn, dan zal zij 
als hoedster der verdragen geen andere 
keuze hebben dan de voorgeschreven 
wettelijke maatregelen te treffen' 21. 

Inmiddels - eind juni - is een politieke 
oplossing nog niet gevonden en het is zeer 
de vraag of het voor-ontwerp van een 
wijzigingsbegroting '81 daartoe bijdraagt. 
Duitsland heeft een klacht ingediend bij 
het Europese Hof van Justitie in verband 
met de aanvullende begroting. De Com
missie heeft aileen nog de voorbereidende 
stappen voor een procedure bij het Hof 
gezet, in de hoop op een politieke oplos
sing. Het lijkt op een derde lezing zonder 
eindtermijn. Inmiddels heeft de Commis
sie haar rapport ingevolge 'het mandaat 
van de Europese Raad van 30 mei 1980' 
ingediend en bestaat de kans dat alles 
weer met alles wordt vermengd. 
Er bestaat een zekere overeenstemming 
over de eindfase van de begroting 1979 
en die van 1981. In beide gevallen kan de 
Raad geen beslissingsmeerderheid vinden 
en vormden een aantal lid-staten dit 
eigen versagen om tot een juridisch argu
ment en weigerden telkens die lid-staten 
een dee! van de eigen middelen van de 
Gemeenschap over te dragen. 
Het Parlement, gewoon als het is aan 
tegenstellingen tussen meerderheden en 
minderheden, heeft dit voordeel met een 
zeker succes uitgespeeld tegen een zwak 
punt van de Raad in begrotingsaangele
genheden. In Raadskringen, althans bij 
bepaalde lid-staten, helaas gewend aan 
unanimiteitsbesluiten, schijnt men de ge
volgen van besluitvorming met gekwali
ficeerde meerderheden en minderheden 
niet te willen aanvaarden. 

20 Daarbij vooral doelend op de bepaling dat op de begroting bedragen (voor betalingskredieten) 
worden opgenomen voor een begrotingsjaar. 

' 1 President Thorn in de januari-zitting van het Europees Parlement. 
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Zo kan het echter niet Ianger. Ingestemd 
moet worden met de woorden van Thorn 
in de februari-zitting van het EP: 'Het 
getwist over procedures tussen onze in
stellingen dat op het ogenblik een groot 
deel van Uw aandacht vraagt, houdt niet 
in dezelfde mate de Europeanen bezig 
die U hebben verkozen. Deze twisten 
worden te subtiel en daarvan kan men 
geen grote motivering van het grote pu
bliek meer verwachten. Het is trouwens 
voor de Europeanen onbegrijpelijk waar
om deze zogenaamde Europese instel
lingen elkaar tegenwerken en hun krach
ten niet gezamenlijk inzetten voor de op
bouw van Europa'. 

Bovenstaande moge heel globaal enige 
indruk hebbcn gegeven van de aard van 
de institutionele problemen: bij de legisla
tieve besluitvorming de ingetreden ver
lamming door de foute praktijk van de 
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unanimiteitsregel; bij de begrotingspro
blemen, waar de Raad zelf meewerkte aan 
de versterking van de bevoegdheden van 
het EP en zelf de (gekwalificeerde) meer
derheidsregels toepast, door het getwist 
over de uitleg van verdragsbepalingen. 
Dit ernstig institutioneel vraagstuk moge 
de volle aandacht krijgen van !eden van 
regeringen en nationale parlementen, als
mede van de bevolkingen der lid-staten: 
de Europese kiezers. Met gemeenschap
pelijke kracht moeten hier snel en aan
zienlijke verbeteringen tot stand komen. 
Anders zal 'Europa' niet een bijdrage 
kunnen leveren voor de oplossing van 
het werkloosheidsvraagstuk, waarover het 
ging in het gesprek waarmee dit artikel 
begon. 


