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Compromis en confrontatie
Over de ontwikkeling en het gebruik van de begrotingsrechten
van het Europees Parlement

Hilde Reiding

‘Begrotingsrecht is de kern van ieder parlement’, oordeelde vvd-fractievoorzitter Jozias van 
Aartsen op 13 november 2003 op een congres van de Europese liberale partij (eldr). Dat lijkt 
een vanzelfsprekendheid, althans waar het de parlementaire rechten van de beide Kamers der 
Staten-Generaal aangaat. Van Aartsens uitspraak had echter geen betrekking op het nationale 
parlement, maar betrof de rechten van het Europees Parlement.

Hoewel het Europees Parlement in dit Europese verkiezingsjaar ruimschoots in de belang-
stelling gestaan heeft, is maar bij weinig burgers bekend hoe dit parlement precies werkt en 
welke bevoegdheden het heeft. In dit artikel wordt nader ingegaan op de ontwikkeling en 
gebruikmaking van de begrotingsrechten van het Europees Parlement. Hoewel het budget-
recht van zowel nationale parlementen als het Europees Parlement gewoonlijk betrekking 
heeft op de goedkeuring vooraf en de controle op de bestedingen achteraf, concentreert dit 
artikel zich uitsluitend op de eerstgenoemde component.1 Welke bevoegdheden verkreeg het 
Europees Parlement op dit terrein? Op welke wijze maakte het hiervan gebruik? Welke gebrui-
ken en rolpercepties ontwikkelden zich hierbij in de loop der jaren? En welke consequenties 
hadden deze voor de relaties van het Europees Parlement met de Raad van Ministers (van de 
lidstaten) en de kiezers die het geacht werd te vertegenwoordigen?

Tussen supranationale en intergouvernementele vormen

Wanneer het gaat over de bevoegdheden van het Europees Parlement, worden dikwijls verge-
lijkingen gemaakt met nationale parlementen. Dit is begrijpelijk en soms ook nuttig, omdat 
die parlementen voor de meeste mensen nog altijd het meest natuurlijke referentiekader vor-
men. Voor een goed begrip van de mogelijkheden en beperkingen van het Europees Parle-
ment is het echter van belang te beseffen dat de context waarin het opereert in een aantal 
opzichten fundamenteel verschilt van die van nationale parlementen. Bepalend daarbij is het 
moeilijk te definiëren karakter van de Europese Unie (eu) – in feite een mengvorm van supra-
nationale en intergouvernementele elementen.2 Het Europees Parlement staat daardoor niet 
in een directe politieke relatie tot één duidelijke tegenmacht, zoals op het nationale niveau het 
geval is, maar dient zich in zijn werkzaamheden te verhouden tot zowel de (supranationale) 
Europese Commissie als de (intergouvernementele) Raad van Ministers.

Hoewel de Europese Gemeenschap voor Kolen en Staal (1951) en de Europese Economi-
sche Gemeenschap (1957) van meet af aan sterke supranationale trekken hadden, gold dit 
nauwelijks voor de Gemeenschappelijke Vergadering, waaruit het huidige Europees Parle-
ment zich in de loop der tijd ontwikkelde. Aanvankelijk kwamen bevoegdheden en werkwijze 

Carla van Baalen e.a. (red.), Het geld regeert. Jaarboek Parlementaire Geschiedenis 2014, pp. 55-67



56

HILDE REIDING

sterk overeen met die van parlementaire vergaderingen die werden opgericht in het kader van 
puur intergouvernementele organisaties, zoals de Raad van Europa of de navo.3 Geleidelijk 
begon het Europees Parlement zich echter van dergelijke assemblees te onderscheiden. Het 
Parlement verkreeg stap voor stap meer bevoegdheden en werd vanaf 1979 via directe verkie-
zingen gekozen.

De eerste daadwerkelijke parlementaire bevoegdheden die het Europees Parlement kreeg, 
betroffen het budgetrecht. In de oorspronkelijke Europese verdragen was het Parlement 
inzake de begroting alleen adviesrecht toegekend. Door het indienen van amendementen kon 
het de Raad dwingen tot een tweede behandeling, maar de Raad was vrij alle adviezen naast 
zich neer te leggen.4 Veel trok de Raad zich er dan ook niet van aan. Tekenend voor de situatie 
was de klacht die de Franse socialist Francis Vals in 1959 in de Gemeenschappelijke Verga-
dering uitte, namelijk dat de ministers gedurende een heel jaar niet één ochtend of middag 
beschikbaar hadden gehad om met de budgettaire commissie van het parlement te praten.5 
Het leidde bij de Europarlementariërs tot woede en frustratie, maar veel konden ze er voor-
lopig niet aan doen.

De discussie over de vraag of het Europees Parlement niet meer te zeggen diende te krij-
gen over de Europese begroting werd voor het eerst serieus aangezwengeld door het besluit 
om de nationale bijdragen van de lidstaten, waaruit de Gemeenschapsactiviteiten aanvan-
kelijk werden gefinancierd, te vervangen door zogeheten ‘eigen middelen’. Middelen dus die 
de Gemeenschap van rechtswege zouden toevallen, zonder de noodzaak van voorafgaande 
besluitvorming van de nationale overheden. Deze eigen middelen zouden – zo werd uitein-
delijk besloten – bestaan uit landbouwheffingen en douanerechten op producten uit landen 
buiten de eg en een percentage van maximaal 1 procent van de gemeenschappelijke grondslag 
van de belasting op toegevoegde waarde (btw).6

Het Europees Parlement legde een logische relatie tussen de introductie van deze eigen 
middelen en de vergroting van zijn bevoegdheden. De eigen middelen zouden vanwege de 
automatische toekenning aan de Gemeenschap buiten de parlementaire bevoegdheden van 
de nationale parlementen komen te vallen. Het verlies aan democratische controle kon alleen 
worden opgevangen op supranationaal niveau, door het toekennen van begrotingsrechten 
aan het Europees Parlement. Deze zienswijze van het Parlement vond ingang bij de Europese 
Commissie en werd ook al snel gedeeld door het merendeel van de lidstaten. Een vraag echter 
die daarmee nog niet was beantwoord, was welke rechten het Europees Parlement precies zou 
krijgen. Tussen de lidstaten bestond daarover verschil van mening. Een aantal landen, waar-
onder Nederland, was bereid het Parlement relatief grote bevoegdheden toe te kennen, maar 
met name Frankrijk was eropuit de rol van het Europees Parlement te minimaliseren.

Het resultaat was dat er aan de begrotingsbevoegdheden die het Europees Parlement in 
1970 bij verdrag kreeg toegekend een aantal serieuze beperkingen kleefde. Op instigatie van de 
Fransen werd in de laatste fase van de onderhandelingen nog een tweetal belangrijke restric-
ties vastgelegd, die de parlementaire macht om de Gemeenschapsuitgaven mede te bepalen 
sterk inperkten. Er werd een onderscheid ingevoerd tussen zogenaamde ‘verplichte’ uitgaven, 
die direct voortvloeiden uit de toepassing van Gemeenschapswetgeving, en ‘niet-verplichte’ 
uitgaven. Met betrekking tot de verplichte uitgaven – die verreweg het grootste deel van de 
begroting uitmaakten – kon het Europees Parlement wel wijzigingsvoorstellen doen, maar het 
was aan de Raad of hij deze verwierp of aanvaardde. Alleen ten aanzien van de niet-verplichte 
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uitgaven kreeg het Europees Parlement het laatste woord. Het werd daarbij – en dit was de 
tweede inperking – wel gebonden aan een maximumstijgingspercentage, dat de Europese 
Commissie jaarlijks op basis van een aantal economische indicatoren vaststelde. Een hoger 
stijgingspercentage was alleen mogelijk wanneer de Raad en het parlement hierover overeen-
stemming bereikten.7

Het behoeft geen betoog dat de Europarlementariërs boos en teleurgesteld waren. Al tij-
dens de Raadsvergadering waarin de lidstaten tot overeenstemming kwamen over het verdrag 
dat de bevoegdheden regelde, werd echter een nieuw voorstel in het vooruitzicht gesteld dat 
de begrotingsbevoegdheden verder zou uitbreiden. Dit verdrag kwam er uiteindelijk in 1975. 
Het Europees Parlement kreeg toen het recht de begroting af te wijzen en te verzoeken om een 
nieuw ontwerp.8 Hoewel het Parlement de verplichte uitgaven nog altijd niet kon amenderen, 
had het nu over het geheel van de uitgaven in ieder geval het laatste woord.

De begrotingsprocedure van de Europese Gemeenschap (eg) kwam er als volgt uit te zien. 
De Commissie stelde een voorontwerpbegroting op. De Raad behandelde deze en stelde met 
gekwalificeerde meerderheid een ontwerpbegroting vast, die hij voorlegde aan het Europees 
Parlement. Het Parlement kreeg vervolgens de gelegenheid wijzigingen voor te stellen op de 
verplichte uitgaven en amendementen op de niet-verplichte uitgaven. De Raad was verplicht 
met gekwalificeerde meerderheid over die voorstellen te stemmen en een toelichting te geven 
wanneer hij een voorstel afwees. Ten aanzien van de verplichte uitgaven had de Raad het 
laatste woord. Het ontwerp ging vervolgens weer naar het Parlement om de niet-verplichte 
uitgaven vast te stellen. De tegenvoorstellen die de Raad had gedaan ten aanzien van deze cate-
gorie uitgaven konden worden overgenomen of met een gekwalificeerde meerderheid worden 
gewijzigd. De procedure werd afgesloten met de definitieve vaststelling (of verwerping) van 
de begroting door de voorzitter van het Europees Parlement.9

Veel bleef echter nog onduidelijk. De verplichte en niet-verplichte uitgaven waren bijvoor-
beeld niet duidelijk gedefinieerd, en ook op andere gebieden was er – zoals later in de praktijk 
bleek – ruimte voor interpretatieverschillen. Gold het maximumstijgingspercentage bijvoor-
beeld ook voor geheel nieuwe beleidsterreinen? En gold dat percentage ten opzichte van het 
voorontwerp dat de Raad het Parlement na eerste lezing voorlegde of ten opzichte van het 
ontwerp uit de tweede lezing?10 Wanneer er conflicten ontstonden tussen de instituties kon 
dit niet altijd gemakkelijk opgelost worden. Er bestonden namelijk vrijwel geen regels die de 
precieze verhouding tussen het Europees Parlement en de andere instituties bepaalden. De rol 
van het Parlement was aanvankelijk zo gering dat een juridisch of politiek raamwerk om de 
relaties met de Commissie en de Raad te reguleren overbodig leek.11 De constitutionele regels 
moesten zich dus uitkristalliseren in de praktijk.

Uiteraard streefde het Parlement daarbij naar versterking en uitbreiding van zijn bevoegd-
heden, terwijl de Raad zoveel mogelijk vasthield aan de eigen prerogatieven. Een aantal lid-
staten zag de eg-begroting bijvoorbeeld nog lange tijd als ‘een registratie van de cijfermatige 
gevolgen van [door de Raad] genomen beleidsbeslissingen’, terwijl het Europees Parlement 
deze van meet af aan wenste op te vatten als een instrument ter vaststelling van de politieke 
prioriteiten, en poogde in te zetten als een indirect middel om ook op wetgevend gebied meer 
zeggenschap te verkrijgen.12

Het Europees Parlement ontwikkelde in deze context eigen vormen en gewoonten. Er 
ontstond een parlementaire cultuur die afwisselend bepaald werd door twee extremen: com-
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De Nederlandse Europarlementariër Piet Dankert tijdens een zitting in Luxemburg, december 1978. In de 

jaren zeventig en tachtig speelde hij in het Europees Parlement een vooraanstaande rol bij de uitoefening 

van het budgetrecht.

[Foto: European Union 1978 – ep]
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promis en confrontatie. Uiteraard zijn dit elementen die in elk politiek krachtenveld een rol 
spelen. Kenmerkend voor het Europees Parlement lijkt vooral de intensiteit waarmee ze naar 
voren kwamen. Confrontaties namen, vooral in de jaren zeventig en tachtig, proporties aan 
die binnen het Nederlandse parlementaire stelsel ondenkbaar zouden zijn. Datzelfde gold 
echter ook voor de inhoud en reikwijdte van de compromissen die er, vooral in de jaren na 
1988, in de context van de begrotingsprocedure werden gesloten.

Cultuur van confrontatie

De eerste begrotingsbehandelingen volgens de nieuwe procedure verliepen relatief soepel. 
Onder de oppervlakte ontwikkelden zich weliswaar de nodige irritaties tussen het Europees 
Parlement en de Raad, maar tot serieuze botsingen kwam het niet.13

Dit veranderde in 1978. De Raad betwistte toen de begroting die het Parlement voor 1979 
aannam. In zijn eerste lezing had het Europees Parlement de niet-verplichte uitgaven geamen-
deerd tot boven het maximumstijgingspercentage en onder andere een verhoging van de uit-
gaven voor het Regionaal Fonds voorgesteld. Een aantal lidstaten profiteerde flink van het 
Regionaal Fonds, en de gekwalificeerde meerderheid die vereist was om amendementen van 
het Parlement te verwerpen werd daardoor in de Raad niet gehaald. Voor een verhoging van 
het maximumstijgingspercentage die nodig was om een verhoging van het Regionaal Fonds 
te kunnen bekostigen, was echter evenmin een meerderheid te vinden. De begroting die de 
Raad terugstuurde naar het Parlement bevatte dus een merkwaardige anomalie: er waren 
amendementen geaccepteerd, waarvoor geen geld werd uitgetrokken. De Raad had op een 
later moment nog willen doorpraten over het maximumstijgingspercentage en had (buiten de 
formele procedure om) de Europese Raad van staats- en regeringsleiders willen inschakelen 
om daarover te beslissen. De conclusie van het Europees Parlement was echter dat de Raad 
door instemming met de betreffende amendementen impliciet akkoord was gegaan met een 
verhoging van het maximumstijgingspercentage, en de voorzitter stelde de begroting aldus 
vast. De Raad protesteerde hiertegen: volgens de verdragsbepalingen kon het maximumstij-
gingspercentage alleen in onderling overleg tussen het Parlement en de Raad worden vastge-
steld en de begroting had dus niet aangenomen mogen worden. De Raad stond echter voor 
een voldongen feit en zijn protest was tevergeefs.14

In 1979 ontstonden bij de behandeling van de begroting voor 1980 opnieuw grote proble-
men. Het Europees Parlement kon zich niet vinden in de ontwerpbegroting die de Raad voor-
stelde. De Raad had flink gesnoeid in de niet-verplichte uitgaven, terwijl hij niets deed aan 
de zorgwekkende stijging van de landbouwuitgaven, die het gros van de verplichte uitgaven 
vormden. Als deze tendens geen halt toegeroepen zou worden, zouden landbouwuitgaven alle 
ruimte voor niet-verplichte uitgaven, zoals structuurbeleid, industriebeleid en energiebeleid, 
wegnemen en zou de eg straks louter nog een landbouwgemeenschap zijn, zo vreesde het 
Parlement. Het kon de begroting daarom alleen goedkeuren als de Raad de besnoeiingen in 
de niet-verplichte uitgaven ongedaan zou maken en stappen zou zetten om de overproductie 
in de landbouw tegen te gaan. Daarnaast verlangde het Parlement van de Raad dat hij de 
leningen van de Gemeenschap en de uitgaven voor het Europees Ontwikkelingsfonds, waaruit 
aan derde landen verleende ontwikkelingshulp gefinancierd werd, in de begroting opnam. 
De Europarlementariërs zouden daarover dan ten minste ook iets te zeggen krijgen. De Raad 
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kwam het Parlement echter nauwelijks tegemoet, en het Parlement besloot daarop de begro-
ting te verwerpen.15 Het jaar 1980 begon dus zonder begroting.16

De wijze waarop de begrotingsprocedures in 1978 en 1979 waren verlopen, vormde het 
begin van een trend. Vrijwel alle begrotingen die tot 1988 werden aangenomen, waren het 
onderwerp van strijd, en het zou nog meermalen voorkomen dat een begrotingsjaar aanving 
zonder dat een nieuwe begroting was aangenomen. Er ontstond een moeilijk te doorbreken 
gedragspatroon tussen Raad en Parlement dat gekenmerkt werd door conflict en confron-
tatie. De moeilijke financiële situatie waarin de eg in de tweede helft van de jaren tachtig 
kwam te verkeren door de almaar stijgende landbouwuitgaven en het bereiken van het eigen-
middelenplafond in 1984 verergerde dit slechts.17 Tussen de Raad en het Parlement bestond 
over bepaalde zaken inhoudelijk verschil van mening, maar onder de oppervlakte speelde 
ook een machtsstrijd tussen de twee instellingen een niet te verwaarlozen rol. Zo verklaarde 
Wim Albers, die namens de pvda in het Europees Parlement zat, de handelwijze van het 
Parlement ten aanzien van de begroting voor 1979 voornamelijk vanuit dat perspectief. Het 
Europees Parlement kon niet instemmen met een bepalende inbreng voor de Europese Raad 
van staats- en regeringsleiders, die formeel niet eens een rol had in de begrotingsprocedure: 
‘Als de regeringsleiders menen dat zij kunnen vaststellen wat voor het regionale fonds kan 
worden besteed, dan tasten zij de bevoegdheden van het parlement aan. Daar gaat de strijd 
om,’ zei hij.18

Ook bij de begroting voor 1980 speelde het machtsaspect een belangrijke rol. Dit gold 
zowel voor de Raad als voor het Parlement. De Volkskrant berichtte bijvoorbeeld dat de wijzi-
gingen die het Europees Parlement had voorgesteld op het terrein van de landbouw inhoude-
lijk bewondering en sympathie hadden gewekt, maar uiteindelijk om politieke redenen toch 
verworpen waren. Vooral Frankrijk en het Verenigd Koninkrijk vreesden dat het Parlement te 
veel aan politieke invloed zou winnen als de wijzigingen overgenomen zouden worden.19 Het 
Parlement kon op zijn beurt niet accepteren dat de Raad vrijwel al zijn eisen negeerde. ‘De 
Raad heeft het Parlement in de hoek gezet’, legde de Nederlandse Europarlementariër Harry 
Notenboom (cda) uit: ‘Als we dit accepteren dan kan het Parlement wel ophouden.’20 En het 
liberale Parlementslid Hans Nord voorspelde dat er nog veel meer confrontaties zouden vol-
gen zolang de Raad het Parlement niet als volwaardige begrotingsautoriteit zou erkennen.21

Bepalend voor de wijze waarop de strijd zich ontvouwde en voor de middelen die de beide 
instellingen inzetten om hun gelijk te behalen, was vooral de afwezigheid van een directe 
onderlinge politieke relatie. Het Europees Parlement kon de Raad niet naar huis sturen, zoals 
de Kamer dat in Nederland kan bij het kabinet. Het enige wat het Parlement in het ultieme 
geval kon doen, was de begroting verwerpen. Dit gebeurde na 1979 nog tweemaal: bij een 
aanvullende begroting voor 1982 en bij de begroting voor 1985. Daarnaast ontwikkelde zich 
ook een praktijk van ‘pragmatische interpretatie’, waarbij het Parlement de verdragsregels in 
zijn voordeel oprekte om zijn invloed te maximaliseren. Het Europees Parlement categori-
seerde zoveel mogelijk uitgaven als niet-verplichte uitgaven en handelde vervolgens dienover-
eenkomstig bij de vaststelling van de begroting. Zo verkreeg het Parlement soms het laatste 
woord over onderdelen ten aanzien waarvan de Raad dat ook claimde. Ook bij de bepaling 
van het maximumstijgingspercentage (dat mede afhing van de gehanteerde categorisering 
van de uitgaven) legde het Parlement de nodige creativiteit aan de dag.22 De pragmatische 
interpretaties leidden meermaals tot begrotingen waarin de Raad zich niet kon vinden. Op 
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nationaal niveau kan een dergelijk conflict politiek worden opgelost door het aftreden van 
een kabinet en het uitschrijven van nieuwe verkiezingen. De Raad bezat, zoals gezegd, deze 
mogelijkheid niet. Wanneer de voorzitter van het Europees Parlement een begroting aannam 
die de Raad niet wenste te accepteren, was inschakeling van het Europese Hof van Justitie in 
Luxemburg de enige mogelijkheid die openstond.

De Raad spande inderdaad verschillende malen een zaak aan tegen het Europees Parle-
ment. In 1981 en 1982 kon uiteindelijk alsnog een compromis worden bereikt tussen Raad en 
Parlement, zodat het niet tot een uitspraak kwam.23 Dat lag anders bij de begroting voor 1986. 
De Raad had voor dat jaar een ontwerpbegroting ingediend waaruit niet alle voorziene uitga-
ven betaald zouden kunnen worden en waarbij geen rekening gehouden was met de toetre-
ding van Spanje en Portugal als nieuwe lidstaten. Het Parlement reageerde met een verhoging 
van de begroting die het maximumstijgingspercentage, en ook de grenzen van wat mogelijk 
was via pragmatische interpretatie van de regels, ver overschreed. ‘Wij verkiezen verantwoor-
delijkheid voor wettigheid,’ verklaarde de Franse Parlementsvoorzitter Pierre Pflimlin bij 
ondertekening van de begroting.24 Ditmaal liet de Raad het wel aankomen op een uitspraak 
van het Hof dat – zoals te verwachten was – de begroting ongeldig verklaarde.25

Het Parlement zelf schrok er overigens ook niet voor terug het Hof in te schakelen als het 
dat nodig of opportuun achtte. Toen de Raad er eind december 1987 wegens verdeeldheid tus-
sen de lidstaten nog altijd niet in geslaagd was een ontwerpbegroting voor 1988 op te stellen, 
schroomde het Parlement niet naar het Hof te stappen. Toen de Raad in maart 1988 alsnog 
met een ontwerpbegroting kwam, achtte het Hof – redenerend dat de nalatigheid inmiddels 
hersteld was – een uitspraak echter niet langer nodig.26

Cultuur van compromis

Naar nationale maatstaven gemeten gingen de confrontaties over de begroting nogal ver. Het 
verwerpen van begrotingen, het inschakelen van het Hof en het zonder begroting komen te 
zitten, zijn stuk voor stuk situaties die op het nationale niveau nauwelijks voorstelbaar zijn. In 
de Europese context lag dit anders, vanwege de geheel andersoortige en nog niet geheel uitge-
kristalliseerde verhoudingen tussen de instituties. Conflict en confrontatie vormden, hoewel 
deze vanaf het einde van de jaren zeventig dominante kenmerken werden van de begrotings-
procedure, echter niet het enige repertoire.

Ondanks alle strijd ontwikkelden zich in de jaren zeventig en tachtig verschillende overleg-
vormen tussen het Europees Parlement en de Raad. Het werd gebruikelijk om op drie momenten 
in de procedure een bijeenkomst te beleggen met vertegenwoordigers van Raad en Parlement: 
vóór de eerste lezing van de Raad, vóór de eerste lezing van het Europees Parlement en onmiddel-
lijk voorafgaand aan de stemming van het Parlement in de tweede lezing.27 Al sinds 1975 bestond 
bovendien een speciale overlegvorm voor communautaire maatregelen met belangrijke financi-
ele gevolgen. Omdat juist bij dit soort besluiten de exclusieve beslissingsbevoegdheid van de Raad 
op wetgevingsgebied raakte aan de prille budgettaire macht van het Parlement werd het passend 
geacht het Parlement de gelegenheid te geven zijn opvattingen middels een speciaal overleg met 
de Raad naar voren te brengen. Bindend waren de parlementaire adviezen echter niet.28

Hoewel het overleg tussen Raad en Parlement in deze jaren deels kan worden gekarak-
teriseerd als een gesprek tussen doven, lukte het soms toch om tot enkele compromissen te 
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komen. Zoals vermeld had het indienen van een klacht bij het Hof bijvoorbeeld niet altijd een 
uitspraak tot gevolg. Zowel in 1981 als in 1982 kwamen de instellingen tot een vergelijk voordat 
het Hof zich had kunnen uitspreken.29 In 1982 leidde dit zelfs tot een Gezamenlijke Verklaring 
van de drie instellingen, waarin nadere afspraken gemaakt werden over de interpretatie van de 
verdragsregels en werd overeengekomen dat er een ‘triloog’ tussen Raad, Parlement en Com-
missie georganiseerd zou worden zodra er gedurende de begrotingsbehandeling conflicten 
opdoemden. Door gebrek aan bereidheid bij zowel Raad als Parlement leidden de afspraken 
echter nauwelijks tot verbetering.30

Een doorbraak werd uiteindelijk bereikt in 1988. Op initiatief van Commissievoorzitter 
Jacques Delors werd een radicale hervorming van de begrotingsprocedure bewerkstelligd. Zijn 
voorstel was een interinstitutioneel akkoord te sluiten tussen Commissie, Raad en Parlement 
waarin alle financiële en procedurele afspraken voor de komende vijf jaar zouden worden 
vastgelegd. Het akkoord – in de wandelgangen ‘het pakket-Delors’ genoemd – vormde een 
kader voor de jaarlijkse begrotingen en gaf lidstaten de garantie dat de uitgaven de inkom-
sten niet zouden overtreffen, zoals de voorgaande jaren vrijwel standaard het geval geweest 
was. Ook voor het Europees Parlement waren er voordelen aan het akkoord verbonden. Zo 
beperkte het akkoord de verplichte uitgaven, zodat deze de ruimte voor de niet-verplichte 
uitgaven niet langer konden opsouperen, en het uitgavenpeil voor die laatste categorie werd 
verhoogd tot boven het niveau dat via het maximumstijgingspercentage kon worden bereikt. 
Bovendien gaven de onderhandelingen die voorafgingen aan de vaststelling van het akkoord 
het Parlement de mogelijkheid institutionele concessies te vragen ter vergroting van de eigen 
rol en zeggenschap.31

Sinds het eerste pakket-Delors is telkens opnieuw een interinstitutioneel akkoord met 
een meerjarig financieel kader gesloten. De looptijd van de akkoorden werd vanaf 1993 
zelfs verlengd van vijf naar zeven jaar. Het Parlement en de Raad ontwikkelden geleidelijk 
een routine van een informele en formele dialoog in het begrotingsproces, en zo maakte 
de cultuur van confrontatie plaats voor een compromiscultuur.32 Het feit dat het Europese 
Parlement vanaf 1986 geleidelijk ook wetgevende bevoegdheden kreeg toegekend, speelde 
daarbij overigens ook een niet te verwaarlozen rol. Beantwoording van ‘de vraag assemblee 
of parlement’33 hing daardoor immers niet langer uitsluitend af van de invloed die het Par-
lement via de begrotingsprocedure wist uit te oefenen.

Incidenteel liepen de spanningen nog wel eens op – bijvoorbeeld in 1995, toen het 
Europees Parlement amendementen aannam die betrekking hadden op de verplichte land-
bouwuitgaven34 –, maar veelal slaagden Raad en Parlement erin een werkbaar compromis 
te vinden. Het werd de gewoonte van het Parlement om financiële perspectieven die in 
eerste instantie bij consensus waren vastgesteld door de Europese Raad en pas daarna ver-
der werden besproken in een overleg tussen de drie Europese instellingen, in grote lijnen 
te aanvaarden en in ruil daarvoor extra bevoegdheden te eisen.35 Zo werd bij de onder-
handelingen over het akkoord voor 1993-1999 de categorisering van de verplichte en niet-
verplichte uitgaven herzien in het voordeel van het Parlement en kreeg het Parlement bij de 
onderhandelingen over het akkoord voor 2007-2013 een ‘mid term review’ toegezegd.36 Over 
het financiële kader waren de Parlementsleden ondertussen echter lang niet altijd tevreden. 
De afspraken die de lidstaten in 1999 maakten voor de periode 2000-2006 ervoeren veel 
Europarlementariërs bijvoorbeeld als knellend.37
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Hoe ver de compromiscultuur vanuit het perspectief van het Parlement in feite reikte, wordt 
eens temeer duidelijk wanneer de zittingstermijn van een Europarlementariër (vijf jaar) ver-
geleken wordt met de periode waarvoor een interinstitutioneel akkoord geldt (zeven jaar). De 
Parlementsleden die het pakket-Delors i accordeerden, bonden hun opvolgers tot halverwege 
hun zittingstermijn, en voor alle Europarlementariërs die vanaf 1988 werden gekozen, gold dat 
zij per definitie niet meer dan eenmaal per zittingsperiode de kans kregen de financiële kaders 
mede te bepalen – een situatie die, opnieuw, op nationaal niveau nauwelijks denkbaar zou zijn.

Rupsje Nooitgenoeg?

De relatief volgzame houding die het Parlement vanaf 1988 aannam, hing wellicht ook samen 
met het politieke klimaat waarin het moest opereren.

Van oudsher was het Europees Parlement, redenerend vanuit de wens het Europese 
samenwerkingsverband optimaal te laten functioneren, geneigd meer geld te vragen dan de 
lidstaten wilden betalen. Al vanaf het einde van de jaren vijftig bestond er regelmatig verschil 
van mening tussen Parlement en Raad over de benodigde middelen.38 Soms kwam het – bij 
gebrek aan werkelijke bevoegdheden – ook tot symbolische protestacties, zoals het terugstu-
ren van de begroting in 1961 en het onthouden van goedkeuring aan de begroting in 1966.39 
Ook in de jaren zeventig en tachtig bleef het Europees Parlement de begroting zien als middel 
om tot verdere integratie te komen, hetgeen in de praktijk betekende dat gestreefd werd naar 
verhoging van de budgetten voor ‘nieuw beleid’.40 Aangezien de lidstaten er niet in slaagden 
de landbouwuitgaven onder controle te brengen, kwamen de wensen van het Parlement per 
saldo neer op een hogere begroting.

Zolang de eigen middelen van de Gemeenschap toereikend waren, was buiten het normale 
verloop van de begrotingsprocedure, waarin de regeringen van de lidstaten zich konden uit-
spreken over het niveau van de uitgaven, geen speciale toestemming van hun kant vereist om 
de benodigde middelen ter beschikking te stellen. De eigen middelen waren immers reeds bij 
wet aan de Gemeenschap toegekend. Toen echter halverwege het jaar 1984 het eigenmiddelen-
plafond bereikt werd, veranderde dit. Voor de financiering van de begrotingen voor 1984 en 
1985 verstrekten de lidstaten aanvullende nationale bijdragen. Per januari 1986 werd het maxi-
male percentage van de btw-grondslag opgehoogd tot 1,4%, zodat er meer eigen middelen 
beschikbaar kwamen en aanvullende nationale bijdragen niet nodig waren, maar al spoedig 
kwam het plafond opnieuw in zicht.41

Tot het pakket-Delors van 1988 behoorden ook maatregelen die dit probleem beoogden 
op te lossen. Er werd een vierde inkomstenbron gecreëerd die bestond uit op basis van het 
bruto nationaal product vastgestelde nationale bijdragen van de lidstaten.42 Mede door de 
voortgaande liberalisering van de wereldhandel, en de dientengevolge afnemende invoer-
rechten aan de buitengrenzen, gingen deze nationale bijdragen een steeds groter onderdeel 
vormen van de inkomsten van de Europese Gemeenschap en de latere (vanaf november 1993) 
Europese Unie. De Europese inkomsten raakten hierdoor direct gekoppeld aan de nationale 
schatkist van de lidstaten, waaruit ze in toenemende mate betaald moesten worden. Dit bleef 
niet zonder consequenties. De grotere afhankelijkheid van nationale contributies maakte 
Europa ‘speelbal van verkiezingsretoriek en egoïsme’, constateerde de Eurocommissaris voor 
Begrotingszaken Janusz Jewandowski in 2011. ‘Men ziet Europa als kostenpost,’ zei hij.43
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Vanaf de jaren tachtig leek dit inderdaad in toenemende mate het geval te zijn. Niet alleen 
de Britten eisten ‘money back’, ook in andere lidstaten klonken allengs meer kritische gelui-
den. Zo viel op 20 december 1983 uit de mond van de Nederlandse minister van Financiën 
Onno Ruding (cda) de volgende uitspraak op te tekenen:

De inkomsten moeten in Europa de uitgaven bepalen. […] We moeten ons daarbij steeds 
realiseren dat de eg-uitgaven een deel vormen van onze nationale uitgaven. Wanneer we 
op actieve wijze trachten deze nationale uitgaven terug te dringen, is het niet redelijk die 
eg-uitgaven buiten beschouwing te laten. Het zou financieel-economisch niet juist zijn, het 
zou ook niet worden begrepen door de belastingbetalers en consumenten in Nederland.44

Toen halverwege de jaren negentig de houding ten opzichte van de Europese Unie steeds 
kritischer werd, werd dit soort uitlatingen eerder regel dan uitzondering, in ieder geval in een 
inmiddels netto-betalende lidstaat als Nederland. Typerend voor het klimaat was het woe-
dende verwijt dat minister Gerrit Zalm van Financiën de Nederlandse Europarlementariërs 
oktober 1998 maakte toen het Europees Parlement zich met de instemming van de meesten 
van hen voor een hogere begroting uitsprak, en daarmee het Nederlandse streven naar nul-
groei doorkruiste. ‘Geen enkele lidstaat heeft zulke Europarlementariërs als de onze, die het 
belang van het eigen land schade berokkenen,’ meende Zalm.45

De druk op de Parlementsleden vanuit de hoofdsteden nam toe, en was ook moeilijker 
te weerstaan, omdat veel regeringen moesten bezuinigen om te voldoen aan de criteria die 
waren vastgesteld voor de introductie van de euro. Een expansieve Europese bestedingspoli-
tiek was politiek niet uit te leggen wanneer tegelijkertijd bezuinigingen gevraagd werden ten 
behoeve van de Europese eenwording. De Duitse voorzitter van de begrotingscommissie van 
het Parlement, Detlev Samland, streefde er in 1996 daarom dan ook bewust naar het imago 
van een tot spenderen geneigd Parlement bij te stellen en geen extra middelen te vragen.46

Hernieuwde assertiviteit

De eurocrisis die eind 2009 uitbrak leverde een vergelijkbare situatie op. Van lidstaten die toch 
al grote bedragen moesten neertellen om de zwakkere landen binnen de Europese Unie bij te 
staan, terwijl ze zelf moesten bezuinigen om aan de – als gevolg van de crisis – strenger gewor-
den Brusselse begrotingsnormen te voldoen, kon haast niet anders dan een zuinige houding 
verwacht worden. Het financieel kader voor 2014-2020 laat, gemeten naar het percentage van 
het totale bruto nationaal product van de lidstaten, inderdaad voor het eerst een lichte daling 
zien ten opzichte van de periode ervoor.47 Van een passief instemmen met de voorstellen van 
de lidstaten was echter geenszins sprake.

Al bij de onderhandelingen over de meerjarenbegroting voor 2007-2013 had het Europees 
Parlement meer de tanden laten zien dan het in de jaren daarvoor had gedaan. Volgens begro-
tingsspecialist Jan Mulder, Europees Parlementslid voor de vvd, was het in 2004 gekozen Par-
lement ‘veel assertiever dan het voorgaande’.48 Het Europees Parlement vond dat onvoldoende 
financiën beschikbaar werden gesteld om de Europese ambities waar te maken en verwierp met 
overweldigende meerderheid (541 tegen 56 stemmen) het moeizaam tot stand gekomen begro-
tingscompromis tussen de lidstaten.49 De mogelijkheden tot aanpassing waren beperkt, maar 
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het Parlement wilde in elk geval onderhandelen met de lidstaten, verklaarde de Spaanse Parle-
mentsvoorzitter Josep Borrell.50 De gesprekken leidden uiteindelijk tot een kleine verhoging, een 
aantal verschuivingen in de begrotingsposten en verbeteringen in de controle- en inspraakmo-
gelijkheden van het Parlement. Het Europees Parlement nam hier genoegen mee.51

De voorzichtige tendens van krachtiger optreden zette zich verder door na de totstand-
koming van het Verdrag van Lissabon (2009). Dit Verdrag formaliseerde de praktijk van het 
meerjarig financieel kader en behelsde daarnaast ook enkele veranderingen in de jaarlijkse 
begrotingsprocedure. In de eerste plaats hief het Verdrag het onderscheid tussen verplichte en 
niet-verplichte uitgaven op, zodat het Parlement nu op alle terreinen zeggenschap had, en verder 
bracht het de procedure terug van twee lezingen naar één lezing.52

Al bij de begroting voor 2011 werd duidelijk dat het Parlement op zoek was naar de grenzen 
van de nieuwe machtsverhoudingen en concrete afspraken wilde maken over zijn rol bij de tot-
standkoming van het meerjarig financieel kader.53 Toen de onderhandelingen daarover op gang 
kwamen, bleek al spoedig dat het het Europees Parlement menens was. Het Parlement verwierp 
het akkoord dat de lidstaten hadden bereikt. Niet alleen wilde het een hogere en beter op de 
toekomst toegeruste meerjarenbegroting, ook wenste het een Europese bankenbelasting die de 
Europese Unie minder afhankelijk zou maken van de nationale bijdragen van de lidstaten. Ver-
der wenste het Parlement meer flexibiliteit in de begroting, zodat overschotten van het ene jaar 
zouden kunnen worden overgeheveld naar een volgend jaar en er indirect tussen begrotings-
posten geschoven kon worden. Deze laatste wens werd gehonoreerd. Ook kreeg het Parlement 
voor elkaar dat er een verplichte tussentijdse evaluatie en de mogelijkheid tot herziening van het 
meerjarig financieel kader werden ingevoerd.54

Het Parlement lijkt hiermee een betere balans te hebben gevonden tussen de twee uitersten 
van compromis en confrontatie. Het laat zich duidelijk gelden ten opzichte van de Raad, maar 
de conflicten lopen niet meer zo hoog op als in de jaren tachtig toen er een paar maal geen 
tijdige begroting tot stand kwam. Een probleem voor het Parlement is wel dat het opkomen 
voor de eigen rechten door veel lidstaten en burgers niet langer gezien wordt als een ‘daad van 
democratisering’,55 zoals het geval was in de jaren waarin het Parlement zijn eerste bevoegdhe-
den verkreeg. De sterkere rol van het Europees Parlement heeft evenmin geleid tot een grotere 
populariteit onder de bevolking. Het lijkt er daarentegen juist op dat burgers zich, als het gaat 
om het vaststellen van de Europese begroting, meer vertegenwoordigd voelen door hun eigen 
regeringen, die zich opwerpen als de verdedigers van hun belastingcenten, dan door het Par-
lement. Zolang de Europese begroting voornamelijk betaald wordt uit nationale bijdragen is 
dit voor het Parlement een moeilijk op te lossen probleem. Compromis noch confrontatie zal 
hiervoor een oplossing bieden.
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