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Naar ·aanleiding van vragen uit de Tweede Kamer
inzake de mogelijkheden ter versterking van de parlementaire controle in het kader van de Europese Gemeenschappen
is dezerzijds over de hiermede samenhangende problematiek
een nota toegezegd. Te dien einde is bijgaande .conceptnota opgesteld. Ik moge U verzoeken dit concept in de
Ministerraad van 19 augustus a.s. aan de orde te willen
stellen.
Voor de goede orde zij opgemerkt dat van de zijde
van de Tweede Kamer op de toezending van het betrokken
dokument wordt a angedrongen.
Spoedshalve zend ik afschrift van deze brief,
alsmede van de bijlage, aan alle leden van de Raad.
DE STAATSSECRETARIS VAN BUI TEN LANDSE ZAKEN ,

w.g .
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Concept-nota ten behoeve van de Tweede Kamer der Stat~n
Generaal inzake de versterking van de parlementaire controle
in de Europese Geme enschappen.
Inleiding.

..

De voortschrijdende economische integratie in de Europese Gemeenschap voor Kolen en Staal, de Europese Gemeenschap
voor Atoomenergie en met name in de Europese Economische
Geme enschap heeft op soms ingrijpende wijze de vrijheid van
handelen van de autoriteiten van de Lid-Staten, waaronder de
nationale parlementen, ingeperkt. De Lid-Staten hebben
ten aanzien van een aantal takken van overheidszorg in meer
of mindere mate afstand gedaan van de bevoegdheid de rechtsverhoudingen binnen de nationale sfeer volgens eigen opvatting te regelen en de ordening van het internationaal
verkeer binnen de Gemeenschap weltlaan de Europese instellingen opgedragen. In het EEG-Verdrag werd overeengekomen
de grondslagen van de Gemeenschap, zoals het vrij verkeer
van goederen, ' het vrij verkeer van personen, diensten en
kapitaal, de gemeenschappelijke landbouwpolitiek, de gemeenschappelijke vervoerpolitiek, het ,concurrentiebeleid,
de economische en sociale politiek, in verschillende phasen
te ontwikkelen. Daarbij werd tevens rekening gehouden met
de noodzaak de geleidelijke opbouw van de Gemeenschap gepaard te doen gaan met een ontwikkeling waarbij het bestuur
van de Gemeenschap steeds minder zou worden gebaseerd op de
onderscheidene belangen van de deelnemende staten afzonderlijk en steeds meer op dat van de Gemeenscha as geheel.
Naarmate de taak en bevoegdheden van de instellingen der
.
Gemeenschap toenemen, komt de noodzaak van een behoorlijke
parlementaire controle meer op de voorgrond te staan. In
verband hiermede zal hieronder in/kort worden weergegeven
welke ontwikkeling op dit gebied in het Verdrag is voorzien.
,

/liet

Allereerst moge in herinnering worden gebra cht dat
naar gelang de overgangsperiode van de EEG verloo p t het
vereiste aantal ste ~nen voor een aantal belangrijke
Raadsbesluiten van unanimiteit g ewijzigd wordt in gekwalificeerde meerderheid . Deze evolutie
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is van bela ng omdat aldus het vetorecht wordt doorbroken
en me e rde r e landen
overstemd kunnen wor den, maar '
,
zulk s kan a l s re gel alleen g eschi ed en wanneer de voorst emme n de l a n den be sluiten overeenkomstig het voorstel
va n de Commissie. De medev e r a ntwoor delijkheid die deze
l aa tste instelling in dit g eval dra agt voor de eindb e slissing van de Raad komt vanzelfspre kend in volle
omvang te vallen onder de controlerende t 8ak van het
Europees Parlement. En in de gevallen waarin de Raad met
unanimiteit afwijkt van een Commissievoorstel kan afgezien van de vera ntwoordelij kheid die de Commi s sie
,
blijft dragen voor haar voorstel - elk van de Raadsleden
in zijn na tiona al parlement ter verantwoording worden
g e roepen. Zul ks is overigens ook mog elijk wanneer de
Ra ad met g e~~alificeerde me erderheid een besl~it he eft
genomen, voor zover de Regering en althans bereid zijn
bekend te maken in welke zin hun vertegenwoordiger in
de Raad he eft gestemd. Zoals bekend is dezerzijds
steeds het sta ndpunt ingenomen dat de be palingen uit
de voorlopige Re g lementen van Orde van de Raden betreffende het ka r a kter van de beraadslagen het Nederla ndse
Ra adslid nie t k unnen bele t ten aan de nationa l e parlementaire org anen, waar a an hij als lid der Regering verantwoor delijk i s J me dedeling en te doen over het door hem
,
i n de Ra ad ingenomen standpunt of over de wij ze waarop
h ij zijn s t e m hee ft uitg e bracht. Daarenb oven is d oor
de Rege rin3 toegezegd op een da arvoor guns tig tij dsti p
te zullen t r a ch t e n een herziening van g enoemde Regl ementen
van Orde t e be werks te llige n t e neinde de uit s lag van
de in de Raad gehou den s te mm inge n openb é1 a r te maken.
I n de t weede pla ats i s v oorz i en in een z ic h ontwi kke le nd c ommunauta ir bes t uur van de Gemeen s c hap doordat
in art i kel 155 van he t EEG-Ve r drag voor de R3a d de
moge lij khe id i s geschapen de Commi s s i e - naas t de t a ken
di e he t Verdra g ze l f r ee ds aan de ze in ste ll ing hee ft opg e dr agen bv . met be t r ekk inJ tot het be l e id inzake de ontsnapp ing sc l ausules e n dat inzake de steunma a t re ge len - de
be voe gdheden te doen ui t oe f enen welke hij ha ar verleent voor
de ui tvoeri ng van de r ege l s di e h i j s t e l t. Va n deze Doge lij khe id i s o . m. ~ ebruik gemaakt b i j de totstandkomi ng
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van het kartelbeleid en bij de vaststelling van de bas1averordeningen in~ake het gemeenschappelijk landbou"bele1d.
In ue~e la~tste gevallen is uerhalve ook uitbreiding gegeven aan het terrein van de controlerende bevoegdheden
Vtin het Europees Parlement. Hierop zal in het onderstaande
nog worden teruggekomen.

..

Tenslotte dient in dit verband vermeld te worden dat
de drie Europese Verdragen bepalen dat de Raad op basis
van een desbetreffend )ntwerp van het Europees Parlement
met eenparigheid van stemmen de bepalingen vaststelt voor
het houden van rechtstreekse algemene verkiezingen voor
di t ?arlement, waarvan hij d'e aanneming door de Lid-Staten
overeenkomstig hun onderscheidene grondwettelijke bepalingen aanbeveelt. De tot dusver gebleken onmogelijkheid
om een serieuze bespr eking in de Raad te wijden aan de
terzake door het Europees Parlement opgestelde,ontwerp conventie is voldoende bekend. De situatie van het ogenblik kan evenwel niet afdoen aan het feit dat de Verdragsluitende Partijen uitdrukkelijk hebben willen voorzien in
een versterking van het democratisch karakter van de
Gemeenschap door middel van rechtstreékse verkie~ingen.
De Regering zal zich voor de verwezenlijking hiervan dan
ook blijven inspannen.
Bovenstaande in de Verdragen zelf voorziene evolutie
van het communautaire karakter van de bestuurlijke en
parlementa;re instellingen heeft niet kunnen beletten
dat vl:1le Lid-Staten - waa ronder Hederland - van oordeel
zijn dat de parlementaire invloed op het beleid van de
Geme enschap onvoldoende is. De noodz áak nieuwe wegen te
zoelren om de democratische structuur van de Gemeenschap
te versterken is in alle duidelijkheid aan het daglicht
getreden toen eenmaal besloten was dat in de toekomst
(mede) uit eigen middelen in de zin van artikel 201 van
het EEG-Verdrag te voeden, omvangrijke fondsen voor de
financiering van het gemeenschappelijk landbouwbeleid ter
beschikking van de Gemeenschap zouden komen.
-4-

I

1,

Teneinde de mogelijkheden voor een 'Vergroting van
de parlementaire invloed in dit verband te kunnen beoordeleb zal ~ieronder getracht worden:
a. éen beknopte &nalyse te geven van die facetten van het
ge~een8chappelijk landbouwbeleid ~n de begrotingeprocedure van de Gemeenschap, die licht kunnen werpen
op de onderhuvige problematiek;

..

b. een overzicht te geven van hetgeen van verschillende
zijden in dit verband is voorgesteld;
c. samen te vatten welke ontwikkelingen betreffende de
positie van het Europees Parlement in de toekomst
wenselijk zijn en wat dienaangaande door Nederland
zal kunnen worden gedaan.
a. Gemeenschappelijk landbouwbeleid en begrotingsprocedure.
Zoals bekend, is in het EEG-Verdrag (artikel 199) bepaald, dat alle ontvangsten en uitgaven van de Gemeenschap
.
voor elk begrotingsjaur moeten worden geraamd en opgenomen
in de begroting. De woorden "alle ontvangsten en uitgaven"
stellen buiten twijfel, dat de verdragsluitende partijen
hieronder mede hebben begrepen de in artikel 40 lid 4 van
datzelfde verdrag genoemde oriëntatie~ en garantiefondsen
voor de landbouw. Een en ander is bevestigd in artikel 1
van verordening 25 betreffende de financiering van het gemeenschappelijk landbouwbeleid (vide voor een nadere uiteenzetting omtrent de gemeenschappelijke financiering van het
landbouwbeleid bijlage I).
Voor de totstandkoming van de begroting van de Gemeenschap is in het verdrag (artikel 203) een procedure voorzien, volgens welke de Raad uiteind~lijk met gekwalificeerde
meerderheid van stemmen de begroting vaststelt indien het
Europees Parlement in het ontwerp wijzigingen heeft aangebracht. Op deze wijze zullen vooralsDog tot 1 juli 1965
de kosten van het gemeenschappelijk landbouwbeleid,
welke
gedeeltelijk volgens de verdeelsleutel van artikel 200 lid 1
van het EEG-Verdrag en gedeeltelijk naar rato van de netto
invoer worden omgeslagen over de Lid-Staten, worden vast28steld. ~olane dit o~sla~stelsel
het voor Je hunrl, dat de

~eh~ndhaufd

blijft, li et
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uiteindelijke zeggenschap over de omvang en in bepaald
opzicht ook over de besteding van die middelen in handen
blijft van de vertegenwoordigers van de Lid-Staten, welke
tot het o~brengen daarvan zijn gehouden en derhalve door
de Raad wordt uitgeoefend. In het eindstadium van de
gemeenschappelijke markt, d.i. van 1 januari 1970 af ,
en wellicht eerder,zal de opbrengst van de heffingen op
de invoer uit derde landen rechtstreeks aan de Gemeenschap
ten goede komen. De besteding is dan een aangelegenheid
welke onder de (mede-)zeggenschap van andere instellingen der Gemeenschap kan worden gebracht. Zoals bekend,
is de Regering van mening dat dit dan ook moet gebeuren.
De vraag is nu hoe men op weg naar een uit eigen
middelen zoals bovenbedoeld te financieren gemeenschappelijk landbouwbeleid kan komen tot een geleidelijke versterking van de bevoegdheden van het Europees Parlement,
op een zodanige wijze, dat straks de democratische
structuur van de Gemeenschap bij een volledig gemeenschappelijk stelsel verzekerd zal zijn. Onder b) zal
worden vermeld welke voorstellen hiertoe - ook van
Nederlandse zijde - zijn gedaan. Hieruit zal blijken dat
deze voorstellen onder de huidige omstandigheden weinig
kans op verwezenlijking hebben. Het zal dan ook zaak
zijn om in ieder geval zoveel mogelijk gebruik te maken
van de thans bestaande mogelijkheden v.oor het Europees
Parlement om mede richting te geven aan het landbouwbeleid
Deze mogelijkheden worden hieronder opgesomd, waaruit met
name zal blijken dat het communautaire prijsbeleid in be•
langrijke mate bepalend is voor de 'begroting van de
Gemeenschap.
Zoals uit de bijlage 1 blijkt, zijn de restituties,
welke bij de uitvoer naar derde landen van verordeningsproducten uit het Fo nds worden gedaan, gebasee rd op het
verschil tussen de prijzen in de Lid-Staten (c.q. in de
Gemeenschap) en die op de wereldmarkt. Ook de z.g. inter~
venties op de interne markt welke door het Fonds worden
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gefinancierd teneinde producten uit de markt te . kunnen
nemen, zijn gebaseerd op het door de Gemeenschap gevoerde prijsbeleid. Het vaststellen van de prijzen
in de Lid-Staten (c.q. in de Gem~enschap) geschiedt
jaarlijks door de Raad en hierdoor wordt in feite
ook de hoogte van de r estituties bepaal d die door de
Commjssie worden vastgesteld. Bovenbedoelde vaststelling door de Raad geschiedt met eenparigheid
van steDillen tijdens de tweede etappe en met gekwalificeerde meerderheid nadien, op voorstel van de
Commissie. Dit betekent
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dat na 1 januari 1966 de invloed van de Commissie
op het niveau van de prijzen die in het eerstvolgende
verkoopseizoen zullen gelden, op de besluitvorming in
de Raad belangrijk wordt vergroot. Wanneer het voorstel van de Commissie door de gekwalificeerde meerderheid van de Raad wordt gevolgd, betekent zulks dat de
cindbeslis3ing volledig valt onder haar politieke
verantwoordingsplicht tegenover het Europees Parlement.
Is dit niet het geval en wijkt de Raad dus met eenparigheid van stemmen af van het voorstel van de
Commissie, dan kunnen - naast de verantwoordelijkheid
van de Commissie tegenover het Europees Parlement
voor haar voorstel - alle Raadsleden individueel door
hun nationaal parlement voor de gezamenlijk genomen
afwijkende beslissing ter verantwoording worden
geroepen. ( Zie ov eri gens pag . 2)
Volgens een, op Nederlands voorstel tijdens
de Raadszitting van eind 1963 aangenomen resolutie,
dient de Commissie bij haar voorstellen voor de jaarlijkse beslissingen met betrekking tot de prijzen ook
een raming in van de uitgaven voor het gemeenschappelijk landbouwbeleid voor de periode, waarin die
prijzen gelden. Ook deze raming kan niet los gezien
worden van de politieke relatie tussen Commissie en
Parlement. Het hangt van deze laa t s t e
instelling
,
zelve af in hoeverre zij bij de opstelling van die
raming betrokken wenst te worden.
Tenslotte worden de structuurprogrammats van
de afdeling "Oriäntatie", welke zijn bedoeld om landbouwprodukties in de l~ EG concurrerend te laten worden,
door de Raad volgens de procedure van art. 43 van het
EEG-Verdrag vastgesteld. Ook hier heeft het standpunt
van de Commissie derhalve de bovengeschetste betekenis
voor de besluitvorming in de Raad en voor de parlementaire controle. Bovendien is de Raad in dit geval
verplicht het Europees Parlement om advies te vragen.

- 7 b. Voorstellen \'/elke ge d8an zi,jn t cneinde , de invloed van
het .tironees Parl ement te ve r Gterken.
In h e t 'f'Jerkprog ramml van de Geme e:nschop voor 1963
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- vas t 8 0s t e l d t ij dens de Rap. ds ~ i ~ tlnG van 29 en 30 juli
v a n dat j a ar - is door de R,w d van de ~'-' G ~18n de Pen,anent
Vort ;.. _~ {n ~w oordigers opdra cht gege ven elK concreet vQorstcl
te onderzoe ken da t door een v a n de R03c rin ; en van de
Lid-Sta 'Len zou kunnen worden g edaan mot h e t oog op de
ve rst erking van de t uak van he t F.uropee s Pa rleoent. Dit
ond e rzoe l~' h e€ ft in h Qofd zoak eeleid tot een inventarisatie
van hetgeen in de pr ak tij k van de Gemeensch31rpen ro e dn
tot stand was geko~en in de r e lati e xruo~ee s Pa rleme nt Ra ad . Daa rbij i\'erd door de Raa d 00 - e en niüur. voorotel
aanvaard betreffe nde ra a dpleg ing van het urope es
Parlement terzake van as s ociatie-SCDoerden, wua rtoe vQn
Nederlandse zijde he t. initiatief wan genomen (vergelijk
Kamerst uk 7400. Zitting ~ {: rste KaIDer 1963/64 no . 82b
pag . 13 en 14). He t bedoelde onderzoek is van weinig
verstre kkende bet ekenis gewee st nang ezien slechts
unan1njteit kon worden be reikt over zaken welke geen
verdra gsb...erziening behoeven .
Daa rnaE; st zijn doer meerdere Lid-Staten a fzonderlijk
voor s tellen inge di e nd welke van aan z i enlijk ine rij pender
strekk ing z ij n en di e dan ook ve rd ragswi'j z iging me t z 1 eh
brengen. Zo is v oorge ste ld do or de Gemeo n oe Lap ge slot en
a sso c i at i e - 3c e oor den a an het Eur opees Parle nent te r
g oedke uring v oor t e l e Gg en. Zo i s van N' derlan ds o z ij de
,
he t v o ors te l aanhang ig gemaakt eon i nves ti tuur ,ran de
exec uti e ve de or hot r-ur epo e s Pa rl ement t e be werks te l l i gen,
Tensl ot t e zijn va n verschi l l ende z i j den voor s tellen
g e dá an tene i nde oe invl oed van he
pe e s Pnrlenent 0:
het t e r r ein va n de beGrot ing van de Gemcen s cha p. cn te
vers t erken. Cf s e ho ':Jn (l'ee n v an b o vens t~:l an de voorstellen
tot dusve r door alle Li d- St a t en zijn aanvLta r d li j kt het
ni cctemi n van belang t e de z er pl aa t s e met name i n t e Baan
09 de vers c hillende gedachten di e n a r ' voren zi jn gekomen
met het oog Ol) en v orgroting VDn (: c pa r l eI:lc ntair e u ev oe~ d ~ ede n op het to r r e in van de beg rotin
van a Gemeenschappen .
r

;

.

- 8 In zijn resolutie van 18 oktober 1963 heeft het
Europees Parlement zich allereerst gericht op versterking
van zijn invloed op de begroting van het landbouwfonue.
Het Parlement heeft bij die gelegenheid gevraagd eèn regeling te treffen volgens welke zijn advies over de begroting van het landbouwfonds door de Raad zou dienen te
worden gevolgd, tenzij deze instelling met algemene
stemmen anders zou beslissen. Dit systeem is in het rederlandse voorstel dat vóór de Raadszitting van 25 februari
jl. werd ingediend (vide tekst in bijlage 11) in zoverre
overgenomen, dat volgens dit voorstel de voorstellen van
het Parlement tot wijziging van de begroting van kracht
worden, tenzij de Raad met een bepaalde meerderheid
(de resolutie sprak van unanimiteit) anders beslist. Bovendien is in dit voorstel een regeling neergelegd volgens
welke de opvatting van de Commissie over de voorstellen van
het Parlement de besluitvorming van de Raad ka~ beïnvloeden,
dit laatste teneinde de politieke band tussen het Europees
Parlement en de Europese Commissie te accentueren.
Ook van de zijde van andere Lid-Staten zijn in dit
verband voorstellen gedaan welke, evenals het Nederlandse
voorstel in het verslag namens de Commissie voor .begrotingen
en administratie van het Europees Parlement d.d. mei 1964
doc. 28 (rapport Vals) zijn vermeld. Volgens een van deze
voorstellen zou het Europees Parlement wijzigingen kunnen
aanbrengen in de ontwerp-begroting echt~r zonder dat deze
wijzigingen ten gevolge zouden hebben dat het totale bedrag van de uitgaven, zoals deze door de Raden in de ontwerp-begroting zijn vastgesteld, zou worden overschreden.
De Raad zou daarna nog met gekwalificeerde meerderheid van
stemmen van de door het Parlement aangebrachte wijzigingen
kunnen afwijken. (een ander voorstel eist hiervoor unanimiteit).
Een ander voorstel was veel meer gebaseerd op de besta ande tekst van art. 203 van het Verdrag en bracht daarin
slechts een geringe wijziging. Het hield in dat over elke
door het Parlement ingediende wijziging door de Raad zou
moeten worden gestemd, waarbij een meerderheid van tien
(i.p.v. de than s voorgeschreven twa alf) op de 17 beschikbare
stenmen voldoende zou zijn
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om een door het Europees rar1ement voorgestalJe wijiiJing
door de Raad te doen aannemen.
Zoals bekend heeft het :urop3es ~arlement in zijn
resolutie van 12 mei 1964 (zie bijla~e 111) opnieuw ~eko
zen voor het systeem dat hierboven reeds is vermeld naar
a anleiding van de resolutie van 18 oktober 1963, zij het dat
, erstgenoemde resolutie betrekking heeft op het ~ehele bud•
get en neder in details is uit~ewerkt. Het Parlement stelde
in deze resolutie voor om bij ,gelegenheid van de fusie van
de executieven de begrotingsartikelen van de drie verd~agen
door de in de resolutie neergelegde regeling te vervangen.
Van Nederlandse zijde is eveneens in de Raad eetracht om
de gelegenheid van de fusie van de executieven te doen
aangrijpen om in de positie van het Europees Parlement op
het terrein van het budGet verbetering te brengen. et
kracht is bij herhaline van Nederlandse zijde in de Raad
geintervenieerd om steun voor dit standpunt te vinden. De
reakties waren echter ~rotendeels afwijzend.
Intussen is de enige verbetering welke door
alle Lid- Staten op dit ogenblik voor aanvhardbaar wordt
gehouden de invoering van een jaarlijks debat van
politieke strekking tussen het Europees Parlement, de
Comcissie en de na a d, waa rbij het gehele financiële
beleid van het af ~ elopen jaar ter sprake zou komen en
rekening en verantwoording zou dienen te wo~den afgele g d. Dit debat zou vóór de op stelling van de be groting
van het vol gende jb a r kunnen pl&a tsvinde n. Ofschoon
deze r e~ elin g op zic h zelf naar de ze r zij ds oo r deel volstrekt
onvoldo an de is, zou hi e rmede in elk ge v~ l wel teg emoet
worden ge komen aan d e in het versla a va n de p olitieke
commissie va n het Eu r op ees Parlement geuite wens (rapp ort
Furler j uni 1 963, p~g ina 26) dat met de executieven en de
qaa d v6ór de opste lling va n de be gro tingen een debat zou
worden gevo erd ov er de Tondbe g i ns elen die aan de ontwerp en voor het kome nde jûûr ten , r o nd ~, l a~ dienen te
li ,~ en.
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c. He t Euro pee s Pa rlement e n he t Ne de rla n ds be l e i,d i n de
t oekomst .

.
\

Ui t het b ovenstaande moge zijn gebleken dat de Regering
va n mening is dat enerzij ds de mog elij khe den we l ke he t E~ G
Verdr a g b ie dt tot ee n gel e i delijke vergroting va n de i nvloe d van het Europee s Parlement vatba ar zij n v oor een me er
i nt ensief go bruik ma ar anderzijds in he t licht van de snel
voortschrij dende int egratie ook op zichze lf onvo ld oende
zullen zijn . Het beleid van de Rege ring blijft er dan ook
o ~ ge richt de tha ns op grond van het Ve r dr a g bestaande
mog elijkheden zo v ee l mogelijk uit t e buiten e n t e ze lfder
tijd te stre ven na ar e en uibreiding va n de parlementaire
bevoe gdhe den do or mi ddel van ve r dragswijzig ing. Regelingen
welke door mid del van een "g entlemen's a gre ement ll de be staande formele bevoegd he den zouden uitbrei den, a cht de
Re g ering niet mogelijk, omdat zo danige re ge lingen weliswaar
buiten de rechts s fe e r zouden va l l en maar niettemin de
be te k enis zoude n hebben van e en afs pr a a k tot afwij k ing
van he t EEG-Ve r dr a g; zij zijn overigens qua inhoud ni e t
voor alle partne rs aanvaardbaar op dezelfde gronden a ls
waaro p deze r ege l i ngen al s verdr ag swijzig ing en wor aen
a f gewezen.
Op het g eb i ed van de communauta ire re ge l geving e n het
,

bestuur moet de invloed va n de parl eme nt a ire inste lling
s teed s mee r wa~rb org z ij n v oor de dem ocrati s che s tructuur
van het inst i tut ione le s te l s el. Dit ge l dt thans i n het
bijz onder v oor de landb ouw, i n we l ke sect or met het ge meenschappelijk bele i d r ~eds een a a nvang is gemaakt .
Naarmate het markt -, prij s - en structuurbele i d in de LidStaten meer cOllliJtmauta i r wordt komt ook het tijdstip
di chterbij (uiterlijk 1970 ) waarop een en ander 0 0eddeels
uit de gemeenschapskas za l worden gefinanc ierd. De prijzen
en de structuurprogramma ' s di e van dat beleid de erond s l agen vormen zijn - of wor den - i n belangrijke mate mede
afhanke l ijk van de opvatt i ngen van de Commissie. Het ligt
- gez i en de politieke verhouding tussen Commissie en Europees Parlement - voor de hand dat de Commissie bij het
indienen
- 11 -

- 11 van haar prijsvoorstellen, financiële rarnineen en ontwerpstructuurpro è)ral!lll!a's, in belangrijke mate rekening zal
houden m~t de opvattingen welke dienaangaande heersen
in het Europees Parlement. De institutionele structuur
van de Europese Gemeenschap stelt het Europees Parlement
althans in de g elegenheid zijn invloed op de Commissie
in volle omvang uit te oefenen. Hiermede is echter nog
geen rechtstreekse parlementaire invloed op de vaststelling van de begrotingen verkregen.
Op budgettair gebied zullen de bevoegdheden van het
Europees Parlement nuur het oordeel van de Regering
geleidelijk moeten worden v'ersterkt naa rmate de bij dragen
van de Lid-St a ten aan de gemeenschapsbegroting vervangen
zullen worden door de eigen middelen voorzien in art.
201 van het EEG -Verdrag
0

Op een gegeven ogenblik zal van Nederlandse zijde
medewerking aan de benluitvorming op een bepauld gebied
afhankelijk moeten worden gesteld van de inwilliging
van ue l ederlanuse eisen ten aanzien van de positie van
het Parlament. i elk ogenblik dit zal zijn, zal de Regering
moeten bepalen. Vertrouwelijk ovarleg met de betrokken
Commiss ie vun de Tweede Kamer heeft hierover reeds plaats
gehad.

Bij lage I

Communaut aire Fin&ncier ing va n h et Gemee n s chappe li jk
landbouwbele i d

I . OVERGANGSFLRI ODE
A. Wat k omt er in de sector landbouw in aanmer king voor
cOIDlliuna utaire financiering d.m.v. het EO GFL?
Ing evol ge Verordening nr. 25 (1 9 62), uit ~ e w erkt in
Ve rordening 17/6 4
.
1. de afdeling gara ntie
a. uitgaven voor restituties bij uitvoer naa r derde
landen ( a rt. 2 tlm 4 Voo 17/64)
b. uitgaven voor interventies op de int e rne ma rkt
(art. 5 en 6 Voo 17/64)
.
2. de afdeling oriëntatie ( a rtikel 11 e.v. Voo 17/64)
Acties ter verh og ing van de p roduktiviteit in de
landbouw.
In gevol ge a rti ke l 5 van Verordenin g nr. 25 inzak e de
fin a nci e ri ng va n h et gemeenscha ppe lij k l a ndbouwbeleid
worden uit gave n voor garantie en oriëntatie door
mid del va n .bi jd r agen uit het Fonds bet aa l d in de
vol g ende ve rh ou ding:
- ga r a ntie: bi jdr age uit het Fonds va n 1/ 6 voor 1 9 62/63
"
""
"
" 2/6
" 1 963/64
1\
3/6
1 96 4/6 5
"
"
"
"
Me t i ngang van 1 juli 19 65 tot h et einde va n de overgangsper i ode wor den de bi jdr age n r ege l rratig verhoogd
tot dat he t Fond s a lles b et aa l t aan het e ind e van de
overgangsperio de ( art. 5 li d 1 Vo o 25 ) .
- oriëntatie : bijdrage uit het Fonds bedraagt voorzover
moge lij k 1/ 3 va n het Voor de afde li ng
garantie vsst gaste l de bedrag (art. 5
1 i d 2 V0 • 25) .
If

N.B . Het onlangs gew i jz i ~de Ilan- mansho l t voor een
geoeenschappe li jke graanpr i js voorziet in wijziging .
van art. 5 van Veror dening 25 . Deze wi jzising houdt l n
dat van~f 1 juli 1 966 de totale uitgaven voor de
afdeling garantie u i t het Fonds wo rden g~financierd.
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B.

?r

welke wijze worden de voor bijdr~zan uit het 70nds
ln aanmerking komende' maatregelen vé:.;.st.;esteld?

1. Garantie

.

a. restituties
Door het Fonds worj en uitsluitend ver30ed Qe restituties bij uitvoer naar derde landen. De
restituties zijn te beschouwen als een ta;e~oet
koming in het verschil dat tussen de ~rijzen in
de Lid-Staten van de E~.'} en de {;er eldrr.arktprijzen bestaat. Het vaststellen van de restituties is een bevae~dheid van de Corrmissie
volgens de beheerscorrit~-~rocedure. Eet vaststellen V8G de in de Lid-Staten geldende ~r~jzen
waarop de restituties zijn geb~seerd - is echter
een bevoegdheid van de Raad.
Zo bepaalt Verordenin~ 19 (Granen) in art. 6,
lid 4 dat de Raad jatirlijks de prijzen vaststelt,
die in het eerstvolgende verkoopseizoen zullen
gelden. Deze vaststelling door de Raad geschiedt,
op voorst 1 van de COIDrissie, met eenparioheid
v~n stemrren tijdens de tweede etappe en met ~e
kwalificeerde meerderheid nadien.
De ~raanprijzen zijn ook voor de produkten in de
veredelingssector de basis voor restituties. Hier
wordt i~mers gerestitueerd teneinde het verschil
in de prijzen voor voeder ~ra nen o~ de wereldmarkt
en binnen de ~=~ te elimineren.
De vaststelling van de prijzen is dus beslissend
voor de hoo~te van de restituties en dus ook
voor tet bedrag d~t hiervoor uit het Fonds m03t
\\'orden vergoed.
~

b. interventies
Interventies zijn in de verschillende verordeningen
voorzien are op de int8rne markt het prijspe il op
een voor de p roducenten redelijk niveau te handhaven. Hiertoe zijn interventieprijzen per land
voorzien we lke een bepaald ~ercenta3e l a~er zijn
dan de b~sisprijzen (richtprijs of raferentieprijs
genaamd). Daalt de prijs voor een bepaald produkt
beneden deze interventieprijs dan wordt dit ~roduKt
door een nationaal interventiebur eau uit de mûrkt
genomen. De kosten hiervan worden Joor het Fonds
ve!'goed.
Ook hier lS dus het uitJan3spunt de bésisprijs,
die door de Raûd wordt vastgesteld.
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2. Or i ënt atie
De hoo~te van he t h i erme e gem oe i de tot &a l bed r a ~
zal worden be ï nvl oed do or he t voor s chrift Ja t h ~t
"vo or zover rr.og eli jk" 1 / 3 za l ui t m&ken va n h ét
~arantiegedee lteo Ov erige n s wordt h et tot aal b S1rag
vastgelegd in stru c tuur - pro;ramma' s van de G ~nee n
schap we l ke do or de Raad op voo r s tel van de Comm is s i e
volsens de rr oc e dur e vun art. 43 worde n v . . . s t :!'e s tel d .
Dit houdt ook ra&dp l egin g va n het Europee s ~
Parl eme nt in.

c.

De ont va ngs ten va n h et F on d s
He t b e drag van d e mi ddel e n va n h et Fonds wo rd t j abrlij ks
do or d e Ra a d v2stgesteld vol g ens de g ewone be g roti n~ s
proc e du re v a n art. 20 3 EZG . ~aar uit de o~tvanryste
n
-=>
zullen b ~st a a n is s lechts ,voor d e p eri od e j uli 1 96 2 juli 1965 g e r'e ge l d :
de eerste drie jaar:
De on tva n ~ Bt e n wor de n gevorrr d door bi jdr Lgen va n de
Lid- St o ten, ged e e ltelij k (va n 1 00 tot EJ% aflo r end)
vol g ens de norma le ver dee l s leutel va n a rt. 20Q ~~ ~ en
voor het a ndere ~ edeelte (o; lo p end van 0 tot 20% )
ev~ n rediB aan de ne t t o-i nvoer van i ed er e Li d- J t aat uit
derde lan d en.
van a f 1 juli 1965:
De Raad b epaa lt vóór 1 juli 1965 met unanimit e it de
r e ~e ls die inzak e de ont va n gsten van h et Fond s met
i nga n 3 van 1-7-1 965 t ot aa n het einde van de overgang spe rio de zull en ze ld en . De Raad d oet dit na een uitvoeri g onderz oek v an de werk ing v a n het Fonds, aa n de
ha n d va n e en r apI- or t van de CO II~rn i ss ie.

Hoewel de te~s t van Verordening 25 enige ~ui~t9 voor i nterfre t st i e overlLa t, li ~t he t principe we l v~st (art. 2) Jat
de o I~ren~st van, e he~fingan of invoer ui t derde landen
in het efinitieva st2jiu~ van de gemeenschapfa li jke markt
aan de 1emeenschap moet worden af~edrag8n. I n artikel 2
wordt in di t verband bepaald dat de Ra,ad "tijdi~ een begin"
IlJ.é:..ak t "mat de procedure voor3eschreven in artikel 201 van het
Verdrag teneinde de bovengonoQ~de bepalingen ten uitvo8r te
lezgen . " Tijdens de onderhande l ingen over de toetr ed ing van
het Vereni~d Koninkrijk tot de EEG bleek ver s chil van menin~
te bestGan over de vraag of de ~r ocedure van art. 201, het~s lk de vervbnging van de fin a nciäle bijdragen der Lid St ê ten door ei~en middGlGn van de Gemeenschap voorziet, door
de v2st~tellinG van Verordening Gr. 25 reeds is begonnen.
In ieder ~eval staat va st dat ~rachtens art. 201 de d~sbe
~re[fend.e bepalingen di enen te viorden :; oed~eKeurd "door de
Lid-St : ten overeenkomstig hun onderscheidenen ~rondwettelijke
bepé.lin ~ en", hetgeen in Nederland :soe dkeuring door het
Parlement bete~ent.

Neder l ands voor s t e l i n zak e

budgettaire procedure

BI.

~A GE
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Art. 203 van het EEG-Verdrag zou als volgt kunnen worden
gelezen (art. 177 van het Euratom-Verdrag en art. 78 van
het EGKS-Verdrag waren dienovereenkomstig aan te passen).
1. Het begrotingsjaar begint op 1 januari en sluit op

.

31 december •

2. Elke instelling van de Gemeenschap maakt een raming
op van haar uitgaven. De Commissie groep ~ ert 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 en aan de Vergadering voorleggen.
De Raad raadpleegt de Commjssie en, in voorkomende gevallen, de andere betrokken instellingen telkens wanneer hij van dit voorontwerp wenst af te wijken. .

3. De haad stelt met gekwalificeerde 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.

4. Indien de Vergadering binnen de termijn van

1 maand

na voorlegging van de ontwerp-begroting haar goedkeuring heeft verleend, of indien zij geen advies aan
de Raad heeft gezonden, wordt de ontwerp-begroting
geacht definitief te zijn vastgesteld.
Indien de Vergadering binnen die termijn wijzigingen
heeft voorgesteld wordt de aldus gewijzigde ontwerpbegroting aan de Raad en de Commissie gezonden. De Commissie deelt binnen X dagen haar standpunt, in voorkomende gevallen vergezeld van nadere - voorstellen tot
wijzi ging, met betrekking tot het door het Europees
Parlement gewijzigde ontwerp aan de Ra a d mede.
Het gewijzigde mntwerp wordt geacht definitief te zijn
vastgesteld, tenzij binnen Y dag en na de mededeling
van de Commiss ie
1) de Raad overeenkomstig het standpunt van de COillL1is s ie
met gewone me erderheid afwijkend beslist of
2) de Raad in afwijking v an het standpunt van de Commissie
met gekwalificeerde meerderheid van stemmen afwijkend
beslist.

Bijlage 111

RESOLUTIE,van het Europees Parlement norens de uitbreidin~
van oe bu~get~~ire.be~oegdheden van het Europese Parlement,
aanvaard 1n zlJn zltt1ng van 12 mei 1964.

Hór 2UR OiESE P AR1El'.liN T ,

a) - gelet op zijn resolutie van 27 juni 1963 nopens
zijn taken en bevoe~dheden;
b) - er nogmaals op wijzende dat zijn bevoegdheden,
met name op budgettair gebied, moeten worden uitgebreid
met het oog op een meer de~ocratische werking van de
Europese Gemeenschap;
c) - overwegende dat d~ Raden zich in beginsel hebben
uitgespr oken voor de samensmelting van de executieven en
eventueel van de Gemeenschappen;
d) - overwegende dat deze beslissing reeds bij de
samensrrelting van de executieven budzettaire consequenties
zal hebben;
e) - rekening houdende met de mogelijkheid dat de .
Comrissie van de vier voorzitters, de budgettaire instantie
van de E.G.K.S., zal vorden opgeheven;
f) - vaststellende dat de ene executieve na h&ar installatie de beschikking zal hebben over aanzianlijke eigen
inkomsten, die voornamelijk bestaan uit de opbrengst van de
8.G.K.S.-heffing en in mindere mate uit de heffingen
krachtens de verordening tot instelling van het Europees
Oriëntatie- en Garantiefonds voor de landbouw;
g) - in herinnering brengende dat het, bij het bepalen van zijn standpunt ten aanzien van deze verordenin g ,
heeft gewezen or ~e t feit dat de Raden zijn adv ies omtrent
de uitgaven van dit Fonds dienen op te volgen, tenzij zi j
met eenpari 5 heid va n stemmen een andere beslis sing nenen;
h) - eraan herinnerende dat het in zijn resolutie
van 27 juni 1963 heeft betoogd dat de Hoge Autoriteit niet
mag &f wij ken van het advies van het Ruro pes e Parlement inzake het heffin6spercentage indien dit advies door de
meerderheid van de l ei en van het Parlement is uitgebracht;
i) - nogmaals aandringende op de instelling van een
werkelijk democratische controle op de uitgaven, aangezien
de middelen tot dekking daarvan zich steeds meer aan het
toezicht van de nationale parlementen onttrekken;
j) - gezien het verslag van zijn Comrrissie voor

be~rotingen

en adrninis trc tie (document 28/1964-65);

k) - verlan~ende zijn vera ntwoordelijkheid op budgettair gebied volledig op zich te nemen,
-

2 -

-

-

2 -

1. STELT VJ~R dat de ö.rtilcel en 203 van het .~. 2. G. -Verdrag, 177
van het ~:~.A.-V erdrhg ep 78 , lid 1, 2 en 3 van het E.G.K.S.-

Verdrag.blJ ue samensme ltin~ van de executieven an in
afwacht~ng van de een~ak in g der Gemeenschappen, worden v~r 
vangen door de volgende bepalingen :

1. Het be~rotings jaar begint op 1 januari en sluit op
31 ·december .
2. Het Europese Parlement , de Hoge Com~issie, de Raad
en het Hof maken een raming oT van hun uit~aven.
De Hoge Comm issie gro epeert die ramin~en in een
voorontwerp van begroting.
Zij voegt daaraan toe een samenvattend overzicht
van de beschikbare middelen, onderscheiden naar
de herkomst der inkomsten en met opgave van hun
aard en bestemminfao .
Het voorontwerp van begroting en het samenvattend
overzicht moeten uiterlijk op 30 september van het
j ~ ar dat aan de uitvoering ervan voorafgaat, aan
het Europese Farlement en aan de Raad worden V001gelegd.
De Raad raadpleegt de Hoge Corr~issie en, in voorkomende gevallen, de andere betrokken instellingen
telkens wanneer hij van dit vooront werp wenst af
te wi .j ken.

3. De Raad stelt met gekwalifiQeerde meerderheid van
stemmen de ontwerp-begrotin3 vast en zendt deze
vervolgens aan het Europese Parlement onder toevoegin g van een uitvoeri ge politieke toeli chting.
De ont werp -b egroting moet uiterlijk OJ.' 31 oktober
van het jaar dat voorafgaat aan de uitvoering
ervan, aan het 8uro pese Pa rlement wor den voorgele~J.
4. Indien het Europese Par lem e~t b~nnen een termijn van
zes weken na voorle~ging van de ontwerp-be 1roting
zijn g oedke ur'ing heeft verleend of geen wi jziBings voorstèllen aan de Raad heeft gez onden , wordt de
ont we rp - begroting geacht definitief te z ijn V&st gesteld.

5. I ndien het Europese Farlement binnen die termij n
net een meerderheid van t wee derie der uitge brachte stemmen en met de volstrekte meerderheid
van zijn l eden wi jziginJen heeft voor~esteld, dan
woràt d e gew i jz igde ontwerp-begroting aan àe Raad
t eru3ge zonden. Het totale bedrag van de uit~aven
kan slechts in overe ens te m~ing me t de Hoge Co~~issie
door het Europese Tarleoent worden verhoogd.
6 . De kracht ens het op de boven verme lde wi jze tot
s t and gekorre n besl~it van het }arlecent gewijzigde
begroting wordt geacht defini t ief te zijn vastgesteld , tenzij de Raad besluit daarvan af te
wijken:
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- 3 met algl3IT:ene steTI:.I'1en, indien het v i~zi .;ir: ~en
batreft inza~e ra~inJan van uit ei an inko~sten
bestreden uitgaven;
.
met gekwalificeerde meerderheid voor de "overige
uit~bven, de ~dministré:l.tieve uitg~ven da~ronder
be "repen.
Na a ldus te hebben besloten, stelt de Raad de be~roting d efinitief vast en ~aak+ deze oLenbaar in
•
het Publikatieblad onder toevoe~ing van het
resultaät der ste~üin3en in de RaLd en in het
~u ro pese Parlement.

..

7. De vaststelling van de

sluit voor de
rIoge CO"T.mi ssi e het re eht en de vc,rl'l i cl-:t in5 in,
de d~arrnade snmenh~ngendG in~omsten te innen overI
t".-"l
' 1
40~ en 5-1"'0 \ v~~ h e~~ _- . J
" .h
v • S• eenKO~S
19 ~e ar t"l~a~en
Verdrag, 2JO en 2Jl "van het ~.B.~.-Verdrag en 172
en 173 van het Euroto~-Verdrag.
be~roting

2.

SHOP dat bovenstaänd voorstel geen betrekking heelt
or de financiäle en budgettaire handelingen van de Hoge
Autoriteit die buiten het kader van de be~roting van haar
adrninistr&tieve uitgaven vallen.

3.

VOOR dat artike l 50, lid 2, van het E.G.K.S.-V~rdrag
wordt aanlSevul·d als volgt:
·De Hoge Autorite it le zt ha a r v00rstellen voor de
vaststelling van het hdrlin3spercent~ge aan het
Europese F&rler;:ent voor.
Het Luropese Iarlo~ent kan wijzi~ incen voorstellen.
Deze zijn bindend voor de 30ge Autorit3it indien zij
zijn voor~:>esteld m9 t ~èn ln80 rderheid Vhn tW8e Jerde
der uit~ebrachte ste ~~an en door de meer-erneid van
de leden van het Parlenent.

4.

V:R~ACHT

~ IJST

Sr~LT

d&t de Raden niet aardsr ~wijtihg voor uitvoerin~
va n de be s:rot i n~ verl enen J~.n nacla t 1et Eur01J8::;e ?arl er' ent
zich over Je re:-e nin~en val.. 1G t vd rû-tr e :.cen ba:;rotin~sjaar
en over het versl~g van de ~ontrole-inst~nties heGft uit g esp roken.
l

50 SFR::ZKT D::!: \':<;NS UIl' da t het b3-;rotir: .s sdeb Lt staeJs r;:aer
een politiel-:e st r ekkinE;' k..::'i~;t e n d& c~ rto9 ',v or::::t \'001'c.. fgesaan Joor een uiteFDzetting van de executi even ~ n va r:
de Raden or::trent hun r 1'0 '5rè.lrrrl& en hun we.ckzé::.b.rr:l1 .31 er.. ,
waarui t b ovendien moet bli~ A en 0l' ITdl.i(e Wij':'d de ' 00r5 2 stelde beGrotingen de boekhouJi<un d i~e ui tdru ~ kin8 'Torr.-.d21
van het d _ ~r8an ten grondsl h ~ li~~dnde beleid.
::.J

6.

...J

- ,*, _

s:r~I.~l'

ermede In dat het begrotingsdebat wordt a f S-3sloten
door een ho o:delij;{e stermr..i n g OV-3I' iedor hoo f dstu~ Vi.:..~. de
be~roting en dat hierbij het quorum en de rn~erlerll e id al s
bedoeld ir: la-r é:! ~ré:.af 1 va n \l.-' Z·~ 1'3:;olu t i e mo e ten .,'or'en
be h~ald .

- 4 -

- 4 -

7.

.

resolu"t ie e
sla e van zijn G0:-rris,"ü e voo_,:, lJ3..:;rotin:sen en admlnl
(document 2ê/1 96 ~ - 65) t~r ~ennis te bren~en van 4
en de exe ut 1.. 9\-'3-:. i;-et het v~rzoek je op hun weg 1
tr.uatre .~elen tel' uitvoering van deze ras'J l utie sr oe
nemen •
,} ~:~:FT

~lJn voor.-:;itt3I' Ol-Dlü\CHr .ieza

•

,

