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1. Inleiding 

Op 6 november 1987 heeft de Wetenschappelijke Raad voor het 
Regeringsbeleid aan de regering een interimrapport toegezonden: «De 
Financiering van de Europese Gemeenschap». De onderhavige notitie 
bevat de formele reactie aan de WRR naar aanleiding van het rapport. 

Allereerst moet worden opgemerkt, dat het tijdstip waarop het rapport 
aan de regering werd toegezonden bijzonder gunstig werd gekozen; juist 
op het moment dat in de Gemeenschap onderhandelingen gaande waren 
over een verhoging van de Eigen Middelen van de Gemeenschap bracht 
de WRR dit rapport uit. Dit stelde de regering in staat haar standpunt in 
deze onderhandelingen te schragen met de waardevolle inzichten die uit 
het rapport naar voren kwamen. De analyse van de WRR aangaande de 
financiering van de Gemeenschap heeft het inzicht van de Nederlandse 
regering in de samenhang van de problematiek verdiept, en heeft tevens 
het ontwikkelen van een coherente visie bevorderd. 

Op de wijze waarop en de mate waarin de regering het rapport van 
invloed heeft laten zijn op de Nederlandse opstelling in de onderhande-
lingen over de verhoging van de Eigen Middelen van de Gemeenschap 
wordt in deze notitie waar mogelijk teruggekomen. De analyse van het 
rapport, in het bijzonder op het gebied van het gebrek aan begrotings-
evenwicht en de onbeheersbaarheid van de landbouwuitgaven, wordt 
grotendeels onderschreven. Voor de Nederlandse regering is dan ook het 
uitgangspunt geweest, dat de budgettaire problematiek geconcentreerd 
was bij de uitgaven die onbeheersbaar waren geworden en niet zozeer bij 
de inkomsten. Van meet af aan zijn daarom door Nederland voorwaarden 
gesteld aan een eventuele verhoging van de middelen, zoals een 
versterking van de budgettaire discipline en een beheersing van de 
landbouwuitgaven. De conclusies waartoe de WRR is gekomen worden 
deels onderschreven. Sommige evenwel worden niet gedeeld door de 
Nederlandse regering. In het hiernavolgende zal worden aangegeven op 
welke punten de regering de visie van de WRR deelt, danwei daarvan 
afwijkt. 

Inmiddels heeft de Europese Raad van Brussel van 11 en 12 februari 
1988 geleid tot besluitvorming over de voorstellen van de Commissie 
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betreffende de verhoging van de Eigen Middelen, de herstructurering van 
het gemeenschappelijk landbouwbeleid en de structuurfondsen. Daarbij 
hebben de lidstaten, ook Nederland, compromissen moeten sluiten. 

Verschillende van de besluiten die door de Europese Raad zijn 
genomen komen overigens overeen met de suggesties die door de WRR 
zijn genoemd, zoals: 

- een beheersing van de landbouwuitgaven, ondermeer door het 
invoeren van stabilisatoren; 

- de invoer van een nieuw financieringssysteem, waarbij de afdrachten 
in het vervolg deels ook op het BNP van een lidstaat zullen zijn 
gebaseerd; 

- invoering van een monetaire reserve ter opvang van de begrotings-
consequenties van koersfluctuaties; 

- een zeer aanzienlijke verhoging van de fondsen. 

De besprekingen omtrent verbetering van de beheersstructuur voor de 
fondsen zijn overigens nog niet gefinaliseerd; de regering acht deze van 
groot belang en zal de door de WRR ontwikkelde gedachten op dit 
gebied terdege mee laten wegen bij de besluitvorming. 

2. Analyse van de verschillende uitgavecategorieën 

De WRR schetst een beeld van de problematiek rond de financiering 
van de Europese Gemeenschap, dat in hoofdlijnen door de Nederlandse 
regering kan worden onderschreven. 

De meest in het oog lopende categorie uitgaven die telkenmale weer 
tot nieuwe financiële problemen aanleiding geeft is die van het Gemeen-
schappeiijk Landbouwbeleid. De kosten die samenhangen met dit beleid 
nemen ongeveer 2/3 van de Gemeenschapsbegroting in beslag. De 
regering deelt de zorg van de WRR, dat door het karakter van het 
Gemeenschappelijk Landbouwbeleid telkenmale overschrijdingen van de 
in de begroting opgenomen bedragen plaatsvinden. Het probleem van de 
slechte beheersbaarheid van de landbouwuitgaven binnen een bepaalde 
begrotingsruimte wordt verergerd door het structureel te hoge niveau 
van uitgaven dat is ontstaan. De WRR stelt dat het oorspronkelijk 
ingestelde beheersingsmechanisme - de jaarlijkse prijsvaststelling - zijn 
functie heeft verloren doordat andere dan economische overwegingen de 
overhand hebben gekregen in het politieke onderhandelingsproces in de 
Landbouwraad. Deze niet-economische overwegingen, aldus de WRR, 
bestaan dan vaak uit de wens om de agrarische bevolking een behoorlijk 
inkomen te geven, of uit de wens om een bepaald landschap in stand te 
houden. De achtergrond zoals de WRR die hier schetst behoeft enig 
commentaar. 

Het gemeenschappelijk landbouwbeleid staat voor het dilemma 
produktie zo goed mogelijk af te stemmen op de afzetmogelijkheden en 
tegelijkertijd een aanvaardbare inkomensontwikkeling voor de produ-
centen te realiseren. Beide doelstellingen zijn ingegeven door econo-
mische overwegingen. De ervaring heeft tot nu toe geleerd dat deze 
twee doelstellingen zich tegelijkertijd niet goed laten verwezenlijken. In 
het verleden is in het politieke onderhandelingsproces veelal meer op de 
inkomensdoelstelling de nadruk gelegd dan op die van handhaving van 
het marktevenwicht. De afzet is echter in toenemende mate afhankelijk 
geworden van de wereldmarkt zodat uit zowel budgettaire als handelspo-
litieke overwegingen de inkomensdoelstelling niet meer die centrale rol 
kan spelen als voorheen. 

In de beheerssfeer stelt de WRR, dat het beheer van de Commissie 
wordt bemoeilijkt door het huidige systeem van vooruitbetalingen. De 
lidstaten voeren het landbouwbeleid uit en dienen elke maand een 
raming van de te verwachtwen kosten in bij de Commissie, die daarop 
vooruitbetalingen verricht. Na afloop van het begrotingsjaar kan pas de 
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definitieve rekening worden opgemaakt, waarop dan vaak correcties 
moeten worden aangebracht. Zodoende heeft de Commissie onvol-
doende zicht op de reële uitgaven gedurende het jaar. 

Teneinde een juiste werking van de nieuwe beheersmethoden 
(automatische stabilisatoren) in de landbouw te garanderen, dient de 
Commissie zo snel mogelijk over de juiste gegevens met betrekking tot 
het uitgavenniveau in de verschillende marktordeningen te beschikken. 
De stelselwijziging in de financiering die nu tot stand is gekomen werd in 
eerste instantie ingevoerd vanwege een tekort aan middelen op de 
begroting. Hopelijk zal door deze stelselwijziging tegelijkertijd een snelle 
en adequate informatievoorziening naar de Commissie toe worden 
bevorderd. Dit beheersmatige aspect heeft mede in laatste instantie de 
Nederlandse regering ertoe gebracht akkoord te gaan met de voorstellen 
van de Commissie tot wijziging van dit systeem, hoewel het in strikt 
financiële termen nadelig is voor Nederland. 

Als meer structurele oplossing voor het probleem van de overschrij-
dingen binnen het Gemeenschappelijk Landbouwbeleid, wordt door de 
WRR het aanbrengen van «terugkoppelingsmechanismen» in de marktor-
deningen bepleit. Deze terugkoppelingsmechanismen zijn te herleiden tot 
een tweetal hoofdtypen, namelijk herstel van het marktevenwicht door 
aanpassing van de garantieprijzen of door reductie van de tegen de 
gegarandeerde prijzen af te zetten hoeveelheden. 

De WRR heeft een voorkeur voor het verlagen van de garantieprijzen, 
en de Nederlandse regering deelt deze voorkeur. In de onderhandelingen 
rond de verhoging van de Eigen Middelen van de Gemeenschap heeft 
Nederland zich sterk gemaakt voor het invoeren van automatische stabili-
satoren in alle marktordeningen, welke als terugkoppelingsmechanismen 
zullen dienen te fungeren. In deze automatische stabilisatoren komen 
nog steeds garantiedrempels voor. Vervolgens krijgen bij overschrijding 
daarvan respectievelijk de instrumenten van het verlagen van de prijzen 
en het verhogen van de medeverantwoordelijkheidsheffing een belang-
rijke functie toebedeeld. 

Tot slot wordt door de WRR gesteld, dat alle denkbare oplossingen 
voor het herstel van het marktevenwicht in de landbouwsector en tot 
beheersing van de uitgaven voor het Gemeenschappelijk Landbouw-
beleid gemeen hebben, dat zij negatief uitwerken op de inkomenspositie 
van de agrarische producenten. Naar de mening van de Nederlandse 
regering zal dit inderdaad het geval kunnen zijn. Daarbij is overigens van 
belang het beheersen en verminderen van de kosten alsmede het 
verhogen van de productiviteit. Gezien de onzekerheid omtrent de 
inkomensontwikkeling ten gevolge van de herziening van het landbouw-
beleid, kan inkomenssteun als tijdelijke aanvullende maatregel gewenst 
zijn. 

Deze vorm van steun dient echter onder zeer stringente voorwaarden 
te worden aangewend. De maatregel zou slechts voor speciale groepen 
kunnen worden overwogen en mag niet concurrentieverstorend noch 
produktieverhogend werken. Er dient bovendien een duidelijke relatie te 
bestaan tussen de noodzakelijke aanpassingen in het landbouwbeleid in 
de richting van marktstabilisatie en eventueel in te voeren inkomens-
steun. Een andere mogelijkheid biedt flankerend beleid vanuit de struc-
tuurfondsen. Dit laatste heeft de voorkeur van de regering, omdat door 
middel van beleid gefinancierd uit de fondsen nieuwe economische 
activiteiten ontwikkeld kunnen worden in gebieden die door de herstruc-
turering van het landbouwbeleid ernstig worden getroffen. 

Om de invloed van incidentele factoren die leiden tot begrotingsover-
schrijdingen in de landbouw zoveel mogelijk te beperken, stelt de WRR 
voor reserves in te stellen en begrotingsoverschrijdingen in volgende 
begrotingsjaren te compenseren. De Nederlandse regering wijst de 
vorming van reserves in de begroting in principe af. Reserves zijn strijdig 
met de Nederlandse opvattingen over begrotingsdiscipline, waarbij het 
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geraamde budget taakstellend is, en begrotingsoverschrijdingen dienen 
te worden gecompenseerd. Nederland is uiteindelijk akkoord gegaan met 
de monetaire reserve, waarbij de overwegingen zijn geweest dat: 

- de aanpassing voor koersfluctuaties thans gelimiteerd is (in het 
verleden werden de gevolgen van koersfluctuaties ongelimiteerd 
budgettair opgevangen); 

- de monetaire reserve in samenhang moet worden gezien met de 
terugkoppelingsmechanismen die nu zijn overeengekomen. 

- de reserve de mogelijkheid biedt om bij een stijgende dollarkoers 
besparingen te realiseren. 

Hier blijft overigens de fundamentele kwestie bestaan, in hoeverre de 
landbouwsector afgeschermd dient te blijven voor koersontwikkelingen, 
waar overige sectoren in de economie deze wel voor eigen rekening 
dienen te nemen. 

Bij de Structuurfondsen is wat betreft het Sociaal Fonds naar de 
mening van de WRR met name de discrepantie tussen de ontoereikende 
middelen en het aangevraagde bedrag opvallend. De omvang van de 
aanvragen bij het Sociaal Fonds beliepen in 1985 inderdaad 230% van 
de beschikbare middelen. Tegelijkertijd moet echter geconstateerd 
worden, dat er bij het Sociaal Fonds sprake is van een aanzienlijke 
onderuitputting. Naar de mening van de Nederlandse regering kan 
derhalve uit het feit dat er meer projecten ingediend worden, dan binnen 
de begrotingsruimte gehonoreerd kunnen worden, niet direct en ondub-
belzinnig de conclusie getrokken worden dat er onvoldoende middelen 
voor het ESF beschikbaar zouden zijn. Ondanks dat de omvang van de 
aanvragen boven de begrotingsruimte uitgaat, blijkt het onmogelijk om 
de volledige begrotingsruimte te benutten voor de daadwerkelijke 
uitvoering van projecten. Wellicht zijn er onvoldoende projecten 
voorhanden die voldoen aan alle criteria, of zijn de Commissiediensten 
nu reeds niet in staat om de op de begrotingslijn opgenomen middelen 
geheel te alloceren. 

Wel is de regering het eens met de WRR waar deze stelt, dat de 
Commissie door het verifiëren van de hoeveelheid aanvragen niet 
toekomt aan het bewaken of verifiëren van de projecten. In beheersmatig 
opzicht bestaat zeker ruimte voor verbetering; met name de programma-
tische aanpak biedt hier goede vooruitzichten. Overigens is het een 
natuurlijke situatie dat de hoeveelheid aanvragen de beschikbare 
middelen overtreft. 

Dezelfde opmerking kan worden gemaakt met betrekking tot het 
Regionaal Fonds. Ook hier geldt, dat het toezicht op de uitvoering van de 
projecten verbetering behoeft, evenals de wijze waarop steunaanvragen 
worden opgesteld en getoetst. 

Bij het Landbouworiëntatiefonds acht de WRR het grote aantal acties 
en het geringe budget debet aan de versnippering van de steun. Ook hier 
geldt, dat onvoldoende wordt nagegaan waar de steun terechtkomt en of 
zij effectief wordt aangewend. 

De WRR noemt wat betreft de structuurfondsen de omvorming en 
concentratie tot één structuurfonds een aantrekkelijke gedachte, omdat 
deze fondsen elkaar naar strekking en materiële reikwijdte overlappen of 
dicht bij elkaar staan. Voorts zou er een beter evenwicht moeten 
ontstaan tussen centralisatie en decentralisatie. Aan de ene kant zou de 
feitelijke uitvoering, maar ook de selectie van concrete projecten meer 
gedecentraliseerd moeten plaatsvinden. Aan de andere kant zouden de 
bevoegdheden van de Commissie in de beheerssfeer en tot het uitoe-
fenen van controles moeten worden versterkt. 

Deze opmerkingen, die overigens ook reeds bij herhaling door de 
Europese Rekenkamer werden gemaakt, geven in hoofdlijnen een juist 
beeld van de richting waarin de Nederlandse regering een verdere 
ontwikkeling van de structuurfondsen wenselijk acht. Zo is Nederland 
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krachtig voorstander van een programmatische aanpak van de fondsen, 
waardoor een betere bundeling mogelijk wordt en tot een meer effec-
tieve inzet van additionele middelen wordt gekomen. Wel dient daarbij in 
ogenschouw te worden genomen, dat historie en doeleinden van de drie 
Structuurfondsen verschillend zijn en dat de onderscheiden fondsen als 
zodanig gehandhaafd dienen te blijven. Ten slotte ziet ook de regering de 
noodzaak in om te komen tot ruimere controle- en beheersbevoegd-
heden voor de Commissie. 

3. De inkomsten van de Gemeenschap 

Bij de inkomstenkant van de Gemeenschapsbegroting, wordt door de 
WRR een tweetal problemen genoemd. In de eerste plaats is dat het 
teruglopen van de inkomsten uit douanerechten en landbouwrechten. In 
de tweede plaats wordt vermeld, dat als maatstaf voor de welvaart van 
een land vaak het BNP wordt gebruikt, maar dat door de BTW-afdracht 
aan de Gemeenschap slechts een deel van het BNP wordt belast, te 
weten de particuliere consumptie. Dit kan leiden tot onbillijkheden voor 
landen met een relatief hoge consumptiequote, die daardoor zwaarder 
belast worden, en landen met een grote informele sector, die naar 
verhouding veel minder afdragen. Een ander probleem dat naar mening 
van de WRR samenhangt met de BTW-afdracht is, dat bij een aantrek-
kende economie de consumptieve bestedingen achterblijven, waardoor 
(relatief) de inkomsten uit de BTW dalen. Dit zou de BTW ongeschikt 
maken als buffer voor de economische ontwikkelingen. 

Ten slotte wordt erop gewezen, dat een verhoging van de BTW-
afdrachten aan de Gemeenschap direct concurreert met de BTW-
inkomsten van de lidstaten zelf, dan wel een lastenverzwaring betekent 
voor de burgers. Dit zal bij de besluitvorming in de Raad zeker 
meespelen. 

Alvorens in te gaan op de mogelijke oplossingen die de WRR 
aandraagt, zou de regering enige kanttekeningen willen maken bij deze 
analyse. Bij de opmerking van de WRR dat een verhoging van de BTW-
afdracht ertoe leidt dat minder belastingopbrengsten beschikbaar zijn 
voor de rijksbegroting, past de kanttekening dat dit gegeven bij de thans 
geldende doelstellingen van de regering voor het financieringstekort en 
de collectieve lastendruk noodzakelijk een bijstelling van prioriteiten op 
andere terreinen tot gevolg heeft. Overigens geldt dit evenzeer voor een 
afdracht gebaseerd op een percentage van het BNP; ook hier concurreert 
een verhoging van de afdracht met de middelen beschikbaar voor 
overige beleidsterreinen. Aangaande het probleem van de teruglopende 
opbrengsten uit landbouwheffingen en douanerechten kan worden 
opgemerkt, dat dit bij de meest recente verhoging van de Eigen 
Middelen werd ondervangen door het geheel van de Gemeenschapsbe-
groting te maximeren onder een bepaald BNP-plafond. Teruglopende 
inkomsten in de ene inkomstencategorie zullen derhalve automatisch 
worden goedgemaakt door een verhoging van de andere inkomsten-
bronnen. Overigens geven de Nederlandse ramingen van de landbouw-
en douaneheffingen een ander beeld te zien: zij zullen naar verwachting 
toe blijven nemen gedurende de komende periode van vijfjaar. 

De BTW belast inderdaad slechts een deel van het BNP, doch dit 
houdt niet automatisch in dat een grondslag die uitsluitend of voor een 
belangrijk deel bestaat uit een BNP-sleutel tot een veel rechtvaardiger 
verdeling van de lasten van de Gemeenschap leidt. Zo zou bijvoorbeeld 
Spanje, beslist niet een van de meest welvarende lidstaten, onder een 
dergelijk afdrachtsysteem meer moeten gaan betalen. 

Waar de mogelijke oplossingen voor de korte en middellange termijn 
ter sprake komen, bepleit de WRR naar de mening van de regering 
terecht dat het bestaande assortiment aan inkomstenbronnen voor de 
Gemeenschap in stand moet worden gehouden. De WRR maakt daarbij 
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de kanttekening, dat er wel een correctie dient te worden toegepast aan 
de hand van de verschillen die in de diverse lidstaten bestaan tussen de 
geharmoniseerde BTW-grondslag en het BNP. De Europese Raad van 
Brussel is reeds akkoord gegaan met een systeem dat dergelijke 
kenmerken vertoont. 

Bij de mogelijkheden op langere termijn denkt de WRR aan het 
toekennen van een eigen belastinggebied met een beperkte fiscale 
souvereiniteit aan de Gemeenschap, dit vooral om het probleem van de 
concurrentie tussen de Gemeenschapsbegroting en de nationale begro-
tingen te beperken. Nu bestaat de facto reeds een dergelijk gemeen-
schappelijk belastinggebied waar het de douane- en landbouwheffingen 
betreft; hetzelfde kan gesteld worden voor de EGKS-heffingen die in het 
vervolg aan de Gemeenschap zullen toevallen. 

Na de besluitvorming van de Europese Raad van 11 en 12 februari 
1988 kan ervan uit worden gegaan dat tot 1992 geen sprake zal zijn van 
een uitbreiding van het communautaire belastinggebied. Voor de langere 
termijn zal de regering mogelijke voordelen van een dergelijke uitbreiding 
moeten afwegen tegen mogelijke nadelen. 

4. Convergentie en begrotingsonevenwichtigheden 

Het begrip convergentie wordt door de WRR geplaatst tegen de 
achtergrond van een interessante beschouwing betreffende begrotingen 
in de moderne gelede staat. Er wordt gewezen op de vereveningsstelsels 
die ondermeer te vinden zijn in de Verenigde Staten, Australië en de 
Bondsrepubliek. Verder wordt geconstateerd dat er tussen de lidstaten 
van de Gemeenschap aanzienlijke welvaartsverschillen bestaan. 

Vervolgens wordt ingegaan op het probleem, dat de toenemende 
eenwording van de Europese markt zelf tot een verscherping van geogra-
fische welvaartsverschillen en ontwikkelingsmogelijkheden aanleiding 
kan geven en heeft gegeven. Dit alles leidt tot de algemene opmerking, 
dat in politiek en maatschappelijk verregaand geïntegreerde federale en 
confederale stelsels met een gemeenschappelijke geschiedenis en 
cultuur, de geografische of regionale (her-)verdeling van de lusten en 
lasten van het moderne overheidsbestuur een van de centrale politieke 
en constitutionele vraagstukken is geworden. De WRR noemt hier het 
convergentiebeginsel en onderscheidt daarbij een drietal aspecten: 
evenwichtige geografische spreiding van de baten van het integratie-
proces, versterking van de cohesie door verbetering van de economische 
structuur en de binnen één gemeenschap passende solidariteit. 

Zoals door de WRR in het interimrapport reeds wordt vermeld, zijn er 
bijzonder grote kapitaalstromen van de rijkere naar de armere lidstaten 
nodig teneinde de bestaande welvaartsverschillen te verkleinen. Zo wordt 
de conclusie van de Commissie-MacDougall aangehaald dat, wil men 
werkelijk iets doen aan regionale convergentie binnen de EG, men zou 
moeten streven naar een globale omvang van de Gemeenschapsbe-
groting in de orde van grootte van 7,5 a 10% van het BNP van de 
lidstaten samen. De huidige omvang van de Gemeenschapsbegroting ligt 
een factor 7 lager. Het EG beleid is dus voornamelijk aanvullend. 

De wellicht in vergelijking met federale staten geringe omvang van de 
Gemeenschapsbegroting impliceert naar de mening van de regering 
beslist niet, dat de baten van het integratieproces alleen ten goede 
zouden komen aan de rijkere lidstaten. Uit het meest recente OESO-
landenexamen van Spanje blijkt bijvoorbeeld, dat de toetreding de 
Spaanse economie een krachtige impuls heeft verleend. Zo blijken in 
deze lidstaten de investeringen in kapitaalgoederen sterk te zijn toege-
nomen sedert de toetreding; een ontwikkeling die ook na de toetreding 
in Ierland viel waar te nemen. De kwestie waar de baten van het integra-
tieproces terecht komen, valt derhalve niet langs de eenvoudige scheids-
lijnen arm-ri jk te beantwoorden. 
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Wel is het naar de mening van de regering noodzakelijk om, binnen de 
marges van de bestaande omvang van de Gemeenschapsbegroting, de 
uitgaven uit de structuurfondsen zoveel mogelijk te concentreren in de 
regio's met een achterstandspositie, of in regio's die extra dreigen te 
worden getroffen door de herstructurering in het Gemeenschappelijk 
landbouwbeleid. 

Ook kunnen de structuurfondsen erop worden gericht, waar nodig 
activiteiten te ontplooien die bepaalde regio's in staat moeten stellen 
optimaal te profiteren van de vervolmaking van de interne markt. Bij de 
meeste recente verhoging van de Eigen Middelen van de Gemeenschap 
heeft de regering dan ook vanuit deze invalshoek ingestemd met een 
aanzienlijke verhoging van de middelen voor de stuctuurfondsen en met 
een sterkere geografische concentratie. Er blijven overigens, ook in 
federale staten met een vereveningsstelsel met een brede werking, 
aanzienlijke welvaartsverschillen bestaan tussen de regio's. Gewezen zou 
kunnen worden op het cijfermateriaal d t in het interimrapport werd 
aangetroffen: Het BBP/capita in de minst welvarende Duitse regio, 
Lueneburg, bedraagt 79,3 ten opzichte van het Gemeenschapsgemid-
delde van 100. Deze regio bevindt zich daarmee, ondanks het vereve-
ningsstelsel in de BRD, tussen het welvaartsniveau van Spanje (75) en 
Ierland (91,7). 

De belangrijkste bijdrage van de Gemeenschap aan de economische 
groei dient naar de mening van de regering derhalve het scheppen van 
de juiste voorwaarden voor die groei te zijn. De uitgaven uit de structuur-
fondsen zullen, zeker op de middellange termijn, voornamelijk gedaan 
dienen te worden in het kader van flankerend beleid, dat zoveel mogelijk 
gericht moet zijn op het voorkomen van eventuele overgangsproblemen. 
De werkelijke economische stimulans dient te worden gegeven door de 
verwezenlijking van de interne markt, en niet door het structuurbeleid, 
hoe zinvol en noodzakelijk dat ook binnen het specifieke toepassings-
gebied moge zijn. 

De opmerking van de WRR, dat er bij de vormgeving van de conver-
gentie geen lastenverevening beproefd dient te worden aan de inkom-
stenzijde, doch aan de uitgavenzijde, heeft de instemming van de 
regering. 

In het rapport wordt kort ingegaan op het hiermee samenhangende 
probleem van de financiële solidariteit. De WRR stelt hier: de weigering 
om de discussie van geïnstitutionaliseerde marges voor de intra-commu-
nautaire financiële solidariteit aan te gaan, is politiek weinig effectief en 
kan zelfs tot averechtse resultaten leiden. Wanneer over de daarbij in te 
nemen uitgangspunten niet is nagedacht, kan het politieke krachtenspel 
tot onverwachte incidentele oplossingen leiden, die uiteindelijk een 
bestendige en aanvaardbare oplossing voor de financieringsproblematiek 
van de Gemeenschap ernstig kunnen bemoeilijken. De WRR gaat 
vervolgens in op de voorwaarden waaraan een institutionele correctie 
zou dienen te voldoen. 

Het blijft voor de regering een belangrijk uitgangspunt, dat eventuele 
correcties aan de uitgavenkant van de begroting in de vorm van commu-
nautair beleid dienen plaats te vinden. 

5. Het communautaire begrotingsproces 

De WRR meent dat het communautaire begrotingsproces in drieërlei 
opzicht fundamenteel tekort schiet en stelt dat: 

1. de beslissingen over de begroting gefragmenteerd worden 
genomen. Er is sprake van meerdere besluitvormingscircuits: de 
Commissie en de vakraden avant de ontwerpbegroting, de Begro-
tingsraad en het Parlement voor de vaststelling van de begroting, 

2. de begrotingsraad geen bevoegdheid heeft tot coördinatie zodat de 
beslissingen die voor de verschillende beleidsterreinen los van elkaar zijn 
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genomen, ook in het begrotingsproces niet op elkaar worden afgestemd; 
het Parlement heeft alleen zeggenschap over de niet-verplichte uitgaven, 
die een marginaal gedeelte van de begroting beslaan, 

3. de uitgaven niet echt tegen elkaar worden afgewogen in het licht 
van de beleidsmatige prioriteiten en posterioriteiten van de Gemeen-
schap. Voor zover een dergelijke afweging al plaats kan vinden, is zij 
afhankelijk van de beslissingen van instanties die buiten het eigenlijke 
begrotingsproject staan. 

De drie elementen van het begrotingsproces die hier door de WRR 
naar voren worden gehaald zijn feitelijk niet onjuist. Hoewel het naar de 
mening van de regering op zich wenselijk is dat de communautaire 
begrotingsprocedure wordt verbeterd, lijkt het in dit stadium van de 
Europese Integratie niet te vermijden dat meerdere fora invloed hebben 
op de vaststelling van de verdeling van de uitgaven. Een belangrijk deel 
van de coördinatie die tussen de vakraden lijkt te ontbreken, moet 
vooralsnog niet aan de onderhandelingstafels in Brussel, maar in de 
hoofdsteden van de lidstaten worden gezocht. De afstemming tussen de 
standpunten die een lidstaat inneemt in de verschillende Raden dient in 
interdepartementaal overleg in de hoofdsteden bereikt te worden. Er 
vindt dus wel degelijk een beleidsmatige afweging plaats tussen poste-
rioriteiten en prioriteiten, en niet uitsluitend binnen de Brusselse fora. 

In Brussel vervult de Begrotingsraad een belangrijke coördinerende 
functie. Immers: de posterioriteiten en prioriteiten van de lidstaten 
kunnen verschillen en dan dient in de Begrotingsraad in onderling 
overleg een compromis gevonden te worden waarin alle lidstaten hun 
belang op aanvaardbare wijze vertaald zien. De Nederlandse regering 
streeft overigens evenals de WRR naar een versterking van de positie 
van de Begrotingsraad in het communautaire besluitvormingsproces. 

Het is onontkoombaar dat de nationale overheden in het huidige 
stadium van ontwikkeling van de Gemeenschap een belangrijke en vaak 
doorslaggevende stem wensen te hebben in de besteding van de 
beschikbare middelen; het is in zekere zin een prijs die betaald moet 
worden om vooruitgang te kunnen boeken. Dat neemt overigens niet 
weg, dat er naar mening van de regering veel te zeggen is voor een 
verdergaande bevoegdheidsoverdracht aan Commissie en Parlement dan 
momenteel het geval is. Waar mogelijk tracht de regering, vooral op het 
gebied van controle en beheer, de bevoegdheden van de Commissie te 
vergroten en de invloed van het Parlement op het Communautaire beleid 
te intensiveren. Er bestaat dus een Europees systeem van «checks and 
balances», en binnen dat systeem is een beweging zichtbaar in de 
richting van meer bevoegdheden aan Commissie en EP en minder aan de 
lidstaten; de regering tracht deze ontwikkeling zoveel mogelijk te stimu-
leren. 

Wat betreft de beslissingsregels die de WRR voorstelt op het gebied 
van de begrotingsprocedure kan worden vastgesteld dat deze bij de 
meest recente verhoging van de Eigen Middelen reeds voor een 
belangrijk deel zijn verwezenlijkt. Zo ging de Europese Raad akkoord met 
een structureel financieel kader voor een periode van vijf jaar. Dit struc-
turele financiële kader zal dienen als raamwerk, waarbinnen de jaarlijkse 
begrotingsopstelling dient plaats te vinden. 

Op het gebied van de landbouwuitgaven is er sprake van de dubbele 
binding die door de WRR wordt aanbevolen; enerzijds bestaat er een 
nieuwe landbouwnorm die aangeeft binnen welk plafond de landbouwuit-
gaven zich gedurende de komende 5 jaar dienen te ontwikkelen, anders-
zijds dient de uitvoering van het landbouwbeleid plaats te vinden binnen 
de daarvoor op de begroting opgenomen bedragen. De automatische 
stabilisatoren dienen de landbouwuitgaven hierbinnen te houden. 
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