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Apie dvidešimt Europos valstybių peržengė Stabilumo ir augimo pakto kriterijais 
nustatytas ribas. Daugumos jų deficitas viršija 10% BVP, kitų – valstybės skola viršija 
100%. Visoje Europos Sąjungoje valdžios institucijos turės pradėti precedento 
neturinčias taupymo programas, kurių nebuvo nuo pastarojo karo laikų. Kaip, esant 
tokiai padėčiai, reikės finansuoti Sąjungai būtinas Europos politikos kryptis, naujas 
Lisabonos sutartimi suteiktas galias ir, negana to, bendrus strategijos „Europa 2020“ 
siekius?

Ši precedento neturinti padėtis turi suteikti mums progą iškelti niekada neaptartą –
ryšių tarp nacionalinių biudžetų ir Europos biudžeto – klausimą. Šio dokumento 
tikslas – patikslinti keletą duomenų. 

I. Bendrijos biudžeto įšaldymas ir jo pasekmės
1. Europos politikos krypčių finansavimas pateko į akligatvį.  Kadangi Sąjungai 

nebuvo suteikti tikri nuosavieji ištekliai, nors tai numato visos Europos 
sutartys, valstybės narės pačios save pasmerkė būti vienintelėmis įmokų 
mokėtojomis: būtent iš nacionalinių biudžetų finansuojama 80% Europos 
biudžeto. Iš esmės antibendruomeniška, ši sistema, savaime suprantama, 
skatina kiekvieną finansų ministrą reikalauti „pagrįstos grąžos“ už savo įmoką. 
Rezultatas: po dvidešimties metų, nepaisant keturių naujų sutarčių, žymiai 
sustiprinusių ES galias, ir trijų plėtros bangų, padvigubinusių „neturtingų“ 
narių skaičių, Bendrijos biudžetas lieka pririštas prie 1% BVP, ketvirčiu 
mažesnio nei viršutinė riba, nustatyta 1988 m. Savo ruožtu nacionaliniai 
parlamentai vis sunkiau supranta, kodėl turėtų didinti mokesčius ir šalies 
įsiskolinimą, kad būtų finansuojamos politikos kryptys, dėl kurių sprendimai 
be jų pritarimo priimami kažkur kitur.

2. Tačiau dabar būtent dabar yra tas momentas, kai Europa nebegali laikytis 
finansinės dietos. Pagal Lisabonos sutartį kuriama Europos diplomatinė 
tarnyba, kuriai vadovaus ponia Ashton ir kuri turės vykdyti bendrą politiką: 
tam reikės bent minimumo asignavimų administracinėms ir veiklos išlaidoms. 
Sutartis taip pat sustiprina Sąjungos galias energetikos, mokslo tyrimų, 
kosminės erdvės ir imigracijos politikos srityse: jei nebus skiriama pinigų, 
geriau veiklą nutraukti iškart. Yra ir dar rimtesnių atvejų: pagrindinės 
svarbiausios pramonės programos, dėl kurių nuspręsta prieš daug metų, tokios 
kaip palydovų tinklas Galileo (Europos GPS sistema) ir pasaulinis sintezės 
energijos tyrimų centras, ITER, gali sustoti, jei negaus papildomo finansavimo. 
Pirmoji strategijos „ES 2020“ versija numato dar kelias šios srities programas, 
skirtas ekologiškam augimui ir žinių ekonomikai.  

3. Tačiau net ir krizės akivaizdoje vyriausybės randa būdų, kaip finansuoti 
Europos lygmeniu priimtas naujas politikos kryptis. Pastaroji Europos Vadovų 
Taryba nusprendė nuo 2010 m. kasmet skirti vos 2,4 mlrd. besivystančioms 
šalims kovai su šiltnamio efektu. Ši suma bus sudaryta iš kiekvienos valstybės 
narės įmokų pagal ad hoc nustatomą formulę, kuri skirsis nuo įprastinės 
Bendrijos formulės. Tuo pačiu būdu pagalba Graikijai bus finansuojama tam 
tikrų šalių teikiamomis paskolomis, nesikreipiant nei į Bendrijos biudžetą, nei 
netarpininkaujant jokiai Bendrijos finansinei įstaigai kaip, pvz., EIB.

4. Argumentas yra suprantamas: jei vis tiek valstybių narių mokesčių mokėtojai 
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mokės arba turės garantuoti, kam kreiptis į Sąjungos biudžetą? Tačiau yra 
labai paprastas būdas, kaip išvengti kreiptis į nacionalinius biudžetus –
tereikia Europai nustatyti naujus nuosavus išteklius. Šia tema, ilgai laikyta 
tabu, 2007 m. kovo 29 d. priimta Europos Parlamento rezoliucija pirmą kartą 
įvertino padėtį. Nuo tada, iškėlus aplinkos apsaugos ir finansinių krizių 
prevencijos klausimus, buvo duotas startas tikroms vaizduotės varžyboms 
fiskalinėjė srityje. Ir visi tie apmąstymai sustodavo ties ta pačia riba: šie 
ištekliai sukurti taip tarsi jais turėtų būti finansuojamas arba nacionalinis 
biudžetas, arba hipotetinis pasaulinis fondas, bet tik ne Bendrijos biudžetas, 
kuris visiškai nesvarstomas Europos politiniuose debatuose. 

5. Sprendimą priima vyriausybės. Ir jei jos, kurdamos išėjimo iš krizės stategijas, 
nusprendžia uždrausti bet kokias naujas išlaidas ar bet kokį naują mokestį, 
Europos Sąjunga tegali pritarti tokiam griežtumui. Bet jei jos nusprendžia imtis 
naujų biudžetinių iniciatyvų, tuomet Europos Sąjunga turi būti viena iš dalyvių.

6. Kadangi galiausiai pamirštama tai, kas svarbiausia. Visur biudžetas yra puikus 
instrumentas solidarumui pamatuoti. Europos biudžetas taip pat parodo, kiek 
šia bendra avantiura pasitiki jos dalyviai, tai tarsi affectio societatis šeimoje. 
Nustatyti viršutinę biudžeto ribą, tai tas pats, kas nustatyti pasitikėjimo 
Europoje ribą, tai tas pats, kas stabdyti europiečių solidarumą. Varginanti 
kontraversija dėl paties pricipo, ar padėti Graikijai, deja, yra liūdna to 
iliustracija.

II. Bendro europinio požiūrio į nacionalinius biudžetus privalumas –
„Europos dividendai“

7. Europinė dimensija gali padėti valstybėms narėms įveikti krizę geriausiu būdu 
ir tuo pačiu subalansuoti savo finansus ir optimizuoti jų veiksmingumą. 
Iš esmės paprasčiausiai tereikia finansų srityje pritaikyti subsidiarumo principą. 
Kaskart, kai ES vykdo galias vietoj valstybės narės ar už ją, tai ne tik neturi 
sudaryti papildomų finansinių išlaidų mokesčių mokėtojui, bet netgi turi 
sudaryti sąlygas, ceteris paribus, sumažinti bendras išlaidas. Būtent taip daro 
didieji pramonės koncernai: bendromis paslaugomis naudojamasi kartu, 
kad būtų galima pasinaudoti masto ekonomija. 

8. Todėl yra du būdai kurti Europos išorės veiksmų tarnybą. Nuo 28-to 
diplomatinio tinklo sukūrimo iki 27 dabartinių nacionalinių diplomatinių tinklų 
sujungimo į vieną bendrą Europos diplomatinę tarnybą, tarpinių variantų paletė 
plati: suprantama, kad visos valstybės narės atstovaujamos Vašingtone ar 
Pekine, bet kad 4 valstybių narių ambasados ir dar viena Sąjungos veiktų 
Botsvanoje, tai jau mažiausiai trimis per daug. Tas pats galioja ir konsulinėms 
tarnyboms, nes Šengeno susitarimai ir Europos sutartys nustato neriboto 
konsulinio bendradarbiavimo tarp valstybių narių principą. 

9. Jei diplomatinių ir konsulinių tarnybų atveju ekonomija palyginti nedidelė, 
kitose srityse būtų galima sutaupyti kur kas daugiau. Vienos rūšies galias 
perkeliant į Briuselį arba paprasčiausiai sistemingai vieniems ir kitiems 
derinant veiksmus, stengiantis išvengti dubliavimosi. Todėl mokslo tyrimų 
srityje Europos Sąjunga pamatinei programai kasmet skiria dideles sumas, apie 
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8 mrld. Tačiau prie jų prisideda nacionalinės išlaidos, kurių didžiausia dalis 
skiriama, nežinant, ką daro kaimynai, dubliuojant ir nereikalingai 
konkuruojant. Tas pats su parama vystymuisi: nacionalinių biudžetų skiriamų 
lėšų suma galiausiai yra dešimt kartų didesnė, nei Bendrijos biudžeto, kurį 
dvigubai lenkia tarpvyriausybinis Europos plėtros fondo biudžetas. Valstybių 
narių ir įvairių Komisijos įgaliotų tarnybų atstovai dirbdami vieni apie kitus 
nieko nežino ir konkuruoja tarpusavyje, prieštaraudami gero valdymo ir dar 
labiau geros diplomatijos principams. Šiais ekonominio sunkmečio laikais toks 
išlaidavimas nebegali būti pateisinamas.

10. Dar daugiau galimybių yra kitoje tabu – gynybos – srityje. Dubliavimosi tarp 
Europos Sąjungos ir NATO rizika, kurią be paliovos pabrėžia mūsų draugai 
amerikiečiai, turėtų kelti šypseną, matant daugybę dubliavimosi mūsų 
nacionalinėse pajėgose. Mūsų 27 kariuomenėse iš viso yra 2 milijonai kariškių. 
Mažiau nei 5% jų galėtų vykdyti, kaip droviai įvardijama, „labai intensyvius 
veiksmus“ t.y. kovoti. Kaip 2010 m. paaiškinti tą įvairialypių, dažnai 
modernių, bet dažniau pasenusių ir nuolat besidubliuojančių priemonių 
sankaupą, kurios kaina yra neproporcinga potencialiam veiksmingumui, kurio, 
beje, turbūt niekada nebus įmanoma išmatuoti? Afganistane vykstantys 
veiksmai yra žiauri iliustracija, parodanti tikrąjį visų NATO narių bendrą 
karinio pajėgumo lygį.

11. Šaltasis karas baigėsi prieš dvidešimt metų. Mes dar labai mažai 
pasinaudojome „taikos dividendais“. Šiapus Atlanto vandenyno trūksta 
„Europos dividendų“. Beprecedentinė visų mūsų nacionalinių biudžetų krizė 
yra unikali proga pagaliau padaryti tai, ką liepia sveikas protas, tai, ko laukia 
mūsų visuomenės (apklausos rodo, kad visame žemyne vyrauja nuomonė, jog 
gynybos priemones reikia naudoti bendrai) ir tai, ką pataria daryti patys mūsų 
kariškiai, jau dvidešimt metų puikiai išmanantys tarptautinio bendradarbiavimo 
reikalavimus: pasiskirstyti vaidmenis, derinantis su NATO ir tarp Europos 
valstybių, siekiant ginti Europą nūdieniame pasaulyje. Tik tikras Europos 
bendradarbiavimas gali mums padėti gerokai sutaupyti gynybos srityje, 
nesukeliant pavojaus mūsų saugumui.

III. Didžiulis Europos politikos krypčių finansavimo kompleksiškumas

12. Priešingai, nei būtų galima manyti, Europos Sąjungos biudžetas yra tikrai ne 
vienintelė priemonė, kuria galima finansuoti Europos politikos kryptis ir, 
negana to, veiksmus, susijusius su bendrais Europos tikslais. Iš tikrųjų yra ne 
mažiau kaip 7 šaltinių kategorijos, kurioms galioja skirtingos taisyklės.

13. Visų pirma Europos Sąjungos biudžetas. Įsigaliojus Lisabonos sutarčiai, jis 
patvirtinamas Tarybos ir Parlamento sutarimu, laikantis specialios bendro 
sprendimo procedūros. 2010 m. jį sudaro 123 mlrd. Nuo 1988 m. metinis 
biudžetas yra susiejamas su daugiamete sistema, kuria numatomos išlaidų ribos 
pagal penkias kategorijas. Dabartinės daugiametės sistemos atkarpa tęsiasi nuo 
2007 m. iki 2013 m., ir 2010 m., laikotarpio viduryje, ji turi būti peržiūrėta.

14. Europos plėtros fondas (EPF) skiria pagalbą AKR šalims. Tai tarpvalstybinis 
fondas, bet jo valdymas yra griežtai politiškai prižiūrimas Europos Parlamento. 
Visi pritaria, kad ilgainiui jis turėtų būti prijungtas prie Bendrijos biudžeto, bet 
kiekviena pagal rotuojančią tvarką pirmininkaujanti valstybė narė greitai šios 
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minties atsisako: finansavimo santykis tarp valstybių narių Fonde yra kitoks, 
nei Bendrijos sistemoje, ir persiderėti dėl jo būtų įmanoma tik visuotinai 
pertvarkant Europos finansus.

15. Vyriausybės yra linkusios ir vėl taip elgtis: jos taip pusiau slaptai pasielgė 
2010 m. Europos Vadovų Taryboje, kai buvo sprendžiama dėl  pagalbos, kurią 
ES pažadėjo besivystančioms šalims, kad šios galėtų kovoti su šiltnamio 
efektu, finansavimo. Tačiau, kitaip nei EPF atveju, kol kas nekalbama apie 
fondą, kuriam būtų suteiktas statusas, nustatytos veiklos taisyklės ir taikoma
demokratinė kontrolė. Vyriausybės tiesiog susitarė dėl pagalbos principo ir 
sumos bei dėl jos paskirstymo valstybėms narėms, nenaudojant Bendrijos 
biudžeto lėšų. 

16. Valstybių narių oficialus indėlis finansuojant politiką ar Europos institucijas.
Tai pakankamai plati ir įvairialypė kategorija. Ji apima:

- bendrą nacionalinį Bendrijos programų, kurioms tokio finansavimo 
reikia, finansavimą (struktūriniai fondai, sanglaudos politika, taip pat 
mokslinių tyrimų bendroji programa);

- nacionalinį Bendrijos programas papildantį arba pagal programas 
papildomą finansavimą, pavyzdžiui, Europos kosmoso agentūros 
(ESA) ir daugelio Europos agentūrų finansavimą;

- valstybių padengiamas išlaidas, skiriamas veiksmams, panašiems į 
Europos Sąjungos veiksmus, taip pat priklausančias šiai kategorijai. 
Šios išlaidos skiriamos taikos palaikymo operacijoms, kurių civilinės 
srities išlaidos padengiamos iš Europos Sąjungos biudžeto pagal 
atitinkamas procedūras, o kiekviena valstybė narė padengia savo su 
operacijomis susijusias karines išlaidas. Be to, reikia paminėti, kad 
valstybės narės, kurios sutinka dalyvauti tokiose operacijose, moka du 
kartus (tiesiogiai iš valstybės biudžeto ir mokėdamos į bendrą 
biudžetą), be to, dar praranda žmonių gyvybių. Tai sritis, kurioje dar 
reikia padaryti pažangą Bendrijos solidarumo aspektu.

17. Nacionalinės išlaidos, kurios padeda siekti bendrų Europos tikslų
Tai, be abejonės, kiekybiniu požiūriu didžiausia kategorija, tačiau ją taip pat 
sunkiausia tiksliai apibrėžti. Bendri Europos tikslai – tai sritys, kuriose teisinė 
ir finansinė kompetencija iš esmės priklauso valstybėms narėms, tačiau 
valstybės narės kartu nustato tuos pačius siekius. Lisabonos strategija, 
energetikos ir klimato planas, Europos saugumo strategija – geriausi šios srities 
pavyzdžiai. 

18. Nustatyti šias išlaidas ir jas įvertinti labai svarbu dėl dviejų priežasčių. Viena 
vertus, kadangi itin sunku padidinti Europos Sąjungos biudžetą, tai vienintelė 
galimybė užtikrinti, kad būtų galima finansuoti šių svarbių tikslų siekimą; kita 
vertus, siekiant gerai naudoti šias lėšas susiduriama su demokratinės kontrolės 
problema, taigi su nacionalinių parlamentų, kurie vykdo šią kontrolę, ir 
Europos Parlamento, kuris įpareigotas prižiūrėti šių tikslų įgyvendinimą, 
koordinavimo problema.   

19. Valstybių narių išlaidos, skiriamos ES piliečiams, kurie naudojasi jų 
viešosiomis paslaugomis.
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Ši iš esmės nauja problema niekada nenagrinėta Bendrijos lygmeniu. Nors jau 
prieš penkerius metus, Teisingumo Teismui priėmus sprendimą Watts byloje, 
reikalai pajudėjo: Teisingumo Teismas įpareigojo Jungtinės Karalystės 
nacionalinę sveikatos priežiūros paslaugų sistemą sumokėti Prancūzijos 
ligoninei už chirurgijos paslaugas, susijusias su Jungtinės Karalystės pilietės, 
kuri savo šalyje negalėjo gauti tinkamos priežiūros, gydymu. Šis teisminis 
vadinamojo sveikatos turizmo teisės patvirtinimas daro tokį poveikį, kad 
Ispanija, kurios ligoninių paslaugas ypač vertina kaimyninės šalys, nesutiko su 
direktyvos, kuri turėjo būti parengta siekiant toliau eiti šia kryptimi, projektu. 
Tačiau šios problemos nebus galima amžinai vengti. Tuo labiau, kad ji nėra tik 
sveikatos srities problema: kadangi pagal Bendrijos teisę nuo šiol panaikinama 
sąlyga, kad ES pilietis, norintis apsigyventi kitoje ES valstybėje narėje, privalo 
įrodyti, jog turi pakankamai pajamų, valstybės narės turės susiderėti ir dvišaliu, 
ir daugiašaliu, ir Bendrijos lygmeniu dėl atsakomybės už socialinę paramą 
pasidalijimo. Be abejonės, bus reikalingi tam tikti kliringo namai. Geriau apie 
tai mąstyti ir dėl to susitarti, kol dar nėra galybės atvejų.

20. Europos investicijų banko (EIB) paskolos, iš kurių finansuojami Bendrijos 
projektai, dažnai papildant finansavimą iš Europos fondų. EIB, originali 
institucija, įkurta pagal Romos sutartį, bet kurios vienintelės akcininkės yra 
valstybės narės, yra galingas investicijų, dėl kurių sprendimai priimami 
Briuselyje, finansuotojas. Šios įstaigos vaidmuo tik didės sumažėjusių biudžeto 
lėšų laikotarpiu.

21. Dabar esama kitos kategorijos paskolų, kurias suteikė kai kurios valstybės 
narės, siekdamos padėti kitoms finansinių sunkumų turinčioms valstybėms 
narėms. Sutartyje numatyta Sąjungos pagalbos ypatingų sunkumų turinčioms 
valstybėms priemonė (122 straipsnis). Krizei ištikus Graikiją dabar esama ir 
galimybės gauti viešąsias kai kurių vyriausybių skiriamas paskolas, net euro 
valiutą turinčiai šaliai, paskirstymo santykį nustatant kiekvienu konkrečiu 
atveju. Į nacionalinius parlamentus kreipiamasi dėl sprendimo teisinio ir 
politinio patvirtinimo, tačiau, kadangi siekiama Europos solidarumo ir norima, 
kad gerai veiktų euro zona, jų veiksmai neturėtų prieštarauti Europos 
Parlamento veiksmams. Tai dar viena nauja tarpparlamentinio 
bendradarbiavimo sritis.

IV. Koordinavimo priemonė –  tarpparlamentinė konferencija
22. Biudžeto srityje euro zonoje pagal parlamentinę praktiką dažniausiai 

atskiriamos diskusijos dėl gairių, paprastai vykstančios pavasarį, ir tikras 
balsavimas, kuris vyksta rudenį.

23. Kodėl nepakvietus nacionalinių parlamentų padiskutuoti kartu prieš 
atskiras diskusijas dėl gairių?  Ši bendra diskusija vyktų per 
videokonferenciją, nes kiekvienas patogiau jaučiasi namuose, be to, taip būtų 
lengviau sutelkti nacionalinę žiniasklaidą. 

Vien tink tai, kad tokios diskusijos įvyktų, suteiktų tris vertingus privalumus:
- Žinoma, kad diskusija turėtų būti grindžiama bendromis ekonominėmis 

hipotezėmis: prognozės, susijusios su bendruoju vidaus produktu 
(BVP), su euro kursu, su naftos kainomis ir t.t., turėtų būti vienodos. 
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Tai būtų didelė pažanga, palyginti su dabartine praktika, kai kiekvienas 
renkasi tokias prognozes, kokios palankios jų pasirinkimams. 

- Pradėtos nacionalinio lygmens diskusijos dėl biudžeto gairių 
atsižvelgiant į Europos aspektą ir į kiekvieno partnerio požiūrį labai 
padėtų atsispirti pagundai vadovautis tik savo nuomone. 

- Pagaliau, žinoma, tai būtų ir proga išsiaiškinti padėtį bei palyginti save 
su kitais norint sužinoti, kiek kiekvienas laikosi įsipareigojimų Europai, 
turint omenyje tiek Stabilumo ir augimo paktą, tiek, pvz., strategiją 
„Europa 2020“. Nebūtų taikomos jokios kitos sankcijos ir jokios kitos 
paskatos, išskyrus kitų nuomonę.

24. Reikia priminti, kad toks valstybių narių lyginimas buvo Lisabonos strategijos 
priemonė. Tačiau vyriausybės nesutiko su atskirų pasiekimų nekonfidencialiu 
viešinimu, nes jis galėjo būti nepalankus tam tikrų valstybių narių savimeilei. 
Vis dėlto šis lyginimas, šis etalonų nustatymas yra itin svarbus. Parlamentų 
sutelkimas padėtų geriausiai užtikrinti, kad lyginimo rezultatai būtų skelbiami 
pasitelkiant žiniasklaidą ir visuomenės nuomonę. 

25. Tokios diskusijos būtų pirmasis žingsnis siekiant sutvarkyti Europos politikos 
finansų paskirstymą Bendrijos biudžetui, nacionaliniams biudžetams ir į 
EIB panašioms institucijoms. 
Be to, tai būtų proga svarstyti tikros demokratinės bendrai finansuojamų 
veiksmų kontrolės įtvirtinimo klausimą. 

26. Panagrinėkime konkretų atvejį. Europos Sąjunga dalyvauja taikos palaikymo 
operacijoje. Pagal Lisabonos sutartį turinti daug galių Vyriausioji įgaliotinė 
užsienio reikalams ir saugumo politikai koordinuoja karinių pajėgų veiksmus, 
už kuriuos moka savanorės valstybės narės, ir valstybių narių bei įvairių 
susijusių Komisijos tarnybų bendradarbiavimo priemones. Prireikus ji gali 
nutraukti pagalbos derybas ir net prekybos derybas, kurias Komisija pradėjo su 
viena iš konflikto šalių. Nuo šiol Sąjungos veiksmai gali apimti visas sritis. 
Taigi jie turi būti kontroliuojami ir vertinami. Šiuo metu nei nacionaliniai 
parlamentai, nei Europos Parlamentas negali šios kontrolės vykdyti: kiekvienas 
jų turi ribotą savo lėšų panaudojimo viziją.

27. Kitas pavyzdys: dėl pagausėjusių gaivalinių nelaimių Komisiją ėmė tirti 
galimybes sukurti Europos civilinės saugos pajėgas. Komisija dirba šiuo 
klausimu. Šioje srityje taip pat bus derinamos valstybių narių ir Bendrijos 
lėšos: kas kontroliuos ką? 

28. Jei valstybės narės pradės bendradarbiauti tik keliese, kad ir kokia tai sritis 
būtų, reikės būtinai rasti būdą derinti nacionalinių parlamentų kontrolę su 
Bendrijos vizija.

V. Siekiant suburti Europos finansinę konferenciją 
29. Po krizės bus natūraliai skubama imtis tam tikrų pragmatinių iniciatyvų 

nelaukiant bendrų derybų. Tačiau šių derybų labai greitai prireiks, jeigu nebus 
norima pakliūti į fondų, sistemų, dalinių susitarimų, paskirstymo modulių 
painiavą, su kuria negalės susitvarkyti net šių priemonių kūrėjai ir, žinoma, 
kurių bus neįmanoma kontroliuoti politiniu požiūriu.
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30. Siekiant suteikti Sąjungai finansinį statusą prireiks ilgų, sudėtingų ir politiniu 
požiūriu itin sunkių derybų. Tačiau iš patirties žinome, koks metodas gali 
padėti susitvarkyti sudėtingoje Europos sistemoje – tai konvencija, t. y. 
vyriausybių ir nacionalinių parlamentų atstovų susirinkimas kartu su Bendrijos 
institucijomis.

31. Pastarąjį kartą pirmininkavusi Belgija ėmėsi iniciatyvos suburti Europos
ateities konvenciją ir priėmė jos įgaliojimus. Prireikė dešimties metų, bet dabar 
Sąjunga turi savo naująsias institucijas. Ateityje pirmininkausianti Belgija 
gali sušaukti panašios sudėties Europos finansinę konferenciją. Jos 
užduotis būtų pasiūlyti politinį bendrą susitarimą dėl nacionalinių biudžetų ir 
Bendrijos biudžeto vaidmenų paskirstymo, dėl Europos politikos finansavimo, 
dėl Sąjungos biudžeto išteklių sistemos ir dėl visų procesų demokratinės 
kontrolės.
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