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Een stuk of twintig Europese landen hebben de criteria van het stabiliteits- en 
groeipact losgelaten. Van deze landen hebben er meerdere een tekort van meer dan 
10 % van hun bbp en hebben andere een overheidsschuld van meer dan 100 %. Overal 
in de EU zijn alle overheden gedwongen de strengste bezuinigingsplannen door te 
voeren sinds de oorlog. Hoe kunnen we in zo'n situatie mogelijkheden vinden voor de 
financiering van de Europese beleidslijnen die de EU nodig heeft, de nieuwe 
bevoegdheden die het Verdrag van Lissabon haar verleent en daarbovenop de 
gemeenschappelijke ambities van de agenda voor 2020?
Een situatie als deze heeft zich nog niet eerder voorgedaan en we moeten deze 
gelegenheid te baat nemen om een vraag aan te snijden die nooit ter sprake komt, 
namelijk die van de verhoudingen tussen de nationale begrotingen en de 
Europese begroting. Deze notitie is bedoeld om hiervoor enkele gegevens aan te 
reiken. 

I. Gevolgen van bevriezing van de communautaire begroting
1. De financiering van het beleid van de EU zit op een dood punt. Omdat ze de 

Unie geen echte eigen inkomsten hebben gegeven, ook al is dit in de Europese 
verdragen voorzien, hebben de lidstaten zichzelf tot haar enige contribuanten 
gemaakt: 80 % van de Europese begroting wordt gefinancierd uit de nationale 
begrotingen. Door dit in wezen anticommunautaire systeem wordt elke 
minister van financiën natuurlijk aangemoedigd om "waar voor zijn geld" te 
eisen. Het gevolg is dat na vijfentwintig jaar, ondanks vier nieuwe verdragen, 
die de bevoegdheden van de Unie aanmerkelijk hebben uitgebreid, en drie 
uitbreidingsgolven, die het aantal "arme" lidstaten hebben verdubbeld, de 
communautaire begroting vast blijft zitten op 1 % van het bbp, minder dan een 
kwart van het plafond dat in 1988 werd afgesproken. En voor de nationale 
parlementen valt het steeds moeilijker te begrijpen waarom ze hun belastingen 
zouden moeten verhogen of de staatsschuld zouden moeten laten oplopen voor 
het financieren van beleid dat elders, zonder hun instemming wordt bepaald.

2. Nu zijn we echter op een punt gekomen dat Europa het niet meer redt op een 
vermageringsdieet. Overeenkomstig het Verdrag van Lissabon wordt er een 
Europese diplomatieke dienst opgezet, onder leiding van Lady Ashton, die een 
gemeenschappelijk beleid moet gaan voeren: daar zal een minimum aan 
huishoudelijke kredieten en beleidskredieten voor nodig zijn. Daarnaast 
verleend het Verdrag de Unie nieuwe bevoegdheden op het terrein van energie, 
onderzoek, ruimtevaartbeleid en immigratie: zonder geld kunnen we daar net 
zo goed maar meteen mee uitscheiden. Erger nog: de essentiële industriële 
programma's, waartoe al jaren geleden besloten is, zoals het satellietnetwerk 
Galileo (het Europese GPS) en het wereldcentrum voor onderzoek naar fusie-
energie, ITER, dreigen te worden onderbroken bij gebrek aan extra middelen. 
En in de eerste versie van de "strategie 2020" zijn meerdere andere van 
dergelijke programma's voorzien ten behoeve van de groene groei en de 
kenniseconomie. 

3. In geval van crisis weten de regeringen echter wel de middelen te vinden voor 
het financieren van nieuw beleid dat op Europees niveau wordt vastgesteld. Zo 
heeft de afgelopen Europese Raad besloten om met ingang van 2010 een 
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slordige 2,4 miljard euro per jaar uit te trekken om de ontwikkelingslanden te 
helpen bij de bestrijding van het broeikaseffect. Om dit bedrag bijeen te 
brengen levert elke lidstaat een bijdrage volgens een ad-hocverdeelsleutel die 
verschilt van de normale communautaire verdeelsleutel. Evenzo zal de hulp 
aan Griekenland gefinancierd worden uit leningen die door bepaalde lidstaten 
worden verstrekt, buiten de communautaire begroting om en zelfs zonder 
tussenkomst van een communautaire financiële instantie zoals de EIB.

4. De redenering is duidelijk: als het toch de nationale belastingbetaler is die de 
rekening betaalt of die garant moet staan, waarom zouden we dan die omweg 
maken via de EU-begroting? Welnu, er is een heel simpele manier om een 
beroep op de nationale begrotingen te vermijden, en wel door Europa 
nieuwe eigen inkomsten te verschaffen. Over dit onderwerp, dat lang taboe is 
geweest, wordt in de resolutie die het Europees Parlement op 29 maart 2007 
heeft aangenomen, een eerste inventaris opgemaakt. Sindsdien hebben de 
bescherming van het milieu en de preventie van financiële crises een heuse 
wedijver in fiscale vindingrijkheid teweeggebracht. Er is echter één grens aan 
al deze ideeën: deze inkomsten worden hetzij bestemd voor de nationale 
begroting, hetzij voor een hypothetisch mondiaal fonds, maar nooit voor de 
communautaire begroting, die een zwart gat in het Europese politieke debat 
blijft. 

5. Het besluit is aan de regeringen. Als ze ervoor kiezen om in hun strategie om 
uit te crisis te geraken elke nieuwe uitgave en elke nieuwe belasting uit te 
sluiten, dan kan de Unie die strengheid alleen maar navolgen. Maar als ze het 
nodig achten nieuwe begrotingsinitiatieven te lanceren, dan moet de Unie een 
van de ontvangende partijen zijn.

6. Want uiteindelijk wordt het belangrijkste uit het oog verloren. Op alle vlakken 
is de begroting de echte maatstaf voor de solidariteit. En de Europese begroting 
is eveneens maatgevend voor het vertrouwen dat de deelnemers stellen in het 
gezamenlijke avontuur, de affectio societatis binnen de familie. De begroting 
begrenzen is het vertrouwen in Europa begrenzen en een rem zetten op de 
solidariteit tussen de Europeanen. Het moeizame gesteggel over het idee 
alleen al om Griekenland te helpen vormt hier jammer genoeg alleen maar een 
droevige illustratie van.

II. Het belang van een gemeenschappelijke Europese lijn in de nationale 
begrotingen: het "dividend van Europa"

7. De Europese dimensie kan de lidstaten helpen sterker uit de crisis te komen 
door hun financiën in evenwicht te brengen en te stroomlijnen. 
Waar het uiteindelijk om gaat is simpelweg dat we op het gebied van financiën 
het subsidiariteitsbeginsel toepassen. Elke keer dat een bevoegdheid wordt 
uitgeoefend door de EU in plaats van door een lidstaat, moet dit niet alleen 
gebeuren zonder dat dit de belastingbetaler extra geld kost, maar moet dit er 
zelfs toe leiden – zonder dat er verder iets verandert – dat de totale uitgaven 
omlaag gaan. Zo werkt het immers ook bij de grote industrieconcerns: de 
gemeenschappelijke diensten worden samengevoegd om zo van 
schaalvoordeel te kunnen profiteren. 
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8. Er zijn dus twee manieren om de nieuwe dienst voor extern optreden van de 
Unie vorm te geven. Tussen de formule van een 28e diplomatiek netwerk en 
die van de fusie van de 27 bestaande nationale netwerken tot één Europese 
dienst bestaat een breed scala aan tussenoplossingen: dat alle lidstaten 
vertegenwoordigd zijn in Washington of Peking is begrijpelijk, maar dat er in 
Botswana vier ambassades van Europese landen gevestigd zijn plus die van de 
Unie, dat zijn er ten minste drie te veel. Hetzelfde geld voor de consulaten, 
aangezien in de Schengenverdragen de EU-Verdragen het principe van 
onbegrensde consulaire samenwerking tussen de lidstaten is vastgelegd. 

9. Op het vlak van diplomatieke en consulaire diensten zijn er relatief weinig 
besparingen mogelijk, maar op andere terreinen kunnen ze wel veel 
omvangrijker zijn. Een en ander kan gestalte krijgen in de vorm van een 
overdracht van eenzelfde soort bevoegdheden aan Brussel, of gewoonweg door 
het systematisch vergelijken van de maatregelen van de diverse partijen om 
doublures te voorkomen. Zo besteedt de EU op onderzoeksgebied jaarlijks een 
aanzienlijk bedrag van rond de 8 miljard euro aan een kaderprogramma. Daar 
komen de nationale uitgaven echter nog bovenop, waarvan het grootste deel 
wordt vastgesteld zonder dat men op de hoogte is van wat de ‘buren’ doen, met 
alle onnodige duplicaties en zelfs concurrentie van dien. Hetzelfde geldt voor 
de ontwikkelingshulp: bij elkaar opgeteld komen de nationale 
begrotingsmiddelen uit op een bedrag dat tienmaal zo hoog is als de hiervoor 
bestemde begroting van de Gemeenschap, die op haar beurt al wordt 
verdubbeld door de intergouvernementele begroting van het Europees 
Ontwikkelingsfonds. In het veld staan de vertegenwoordigers van de lidstaten 
en die van de diverse bevoegde diensten van de Commissie niet met elkaar in 
contact en beconcurreren zij elkaar, wat ten koste gaat van goed beheer en, 
meer nog, van goede diplomatie. In deze magere tijden is dit soort verspilling 
niet langer acceptabel.

10. Veelbelovender nog is het tot dusver als taboe geldende defensieterrein. De 
risico’s van doublures tussen de Europese Unie en de NAVO, waar 
onophoudelijk op wordt gehamerd door onze Amerikaanse vrienden, doen 
bijna een lach op ons gelaat toveren door de talrijke redundanties tussen onze 
nationale strijdkrachten. Bij onze 27 legers zijn in totaal 2 miljoen mensen in 
uniform werkzaam. Minder dan 5% van hen zijn in staat tot "een actie met 
hoge intensiteit", zoals dat in bedekte termen heet, oftewel tot 
gevechtshandelingen. Welke rechtvaardiging is er anno 2010 voor deze 
opeenstapeling van sterk uiteenlopende middelen, die soms modern maar vaak 
verouderd zijn, en altijd overtollig, waarvan de kosten totaal niet in verhouding 
staan tot de potentiële doeltreffendheid, die overigens nooit precies te meten 
zal zijn? Het Afghaanse strijdtoneel is een wrede illustratie op ware grootte van 
de militaire capaciteiten van alle NAVO-leden.

11. De Koude Oorlog ligt nu twintig jaar achter ons. Wij hebben nauwelijks 
geprofiteerd van het "vredesdividend". Aan deze zijde van de Atlantische 
Oceaan ontbreekt het "dividend van Europa". De nog niet eerder vertoonde 
crisis van al onze nationale begrotingen biedt een unieke kans om eindelijk te 
doen wat het gezond verstand ons opdraagt, wat de publieke opinie in onze 
landen verwacht (enquêtes laten zien dat een gemeenschappelijke defensie met 
gemeenschappelijke middelen in heel Europa op zeer brede steun kan rekenen) 
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en wat onze militairen zelf adviseren, die al twintig jaar gewend zijn aan, en 
zich voegen naar de eisen van, internationale samenwerking: een rolverdeling, 
met de NAVO en tussen Europeanen, voor de verdediging van Europa in de 
wereld van nu. Alleen met échte Europese samenwerking kunnen wij 
aanzienlijke besparingen op defensie realiseren zonder onze veiligheid in 
gevaar te brengen.

III. De grote complexiteit van de financiering van Europese beleidsvormen

12. Anders dan men zou denken is de EU-begroting zeker niet het enige instrument 
voor de financiering van Europees beleid en van maatregelen die voortvloeien 
uit gemeenschappelijke Europese doelstellingen. In feite zijn er maar liefst 
zeven bronnen, allemaal met hun eigen regels.

13. De Europese begroting in eigenlijke zin. Sinds de inwerkingtreding van het 
Verdrag van Lissabon wordt deze begroting in overleg vastgesteld door de 
Raad en het Parlement volgens een bijzondere medebeslissingsprocedure. De 
begroting voor 2010 is 123 miljard euro. De jaarlijkse begroting is sinds 1988 
ingebed in een meerjarenkader, dat de uitgaven in vijf categorieën begrenst. 
Het lopende kader, dat betrekking heeft op de periode 2007-2013, moet 
halverwege, in 2010, worden herzien.

14. Het EOF, het Europees Ontwikkelingsfonds, financiert de hulp aan de ACS-
landen. Hoewel dit een interstatelijk fonds is, wordt op het beheer ervan 
tamelijk nauwgezet toegezien door het Europees Parlement middels zijn 
politieke controle. Iedereen is het erover eens dat dit fonds op termijn een 
plaats zou moeten gaan krijgen in de Europese begroting, maar de 
opeenvolgende roulerende voorzitterschappen zijn daar steeds snel van 
afgestapt: de verdeelsleutel van de financiering tussen de lidstaten wijkt af van 
de communautaire sleutel, zodat hernieuwde onderhandelingen hierover alleen 
maar denkbaar zijn binnen het kader van een algehele herschikking van de 
Europese financiën.

15. De regeringen hebben de neiging vaker terug te grijpen op dit soort formules: 
tijdens de Europese Raad van maart 2010 hebben ze dat, vrijwel ongemerkt, 
ook gedaan bij de financiering van de door de EU aan de ontwikkelingslanden 
toegezegde hulp ter bestrijding van het broeikaseffect. Maar anders dan bij het 
EOF gaat het hierbij vooralsnog niet om een fonds dat beschikt over een statuut 
en regels voor het functioneren ervan, en dat onder democratische controle 
staat. De regeringen zijn het alleen maar eens geworden over het uitgangspunt 
en de hoogte van de steun en over de verdeling tussen de lidstaten – zonder een 
beroep te doen op de Gemeenschapsbegroting. 

16. De officiële bijdragen van de lidstaten aan de financiering van Europees beleid 
of Europese instellingen. Dit is een tamelijk uitgebreide en heterogene rubriek. 
Hieronder vallen:

- De nationale medefinancieringen van de communautaire programma’s 
die zulks vereisen: met name de structuurfondsen, het cohesiebeleid, 
het kaderprogramma onderzoek.

- De nationale financiële bijdragen ter aanvulling van, of juist aangevuld 
door, communautaire programma’s: voorbeelden hiervan zijn de 
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bijdragen aan de ruimteprogramma’s van het ESA en de bijdragen ten 
behoeve van het functioneren van een meerderheid van de Europese 
agentschappen.

- De uitgaven waarop de lidstaten zich vastleggen voor maatregelen 
parallel aan die van de EU, vormen een variant van deze categorie: 
bijvoorbeeld vredeshandhavingsoperaties, waarvan de civiele 
component wordt betaald uit de Europese begroting volgens de 
geëigende procedures, terwijl elke lidstaat zelf verantwoordelijk blijft 
voor de eigen operationele militaire uitgaven. Hierbij zij opgemerkt dat 
de lidstaten die akkoord gaan met deelname aan dergelijke operaties, 
tweemaal betalen (uit hun eigen begroting én in de vorm van hun 
bijdrage aan de Gemeenschapsbegroting), nog afgezien van de 
menselijke verliezen die zij lijden: op dit vlak valt er, als het gaat om 
solidariteit binnen de Gemeenschap, nog het nodige te winnen.

17. De nationale uitgaven die bijdragen tot de verwezenlijking van 
gemeenschappelijke Europese doelstellingen.
Dit is qua omvang zonder meer de belangrijkste categorie, maar het is ook de 
categorie die het moeilijkst nauwkeurig af te bakenen valt. Bij 
"gemeenschappelijke Europese doelstellingen" moet gedacht worden aan 
terreinen waarop de juridische en financiële bevoegdheid weliswaar in 
hoofdzaak bij de lidstaten afzonderlijk blijft berusten, maar waarop de lidstaten 
wél gezamenlijk dezelfde doelstellingen nastreven: de beste voorbeelden 
hiervan zijn de strategie van Lissabon, het energie-klimaatpakket en de 
veiligheidsstrategie van de Europese Unie. 

18. Het in kaart brengen en evalueren van deze uitgaven is zeer belangrijk om twee 
redenen. enerzijds vormen die uitgaven, gezien het feit dat het uiterst lastig is 
om de Europese begroting te verhogen, het enige instrument om min of meer 
zeker te stellen dat er financiële middelen voorhanden zijn voor deze 
hoofddoelstellingen; anderzijds werpt het juiste gebruik van deze middelen het 
probleem van de democratische controle op, i.e. van de afstemming tussen de 
nationale parlementen, die daarover beschikken, en het Europees Parlement, 
dat de verwezenlijking van de doelstellingen dient te volgen. 

19. De uitgaven van de lidstaten ten behoeve van burgers van de Europese Unie 
die een beroep zijn komen doen op hun openbare diensten.
Deze compleet nieuwe problematiek is nog niet eerder in 
Gemeenschapsverband onderzocht. De aanzet hiertoe is echter al vijf jaar 
geleden gegeven door het arrest-Watts van het Hof van Justitie: het Hof 
verplichtte de Britse National Health Service tot de betaling, aan een Frans 
ziekenhuis, van de kosten van de operatie van een Britse onderdaan, die in haar 
eigen land niet de passende zorg had kunnen krijgen. De impact van deze van 
de rechter uitgaande bevestiging van het "recht op gezondheidstoerisme" is 
zodanig dat Spanje, wiens gezondheidsdiensten buitengewoon worden 
gewaardeerd door zijn buren, zich heeft verzet tegen de ontwerprichtlijn die dit 
recht gestalte moet geven. We kunnen echter niet eeuwig met een grote boog 
om dit probleem heen blijven lopen. Vooral niet omdat het niet beperkt blijft 
tot de gezondheidszorg alleen: aangezien het op grond van het 
Gemeenschapsrecht niet langer toegestaan is voorwaarden te stellen 
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betreffende financiële middelen waarover een Europees burger moet 
beschikken om in een ander EU-land te mogen verblijven, zal over de 
verdeling van de kosten van dergelijke hulpverlening onderhandeld moeten 
worden tussen de lidstaten, of dat nu bilateraal, multilateraal of in 
Gemeenschapsverband gebeurt. Er zal zeker een of andere vorm van 
verrekeningskamer nodig zijn. We kunnen hier maar beter goed over na gaan 
denken en tot een gezamenlijke oplossing komen voordat het aantal 
praktijkgevallen ons boven het hoofd gaat groeien.

20. De leningen van de EIB ter financiering van communautaire projecten, meestal 
als aanvulling op Europese middelen. De EIB, een al vanaf het begin van het
Europese project bestaande instelling die is opgericht bij het Verdrag van 
Rome en de lidstaten als enige aandeelhouders heeft, is een krachtig financier 
van de investeringen waartoe in Brussel besloten wordt. De rol van deze bank 
zal alleen maar toenemen in (deze) tijden van ernstige budgettaire krapte.

21. Er bestaat tevens een andere categorie leningen, namelijk leningen die door 
lidstaten aan andere, in financiële problemen verkerende lidstaten worden 
verstrekt. Het Verdrag voorziet in een mechanisme voor bijstand van de Unie 
aan lidstaten die in ernstige moeilijkheden verkeren (artikel 122). Na het 
uitbreken van de Griekse crisis is nu de mogelijkheid geschapen voor 
regeringen om – zelfs aan een euroland – overheidsleningen te verstrekken 
volgens een per geval te bepalen verdeelsleutel. De nationale parlementen 
moeten hun juridische en politieke goedkeuring hechten een daartoe strekkend 
besluit, maar waar het gaat om de Europese solidariteit en de werking van de 
eurozone mag hun optreden het Europees Parlement niet buitenspel zetten. 
Wederom een terrein dus voor interparlementaire samenwerking.

IV. Het instrument van de coördinatie: de interparlementaire conferentie
22. Op begrotingsgebied is het in de eurozone normaliter zo dat in de 

parlementaire praktijk onderscheid wordt gemaakt tussen het debat in het 
voorjaar waarin de koers voor de begroting wordt uitgezet, en de eigenlijke 
aanneming van de begroting in het najaar.

23. Waarom zouden we de nationale parlementen niet uitnodigen om een 
gezamenlijk debat te houden vóór dat richtinggevende debat dat in elk 
parlement afzonderlijk plaatsvindt? Dit gezamenlijke debat zou via 
videoconferencing plaats kunnen vinden: niet alleen voelt iedereen zich beter 
op zijn gemak thuis, het zou op die manier ook gemakkelijker zijn om een en 
ander onder de aandacht te brengen van de nationale pers. 
Alleen het houden van zo’n debat zou al drie grote voordelen hebben.

- Bij het debat zou natuurlijk uitgegaan moeten worden van 
gemeenschappelijke economische hypothesen: de prognoses 
betreffende de bbp’s, de rentevoeten, de koers van de euro, de olieprijs, 
enz. zouden identiek moeten zijn. Dat zou een aanzienlijke vooruitgang 
betekenen ten opzichte van de huidige praktijk, waarin iedereen uitgaat 
van de prognoses die hem of haar het beste uitkomen. 

- Als bij de opening van het debat in een nationaal parlement over de 
koers van de begroting al rekening kan worden gehouden met de 
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Europese dimensie en de vooruitzichten van elk van de partners, kan dit 
een aardige dam opwerpen tegen tunnelvisieneigingen. 

- Tot slot zou zo’n debat uiteraard ook een goede gelegenheid zijn om de 
balans op te maken en te kijken hoe de anderen hun Europese 
verplichtingen nakomen, of het nu gaat om het Stabiliteits- en groeipact 
of om het beleid in verband met de strategie 2020 bijvoorbeeld. Zonder 
welke sanctie of aansporing dan ook, behoudens de kritische blik van 
de anderen.

24. Er zij aan herinnerd dat deze vergelijkingen tussen de lidstaten een zeer 
belangrijke plaats innamen in wijlen de strategie van Lissabon. De regeringen 
hebben zich er evenwel tegen verzet dat de individuele prestaties ook bekend 
zouden worden buiten het strikt vertrouwelijke kader om, aangezien dat niet zo 
bevorderlijk zou zijn geweest voor het gevoel van eigenwaarde van bepaalde 
lidstaten. Deze vergelijking, deze "benchmarking", is evenwel een essentieel 
instrument. Betrokkenheid van de parlementen vormt een betere garantie voor 
de brede verspreiding ervan onder de media en het grote publiek. 

25. Een dergelijk debat zou een eerste stap zijn om wat de financiële middelen 
voor het Europees beleid betreft tot een nieuwe verdeling te komen tussen de 
Gemeenschapsbegroting, de begrotingsmiddelen van de lidstaten en de 
financiële middelen van het type EIB. 
Tegelijkertijd zou zo’n debat een goede gelegenheid zijn om na te denken over 
het invoeren van echte democratische controle op cofinancieringsmaatregelen. 

26. We noemen een concreet voorbeeld. De Europese Unie neemt deel aan een 
vredeshandhavingsoperatie. Op basis van de bevoegdheden uit hoofde van het 
Verdrag van Lissabon coördineert de Hoge Vertegenwoordiger het optreden 
van de strijdkrachten, die worden betaald door de staten die een vrijwillige 
bijdrage leveren, de middelen voor samenwerking tussen de lidstaten en de 
middelen van de diverse betrokken diensten van de Commissie. De Hoge 
Vertegenwoordiger kan zo nodig overgaan tot opschorting van de 
hulpbesprekingen en zelfs van de handelsbesprekingen die de Commissie is 
aangegaan met een van de partijen in het conflict. Daarmee kan het optreden 
van de Unie voortaan een alomvattend karakter hebben. Zij moet dan ook in 
die hoedanigheid worden gecontroleerd en beoordeeld. Op dit moment zijn 
noch de nationale parlementen, noch het Europees Parlement daartoe in staat: 
elk van hen is beperkt in het licht van de aanwending van de eigen middelen.

27. Ander voorbeeld: de grote toename van het aantal natuurrampen is voor de 
Commissie aanleiding geweest om zich te buigen over de mogelijke oprichting 
van een Europese macht voor civiele bescherming. De Commissie werkt 
daaraan. Ook op dit vlak zal er een mix zijn van nationale en communautaire 
middelen: wie controleert wat? 

28. En als er lidstaten zijn die beginnen met een samenwerkingsverband van 
enkelen op welk terrein dan ook, zal er zonder meer een manier gevonden 
moeten worden om de controle van de nationale parlementen samen te laten 
gaan met een communautaire visie.

V. Voor een Europese financiële conferentie 
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29. De urgentie van de problematiek in het tijdperk na de crisis vraagt uiteraard om 
een aantal pragmatische initiatieven zonder eerst in breder verband overleg te 
voeren. Maar dat overleg zal snel noodzaak worden om te voorkomen dat er 
een wirwar aan fondsen, mechanismen, deelakkoorden en verdeelsleutels 
ontstaat waar de oprichters en makers ervan geen grip meer op hebben en die 
uiteraard ontsnapt aan elke vorm van controle door de politiek of de media.

30. De Unie een financieel statuut verlenen vergt lange, complexe en politiek 
gezien buitengewoon lastige onderhandelingen. Maar we weten uit ervaring 
met welke methode we de complexiteit in Europees verband kunnen beheersen: 
dat is de formule van de conventie, d.w.z. het bijeenkomen van 
vertegenwoordigers van de nationale regeringen en parlementen met 
vertegenwoordigers van de communautaire instellingen.

31. Het vorige Belgische voorzitterschap nam het initiatief tot de Conventie over 
de toekomst van Europa en zorgde ervoor dat het mandaat van die conventie 
werd aangenomen: het heeft bijna tien jaar moeten duren, maar de Unie heeft 
nu haar nieuwe instellingen. Het komende Belgische voorzitterschap zou een 
Europese financiële conferentie bijeen kunnen roepen met een 
vergelijkbare samenstelling. Deze conferentie zou moeten uitmonden in een 
voorstel voor een algeheel politiek akkoord over de rolverdeling tussen 
nationale begrotingen en de communautaire begroting inzake de financiering 
van het Europees beleid, over de regeling betreffende de middelen van de 
begroting van de Unie en over de democratische controle op dit alles.
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