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Muudatusettepanek 1

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 5

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(5) Läbipaistvuse huvides ning selleks, 
et tõhustada Euroopa tasandi erakondade 
kontrolli ja demokraatlikku vastutust ja 
sidet Euroopa kodanikuühiskonna ja liidu 
institutsioonide, eelkõige Euroopa 
Parlamendi vahel, tuleks teha Euroopa 
Liidu üldeelarvest rahastamise tingimuseks 
asjaomase Euroopa tasandi erakonna 
programmi ja logo, samuti teabe 
avaldamine Euroopa Parlamendi valimiste 
kandidaatide ja Euroopa Parlamendi 
liikmete soolise koosseisu kohta 
liikmeserakondade poolt.

(5) Läbipaistvuse huvides ning selleks, 
et tõhustada Euroopa tasandi erakondade 
kontrolli ja demokraatlikku vastutust ja 
sidet Euroopa kodanikuühiskonna ja liidu 
institutsioonide, eelkõige Euroopa 
Parlamendi vahel, tuleks teha Euroopa 
Liidu üldeelarvest rahastamise 
tingimuseks, et liikmeserakonnad 
avaldavad põhjalikul, usaldusväärsel ja 
kasutajasõbralikul viisil asjaomase 
Euroopa tasandi erakonna programmi ja 
logo, samuti teabe viimaste Euroopa 
Parlamendi valimiste kandidaatide ja 
Euroopa Parlamendi liikmete soolise 
koosseisu kohta.
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Muudatusettepanek 2

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 1 – lõik 1 – punkt -1 (uus)
Määrus (EL, Euratom) nr 1141/2014
Põhjendus 12

Kehtiv tekst Muudatusettepanek

-1) Põhjendus 12 asendatakse 
järgmisega:

(12) Euroopa tasandi õigusliku staatuse 
kaudu liidu tasandil tunnustamist ja 
Euroopa Liidu üldeelarvest rahastamist 
soovivad Euroopa tasandi erakonnad ja 
nendega seotud Euroopa tasandi poliitilised 
sihtasutused peaksid järgima teatud 
põhimõtteid ning täitma teatud tingimusi. 
Eelkõige peaksid Euroopa tasandi 
erakonnad ja nendega seotud Euroopa 
tasandi poliitilised sihtasutused austama 
ELi lepingu artiklis 2 esitatud Euroopa 
Liidu põhiväärtusi.

„(12) Euroopa tasandi õigusliku staatuse 
kaudu liidu tasandil tunnustamist ja 
Euroopa Liidu üldeelarvest rahastamist 
soovivad Euroopa tasandi erakonnad ja 
nendega seotud Euroopa tasandi poliitilised 
sihtasutused peaksid järgima teatud 
põhimõtteid ning täitma teatud tingimusi. 
Eelkõige peaksid Euroopa tasandi 
erakonnad ja nendega seotud Euroopa 
tasandi poliitilised sihtasutused eelkõige 
oma programmis ja tegevuses järgima ELi 
lepingu artiklis 2 esitatud liidu 
põhiväärtusi, milleks on inimväärikuse 
austamine, vabadus, demokraatia, 
võrdsus, õigusriik ja inimõiguste, kaasa 
arvatud vähemuste hulka kuuluvate 
isikute õiguste austamine.“

Muudatusettepanek 3

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 1 – lõik 1 – punkt -1 a (uus)
Määrus (EL, Euratom) nr 1141/2014
 Põhjendus 30 a (uus)

Kehtiv tekst Muudatusettepanek

-1a) Lisatakse põhjendus 30a:
„(30a) Vastavalt nõukogu määruses 
(EL) 2017/1939 kehtestatud sätetele ja 
menetlustele kutsutakse Euroopa 
Prokuratuuri uurima Euroopa tasandi 
erakondade ja Euroopa tasandi poliitiliste 
sihtasutuste rahastamise kontekstis toime 
pandud väidetavaid kuritegusid, mis 
mõjutavad ELi finantshuve Euroopa 
Parlamendi ja nõukogu direktiivi 
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(EL) 2017/1371 tähenduses. Nõukogu 
määruse (EL) 2017/1939 artikli 24 kohast 
kohustust teavitada Euroopa 
Prokuratuuri igasugusest tegevusest, 
mille puhul võib olla tegemist Euroopa 
Prokuratuuri pädevusse kuuluva 
kuriteoga, kohaldatakse ka Euroopa 
tasandi erakondade ja Euroopa tasandi 
poliitiliste sihtasutuste ameti suhtes.“

Muudatusettepanek 4

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 1 – lõik 1 – punkt 1 a (uus)
Määrus (EL, Euratom) nr 1141/2014
Artikkel 3 – lõige 1 – punkt b a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1a) Artikli 3 lõikesse 1 lisatakse 
järgmine punkt:
„ba) selle liikmeserakonnad ei tohi olla 
mõne muu Euroopa tasandi erakonna 
liikmed;“

Muudatusettepanek 5

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 1 – lõik 1 – punkt 1 b (uus)
Määrus (EL, Euratom) nr 1141/2014
Artikkel 10 – lõige 3 – lõik 1

Kehtiv tekst Muudatusettepanek

1b) Artikli 10 lõike 3 esimene lõik 
asendatakse järgmisega:

„Euroopa Parlament, nõukogu või 
komisjon võivad ametile esitada taotluse 
kontrollida, kas konkreetne Euroopa 
tasandi erakond või Euroopa tasandi 
poliitiline sihtasutus täidab artikli 3 lõike 1 
punktis c ja artikli 3 lõike 2 punktis c 
sätestatud tingimusi. Sellistel ja artikli 16 
lõike 3 punktis a osutatud juhtudel palub 
amet, et artikli 11 kohaselt asutatud 
sõltumatute väljapaistvate isikute komitee 

„Euroopa Parlament, kas omal algatusel 
või kodanike rühma põhjendatud taotluse 
alusel, mis on esitatud vastavalt 
kodukorra asjaomastele sätetele, nõukogu 
või komisjon võivad ametile esitada 
taotluse kontrollida, kas konkreetne 
Euroopa tasandi erakond või Euroopa 
tasandi poliitiline sihtasutus täidab artikli 3 
lõike 1 punktis c ja artikli 3 lõike 2 
punktis c sätestatud tingimusi. Sellistel ja 
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esitaks kõnealuses küsimuses arvamuse. 
Komitee esitab oma arvamuse kahe kuu 
jooksul.“

artikli 16 lõike 3 punktis a osutatud 
juhtudel palub amet, et artikli 11 kohaselt 
asutatud sõltumatute väljapaistvate isikute 
komitee esitaks kõnealuses küsimuses 
arvamuse. Komitee esitab oma arvamuse 
kahe kuu jooksul.“

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ET/TXT/HTML/?uri=CELEX:32014R1141&from=et

Muudatusettepanek 6

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 1 – lõik 1 – punkt 3
Määrus (EL, Euratom) nr 1141/2014
Artikkel 18 – lõige 3a

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3a. Euroopa tasandi erakond peab 
esitama taotluses tõendid selle kohta, et 
tema liikmeserakonnad on oma 
veebisaitidel 12 kuu jooksul kuni taotluse 
esitamiseni katkematult avaldanud Euroopa 
tasandi erakonna programmi ja logo ning 
teabe kõigi Euroopa tasandi erakonna 
liikmeserakondade viimaste Euroopa 
Parlamendi valimiste kandidaatide ja 
Euroopa Parlamendi liikmete soolise 
koosseisu kohta. 

3a. Euroopa tasandi erakond peab 
esitama taotluses tõendid selle kohta, et 
enamik tema liikmeserakondi ja igal juhul 
vähemalt seitse neist on oma veebisaitidel 
12 kuu jooksul kuni taotluse esitamiseni 
põhjalikul, usaldusväärsel ja 
kasutajasõbralikul viisil katkematult 
avaldanud Euroopa tasandi erakonna 
programmi ja logo. Lisaks ergutatakse 
Euroopa tasandi erakondi lisama oma 
taotlustesse teavet kõigi Euroopa tasandi 
erakonna liikmeserakondade viimaste 
Euroopa Parlamendi valimiste kandidaatide 
ja Euroopa Parlamendi liikmete soolise 
koosseisu kohta.

Muudatusettepanek 7

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 1 – lõik 1 – punkt 4
Määrus (EL, Euratom) nr 1141/2014
Artikkel 19 – lõige 1 – taane 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

– 5 % jaotatakse võrdsetes osades 
toetust saavate Euroopa tasandi erakondade 
vahel;

– 10 % jaotatakse võrdsetes osades 
toetust saavate Euroopa tasandi erakondade 
vahel;
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Muudatusettepanek 8

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 1 – lõik 1 – punkt 4
Määrus (EL, Euratom) nr 1141/2014
Artikkel 19 – lõige 1 – taane 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

– 95 % jaotatakse toetust saavate 
Euroopa tasandi erakondade vahel 
proportsionaalselt nende Euroopa 
Parlamenti valitud liikmete osaga.

– 90 % jaotatakse toetust saavate 
Euroopa tasandi erakondade vahel 
proportsionaalselt nende osaga Euroopa 
Parlamenti valitud liikmetest, kes on mõne 
Euroopa tasandi erakonna liikmed.

Muudatusettepanek 9

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 1 – lõik 1 – punkt 5 – alapunkt b
Määrus (EL, Euratom) nr 1141/2014
Artikkel 27 – lõige 1 – lõik ba

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

ba) kui asjaomane erakond või 
sihtasutus ei täida ühte või mitut artikli 3 
lõikes 1 või artikli 3 lõikes 2 sätestatud 
registreerimise tingimust, ja kui erakond 
või sihtasutus on saavutanud otsuse enda 
registreerimiseks kõnealuste tingimuste 
kohta väärat või ebaõiget teavet esitades; 
tehakse mõistliku aja jooksul otsus 
eemaldada erakond või sihtasutus 
registrist hetkest, mil amet oleks saanud 
tuvastada, et kõnealune erakond või 
sihtasutus ei täitnud asjaomast tingimust 
või asjaomaseid tingimusi;

ba) kui otsus asjaomase erakonna või 
sihtasutuse registreerimise kohta põhineb 
ebaõigel või eksitaval teabel, mille eest 
vastutab taotleja, või kui see otsus on 
saadud pettuse teel;
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Muudatusettepanek 10

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 1 – lõik 1 – punkt 5 a (uus)
Määrus (EL, Euratom) nr 1141/2014
Artikkel 30 – lõige 2 – lõik 2

Kehtiv tekst Muudatusettepanek

5a) Artikli 30 lõike 2 teine lõik 
asendatakse järgmisega:

Sellise lõpetamise korral piirab Euroopa 
Parlamendi eelarvevahendite käsutaja 
makseid nii, et need piirduvad vaid 
Euroopa tasandi erakonna või Euroopa 
tasandi poliitilise sihtasutuse tegelike 
rahastamiskõlblike kuludega kuni 
lõpetamisotsuse jõustumise kuupäevani.

„Sellise lõpetamise korral piirab Euroopa 
Parlamendi eelarvevahendite käsutaja 
makseid nii, et need piirduvad vaid 
Euroopa tasandi erakonna hüvitatavate 
kuludega või Euroopa tasandi poliitilise 
sihtasutuse rahastamiskõlblike kuludega 
kuni lõpetamisotsuse jõustumise 
kuupäevani.“

Selgitus

Hüvitatavad kulud on väljend, mida kasutatakse finantsmääruse artiklis 204g ning määruse 
1141/2014 artikli 17 lõigetes 4 ja 5, ning seda on asjakohane kasutada hüvitamise korral.

Muudatusettepanek 11

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 1 – lõik 1 – punkt 6 a (uus)
Määrus (EL, Euratom) nr 1141/2014
Artikkel 32 – lõige 1 – punkt ja (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

6a) Artikli 32 lõikesse 1 lisatakse 
järgmine punkt: 
„ja) ajakohastatud loetelu Euroopa 
Parlamendi liikmetest, kes on mõne 
Euroopa tasandi erakonna liikmed.“
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Muudatusettepanek 12

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 1 – lõik 1 – punkt 7
Määrus (EL, Euratom) nr 1141/2014
Artikkel 38 – lõige 1 – lõik 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Euroopa Parlament avaldab ametiga 
konsulteerimise järel viis aastat pärast 
käesoleva määruse jõustumist aruande 
käesoleva määruse kohaldamise ja 
rahastatud tegevuse kohta. Aruanne 
hõlmab asjakohasel juhul põhikirja ja 
rahastamissüsteemidesse tehtavaid 
võimalikke muudatusi.

Euroopa Parlament avaldab ametiga 
konsulteerimise järel kolmanda aasta 
lõpus pärast käesoleva määruse jõustumist 
ja seejärel iga viie aasta tagant aruande 
käesoleva määruse kohaldamise ja 
rahastatud tegevuse kohta. Aruanne 
hõlmab asjakohasel juhul põhikirja ja 
rahastamissüsteemidesse tehtavaid 
võimalikke muudatusi.

Muudatusettepanek 13

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 1 – lõik 1 – punkt 8
Määrus (EL, Euratom) nr 1141/2014
Artikkel 40a – lõik 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Erandina artikli 18 lõike 3a punktist a ja 
seoses 2019. eelarveaasta 
rahastamistaotlustega nõuab Euroopa 
Parlamendi eelarvevahendite käsutaja enne 
rahastamistaotluse kohta otsuse tegemist 
Euroopa tasandi erakonnalt tõendeid, mis 
osutavad, et selle liikmeserakonnad on 
oma veebisaitidel alates ühe kuu 
möödumisest määruse (EL, Euratom) 
nr XX/2018 jõustumisest avaldanud 
katkematult Euroopa tasandi erakonna 
programmi ja logo ning teabe Euroopa 
tasandi erakonna iga liikmeserakonna 
viimaste Euroopa Parlamendi valimiste 
kandidaatide ja Euroopa Parlamendi 
liikmete soolise koosseisu kohta.

Erandina artikli 18 lõikest 3a ja seoses 
2019. eelarveaasta rahastamistaotlustega 
nõuab Euroopa Parlamendi 
eelarvevahendite käsutaja enne 
rahastamistaotluse kohta otsuse tegemist 
Euroopa tasandi erakonnalt tõendeid, mis 
osutavad, et enamik tema liikmeserakondi 
ja igal juhul vähemalt seitse neist on oma 
veebisaitidel alates ühe kuu möödumisest 
määruse (EL, Euratom) nr XX/2018 
jõustumisest avaldanud katkematult 
Euroopa tasandi erakonna programmi ja 
logo ning teabe Euroopa tasandi erakonna 
iga liikmeserakonna viimaste Euroopa 
Parlamendi valimiste kandidaatide ja 
Euroopa Parlamendi liikmete soolise 
koosseisu kohta.
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Muudatusettepanek 14

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 1 – lõik 1 – punkt 8
Määrus (EL, Euratom) nr 1141/2014
Artikkel 40a – lõige 1a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1a. Euroopa tasandi erakonnad, kes on 
registreeritud enne … [määruse 
(EL) 2018/… (muutmismäärus) 
jõustumise kuupäev], esitavad 
31. detsembriks 2018 dokumendid, mis 
tõendavad, et nad vastavad artikli 3 
lõike 1 punktides b ja ba sätestatud 
tingimustele.

Muudatusettepanek 15

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 1 – lõik 1 – punkt 8
Määrus (EL, Euratom) nr 1141/2014
Artikkel 40a – lõige 1b (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1b. Amet eemaldab Euroopa tasandi 
erakonna ja sellega seotud Euroopa 
tasandi poliitilise sihtasutuse registrist, 
kui asjaomane erakond ei tõenda 
lõikes 1a kindlaks määratud aja jooksul, 
et ta vastab artikli 3 lõike 1 punktides b 
ja ba sätestatud tingimustele.

Muudatusettepanek 16

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 2 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Artikkel 2a
Enne käesoleva määruse jõustumist 
kohaldatavaid määruse (EL, Euratom) 
nr 1141/2014 sätteid kohaldatakse siiski 
algses versioonis nende toimingute ja 
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kohustuste suhtes, mis tehti või võeti 
seoses Euroopa tasandi erakondade ja 
poliitiliste sihtasutuste rahastamisega 
eelarveaastal 2018.

Selgitus

Eesmärk on tagada õiguskindlus. Juba 2017. aastal alanud menetluste suhtes tuleks 
kohaldada kehtivat määrust enne selle läbivaatamist.


