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Euroopa tasandi erakondade ja Euroopa tasandi poliitiliste sihtasutuste põhikiri ning 

rahastamine 

(COM(2017)0481 – C8-0307/2017 – 2017/0219(COD)) 

 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Põhjendus 1 a (uus) 

 
Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

 (1 a) ELi tasandil on arenenud elav 

poliitiline õhkkond. Euroopa tasandi 

erakonnad ja nendega seotud 

sihtasutused on välja kujunenud ja on 

nüüd suutelised kaasama oma poliitiliste 

ideede edendamiseks erasektori 

vahendeid. Nad ei vaja enam ELi 

rahastamist, mis tuleb maksumaksja 

rahast. Seetõttu tuleks ELilt lähtuv 

rahastamine järgmise mitmeaastase 

finantsraamistiku jooksul järk-järgult 

lõpetada. 

Or. en 
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Mercedes Bresso 

Euroopa tasandi erakondade ja Euroopa tasandi poliitiliste sihtasutuste põhikiri ning 

rahastamine 

(COM(2017)0481 – C8-0307/2017 – 2017/0219(COD)) 

 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Artikkel 1 – lõik 1 – punkt 1 

Määrus (EL, Euratom) nr 1141/2014 

Artikkel 3 – lõige 1 – punkt b – alapunkt 1 

 
Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

selle liikmeserakonnad peavad asuma 

vähemalt veerandis liikmesriikides või 

olema seal esindatud Euroopa Parlamendi, 

riikide parlamentide, piirkondlike 

parlamentide või piirkondlike assambleede 

liikmetega või 

see või selle liikmed peavad asuma 

vähemalt veerandis liikmesriikides või 

olema seal esindatud Euroopa Parlamendi, 

riikide parlamentide, piirkondlike 

parlamentide või piirkondlike assambleede 

liikmetega või 

Or. en 

Selgitus 

Üksikute liikmete ja sõltumatute parlamendiliikmete praegused õigused tuleks säilitada ja neid tuleks 

kohelda võrdselt. Nende liikmesust tuleks esindatuse kriteeriumide täitmist hinnates ka edaspidi arvesse 

võtta. Muudatus taastab praeguse õigusliku olukorra, mis võimaldab Euroopa tasandi erakondade 

mitmekesisust ja paljusust. 
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Mercedes Bresso 

Euroopa tasandi erakondade ja Euroopa tasandi poliitiliste sihtasutuste põhikiri ning 

rahastamine 

(COM(2017)0481 – C8-0307/2017 – 2017/0219(COD)) 

 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Artikkel 1 – lõik 1 – punkt 4 

Määrus (EL, Euratom) nr 1141/2014 

Artikkel 19 – lõige 1 – lõik 1 – taane 1 

 
Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

— 5 % jaotatakse võrdsetes osades 

toetust saavate Euroopa tasandi erakondade 

vahel; 

— 20 % jaotatakse võrdsetes osades 

toetust saavate Euroopa tasandi erakondade 

vahel; 

Or. en 

Selgitus 

Tagab, et väikesed ja keskmise suurusega Euroopa erakonnad saavad õiglase osa rahastamisest. 
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Mercedes Bresso 

Euroopa tasandi erakondade ja Euroopa tasandi poliitiliste sihtasutuste põhikiri ning 

rahastamine 

(COM(2017)0481 – C8-0307/2017 – 2017/0219(COD)) 

 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Artikkel 1 – lõik 1 – punkt 4 

Määrus (EL, Euratom) nr 1141/2014 

Artikkel 19 – lõige 1 – lõik 1 – taane 2 

 
Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

— 95 % jaotatakse toetust saavate 

Euroopa tasandi erakondade vahel 

proportsionaalselt nende Euroopa 

Parlamenti valitud liikmete osaga. 

— 80 % jaotatakse toetust saavate 

Euroopa tasandi erakondade vahel 

proportsionaalselt nende Euroopa 

Parlamenti valitud liikmete osaga. 

Or. en 

Selgitus 

Tagab, et väikesed ja keskmise suurusega Euroopa erakonnad saavad õiglase osa rahastamisest. 
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Euroopa tasandi erakondade ja Euroopa tasandi poliitiliste sihtasutuste põhikiri ning 

rahastamine 

(COM(2017)0481 – C8-0307/2017 – 2017/0219(COD)) 

 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Artikkel 2 – lõik 1 

 
Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

Käesolev määrus jõustub kolmandal 

päeval pärast selle avaldamist Euroopa 

Liidu Teatajas. 

Käesolev määrus jõustub 1. jaanuaril 

2020. 

Or. en 

Selgitus 

Õiglane demokraatlik konkurents peaks toimuma võrdsetes tingimustes. Et ei jääks muljet, nagu 

muudetaks Euroopa tasandi erakondade raamistikku erapoolikutel eesmärkidel, peaksid muudatused 

jõustuma alles pärast Euroopa Parlamendi 2019. aasta valimisi. 
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Zullo, Isabella Adinolfi, Piernicola Pedicini, Jörg Meuthen 
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Raport A8-0373/2017 

Mercedes Bresso 

Euroopa tasandi erakondade ja Euroopa tasandi poliitiliste sihtasutuste põhikiri ning 

rahastamine 
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Ettepanek võtta vastu määrus 

Artikkel 1 – lõik 1 – punkt 2 

Määrus (EL, Euratom) nr 1141/2014 

Artikkel 17 – lõige 4 

 
Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

2) Artikli 17 lõige 4 asendatakse 

järgmisega: 

välja jäetud 

„4. Rahalised toetused Euroopa Liidu 

üldeelarvest ei ületa 90 % Euroopa 

tasandi erakonna eelarves kirjendatud 

iga-aastastest hüvitatavatest kuludest ning 

95 % Euroopa tasandi poliitilise 

sihtasutuse kantud iga-aastastest 

rahastamiskõlblikest kuludest. Euroopa 

tasandi erakonnad võivad kasutada 

hüvitatavate kulude katmiseks eraldatud 

liidu vahendite kasutamata jäänud osi 

nende eraldamisele järgneva eelarveaasta 

jooksul. Nimetatud eelarveaasta lõpuks 

endiselt kasutamata jäänud summad 

nõutakse sisse vastavalt 

finantsmäärusele.“ 

 

Or. en 
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Ettepanek võtta vastu määrus 

Põhjendus 4 

 
Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

(4) Euroopa tasandi erakondadel ja 

poliitilistel sihtasutustel tuleks võimaldada 

kasutada ära suurem osa Euroopa Liidu 

üldeelarves nende rahastamiseks mõeldud 

assigneeringutest. Seepärast tuleks 

suurendada Euroopa Liidu üldeelarvest 

antava rahalise panuse või toetuste 

osatähtsust Euroopa tasandi erakonna 

eelarves märgitud iga-aastastes 

hüvitatavates kuludes ja Euroopa tasandi 

poliitilise sihtasutuse kantud 

rahastamiskõlblikes kuludes. 

(4) Euroopa tasandi erakonnad ja 

poliitilised sihtasutused peaksid end 

rahastama ilma avaliku sektori vahendeid 

kasutamata. Seepärast tuleks praegune 

süsteem võimalikult kiiresti asendada 

uuega, mis põhineb üksnes läbipaistvatel 

eraannetustel. 

Or. en 

 


