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KORT BEGRUNDELSE

Ordføreren er enig med Kommissionen i, at et større og mere effektivt engagement fra de 
europæiske politiske partiers og fondes side kan bidrage til at fremme borgernes forståelse for 
forbindelsen mellem de politiske processer på nationalt og europæisk plan, og at det er en af 
måderne til at fremme en europæisk offentlig sfære. Således vil de europæiske politiske 
partier og fonde spille en større rolle i valgene til Europa-Parlamentet, som afholdes hvert 
femte år, og i potentielle folkeafstemningskampagner, hvor emnet udtrykkeligt hører ind 
under Den Europæiske Unions kompetence eller vedrører selve EU's funktionsmåde. 

Ordføreren er stærk tilhænger af, at de europæiske politiske partier og fonde i deres aktiviteter 
og gennem deres medlemmer skal respektere de værdier, som Den Europæiske Union bygger 
på, dvs. respekt for den menneskelige værdighed, frihed, demokrati, ligestilling, 
retsstatsprincippet og respekten for menneskerettigheder, herunder rettigheder for personer, 
der tilhører minoriteter.

Indførelsen af den nødvendige finansielle smidighed med hensyn til de europæiske politiske 
partiers og fondes arbejdsmetoder og aktiviteter bydes velkommen, og den nye metode til 
finansiering, dvs. bidrag sammen med systemet af driftstilskud og gaver, støttes. I denne 
forbindelse ønsker ordføreren at understrege, at bidrag til afholdelse af fælles arrangementer 
ikke skal betragtes som gaver, og at der ikke bør defineres en grænse for gaver, der accepteres 
af de europæiske politiske partier og fonde fra fysiske eller juridiske personer.

Ordføreren er enig i, at Europa-Parlamentet årligt bør kontrollere de europæiske politiske 
partiers og fondes betingelser og registreringskriterier, og støtter ideen om, at et udvalg 
bestående af tre medlemmer – hvortil Europa-Parlamentet, Rådet og Kommissionen udpeger 
hver et medlem, som skal være uafhængige, fremtrædende personer – skal afgive en udtalelse 
om spørgsmålet inden for en rimelig frist.

Endelig er ordføreren overbevist om, at Europa-Parlamentet, foruden den rolle det spiller i 
processen med registrering og årlig kontrol, skal være den kompetente nationale myndighed i 
den medlemsstat, hvor de europæiske politiske partier og de europæiske politiske fonde er 
hjemmehørende, der skal kontrollere de midler, der modtages fra andre kilder end Den 
Europæiske Unions budget, samt alle udgifter.

ÆNDRINGSFORSLAG

Budgetudvalget opfordrer Udvalget om Konstitutionelle Anliggender, som er 
korresponderende udvalg, til at optage følgende ændringsforslag i sin betænkning:

Ændringsforslag 1
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Forslag til forordning
Betragtning 8

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(8) De procedurer, der skal følges af 
europæiske politiske partier og deres 
tilknyttede europæiske politiske fonde for 
at opnå europæisk retlig status i medfør af 
denne forordning, bør lægges fast, og det 
samme gælder de procedurer og kriterier, 
der skal iagttages, når det afgøres, om der 
kan indrømmes en sådan europæisk retlig 
status. Det er ligeledes nødvendigt at 
fastlægge procedurerne i de tilfælde, hvor 
et europæisk politisk parti eller en 
europæisk politisk fond fortaber eller 
opgiver sin europæiske juridiske status.

(8) De procedurer, der skal følges af 
europæiske politiske partier og deres 
tilknyttede europæiske politiske fonde for 
at opnå europæisk retlig status i medfør af 
denne forordning, bør lægges fast, og det 
samme gælder de procedurer og kriterier, 
der skal iagttages, når det afgøres, om der 
kan indrømmes en sådan europæisk retlig 
status. Det er ligeledes nødvendigt at 
fastlægge upartiske og gennemsigtige 
procedurer i de tilfælde, hvor et europæisk 
politisk parti eller en europæisk politisk 
fond fortaber eller opgiver sin europæiske 
juridiske status.

Ændringsforslag 2

Forslag til forordning
Betragtning 15 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(15a) Medlemskab af et europæisk politisk 
parti og deltagelse i dets politiske 
aktiviteter på frivillig basis bør ikke 
betragtes som en tjenesteydelse, der 
aflønnes eller udløser gaver, men som et 
frivilligt engagement.

Begrundelse

Betragtningen forklarer ændringen af artikel 2, stk. 7.

Ændringsforslag 3

Forslag til forordning
Artikel 2 – stk. 1 – nr. 6 – fodnote 18

Kommissionens forslag Ændringsforslag

18. På datoen for vedtagelsen af denne 18. På datoen for vedtagelsen af denne 
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forordning vil Kollegiet også vedtage et 
arbejdsdokument fra Kommissionen om et 
forslag til ændring af finansforordningen 
med et nyt afsnit om finansiering af 
europæiske politiske partier gennem 
bidrag. Indførelsen af "bidrag" for 
europæiske politiske partier vil blive 
bekræftet, når sidstnævnte forslag er blevet 
vedtaget af medlovgiverne.

forordning vil Kollegiet også vedtage et 
arbejdsdokument fra Kommissionen om et 
forslag til ændring af finansforordningen 
med et nyt afsnit om finansiering af 
europæiske politiske partier gennem 
bidrag. Indførelsen af "bidrag" for 
europæiske politiske partier vil blive 
bekræftet, når sidstnævnte forslag er blevet 
vedtaget af medlovgiverne, således at der 
sikres fortsat sammenhæng og klarhed 
mellem definitionerne i de to forslag.

Begrundelse

Denne præcision er nødvendig for at sikre, at der tages tilstrækkeligt hensyn til forholdet 
mellem de to forslag.

Ændringsforslag 4

Forslag til forordning
Artikel 2 – stk. 1 – nr. 7

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(7) "gave": kontante pengegaver og andre 
naturalieydelser (varer, tjenesteydelser), 
som udgør en økonomisk fordel for det 
pågældende europæiske politiske parti eller 
den pågældende europæiske politiske fond.

(7) "gave": kontante pengegaver og andre 
naturalieydelser (varer, tjenesteydelser), 
som udgør en økonomisk fordel for det 
pågældende europæiske politiske parti eller 
den pågældende europæiske politiske fond.
Medlemskab af et europæisk politisk parti 
og deltagelse i dets politiske aktiviteter på 
frivillig basis udgør ikke en gave.

Begrundelse

Se betragtning 15a (ny).

Ændringsforslag 5

Forslag til forordning
Artikel 10 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. For anliggender, der ikke er reguleret af 
denne forordning, eller for anliggender, 

2. For anliggender, der ikke er eksplicit
reguleret af denne forordning, er 
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der er delvist reguleret af denne 
forordning, er europæiske politiske partier 
og europæiske politiske fonde, hvad angår 
de aspekter, der ikke er omfattet af 
forordningen, reguleret af den nationale 
lovgivning for den juridiske form, der er 
nævnt i partiets eller fondens statut, som er 
gældende i den medlemsstat, hvor de er 
hjemmehørende. Aktiviteter, som det 
europæiske politiske parti eller den 
europæiske politiske fond udøver i andre 
medlemsstater, reguleres af den relevante 
nationale lov i disse medlemsstater.

europæiske politiske partier og europæiske 
politiske fonde reguleret af den nationale 
lovgivning for den juridiske form, der er 
nævnt i partiets eller fondens statut, som er 
gældende i den medlemsstat, hvor de er 
hjemmehørende. Aktiviteter, som det 
europæiske politiske parti eller den 
europæiske politiske fond udøver i andre 
medlemsstater, reguleres af den relevante 
nationale lov i disse medlemsstater.

Begrundelse

Dette ændringsforslag har til formål at præcisere anvendelsesområdet for den nuværende 
forordning, som ikke fremgår klart af Kommissionens tekst.

Ændringsforslag 6

Forslag til forordning
Artikel 11 – stk. 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3. Et europæisk politisk parti eller en 
europæisk politisk fond i et af de i stk. 1, 
litra a), b) eller c), nævnte tilfælde vil få 
enhver gældende beslutning om EU-midler 
modtaget i henhold til denne forordning 
trukket tilbage eller enhver gældende aftale 
om en sådan finansiering bragt til ophør, 
og alle EU-midler krævet tilbagebetalt, 
herunder ubrugte EU-midler fra tidligere 
år.

3. Et europæisk politisk parti eller en 
europæisk politisk fond i et af de i stk. 1, 
litra a), b) eller c), nævnte tilfælde vil få 
enhver gældende beslutning om EU-midler 
modtaget i henhold til denne forordning 
trukket tilbage eller enhver gældende aftale 
om en sådan finansiering bragt til ophør, 
og alle EU-midler krævet tilbagebetalt, 
herunder ubrugte EU-midler fra tidligere år 
i overensstemmelse med de relevante 
bestemmelser i Europa-Parlamentets og 
Rådets forordning (EU, Euratom) Nr. 
966/2012 af 25. oktober 2012 om de 
finansielle regler vedrørende Unionens 
almindelige budget1 (finansforordningen).
_____________
1 OJ L 298, 26.10.2012, s. 1.
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Begrundelse

Denne præcision er nødvendig for at sikre, at der tages tilstrækkeligt hensyn til forholdet 
mellem de to forslag.

Ændringsforslag 7

Forslag til forordning
Artikel 12 – stk. 4

Kommissionens forslag Ændringsforslag

4. Finansielle bidrag eller tilskud fra Den 
Europæiske Unions almindelige budget må 
ikke overstige 90 % af et europæisk 
politisk partis årlige tilskudsberettigede 
omkostninger og 95 % af en europæisk 
politisk fonds årlige støtteberettigede 
omkostninger som angivet i budgettet. 
Europæiske politiske partier kan anvende 
ubrugte EU-bidrag ydet til dækning af 
tilskudsberettigede udgifter i to 
regnskabsår efter tildelingen. Beløb, der 
ikke er brugt efter udløbet af disse to 
regnskabsår, tilbagebetales i henhold til 
finansforordningen.

4. Finansielle bidrag eller tilskud fra Den 
Europæiske Unions almindelige budget må 
ikke overstige 90 % af et europæisk 
politisk partis årlige tilskudsberettigede 
omkostninger og 95 % af en europæisk 
politisk fonds årlige støtteberettigede 
omkostninger som angivet i budgettet. 
Europæiske politiske partier og de 
europæiske politiske fonde, som er 
tilknyttet disse, kan anvende ubrugte EU-
bidrag eller tilskud ydet til dækning af 
tilskudsberettigede udgifter i to 
regnskabsår efter tildelingen. Beløb, der 
ikke er brugt efter udløbet af disse to 
regnskabsår, tilbagebetales i henhold til 
finansforordningen.

Begrundelse

Offentlig finansiering i henhold til de europæiske politiske partier og fonde bidrager til 
stabilitet og kontinuitet i deres aktiviteter og tjener det primære formål at skabe en europæisk 
politisk bevidsthed og udtrykke de europæiske borgeres vilje. Europæiske politiske partier og 
fonde bør være i stand til at akkumulere deres nødvendige kampagnefinansiering ved hjælp af 
fremførsler fra de foregående regnskabsår.

Ændringsforslag 8

Forslag til forordning
Artikel 15 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Europæiske politiske partier og 1. Europæiske politiske partier og 
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europæiske politiske fonde kan modtage 
gaver fra fysiske eller juridiske personer af 
en værdi på højst 25 000 EUR pr. år og 
pr. donor, uden at dette berører stk. 5.

europæiske politiske fonde kan modtage 
gaver fra fysiske eller juridiske personer, 
uden at dette berører stk. 5.

Begrundelse

Med henblik på at tilskynde de politiske partier til at generere egne ressourcer sigter 
forslaget mod at ophæve grænsen for værdien af den årlige gave pr. donor.

Ændringsforslag 9

Forslag til forordning
Artikel 15 – stk. 5 – litra b

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(b) gaver via budgettet for de politiske 
grupper i Europa-Parlamentet

(b) gaver via budgettet for de politiske 
grupper i Europa-Parlamentet, selvom 
bidrag til afholdelse af fælles 
arrangementer ikke skal betragtes som 
gaver

Begrundelse

Ved mange lejligheder, når det tjener fælles politiske eller sociale mål, tilrettelægger de 
europæiske politiske partier og de politiske grupper i Europa-Parlamentet arrangementer i 
fællesskab (f.eks. konferencer, seminarer og offentlige debatter).. I disse særlige tilfælde skal 
bidrag til de organisatoriske udgifter på vegne af en politisk gruppe i Europa-Parlamentet 
fuldt ud tillades og ikke betragtes som gaver.

Ændringsforslag 10

Forslag til forordning
Artikel 15 – stk. 5 – litra c

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(c) gaver fra enhver virksomhed, som 
offentlige myndigheder direkte eller 
indirekte kan udøve bestemmende 
indflydelse over som følge af ejerskab, 
kapitalindskud eller de for virksomheden
gældende regler

(c) gaver fra enhver virksomhed, som 
offentlige myndigheder direkte eller 
indirekte kan udøve bestemmende 
indflydelse over som følge af ejerskab, 
kapitalindskud eller de for den individuelle 
virksomhed gældende regler

Ændringsforslag 11
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Forslag til forordning
Artikel 15 – stk. 5 – litra d

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(d) gaver fra en offentlig myndighed i et 
tredjeland, herunder fra enhver 
virksomhed, som offentlige myndigheder 
direkte eller indirekte kan udøve 
bestemmende indflydelse over som følge af 
ejerskab, kapitalindskud eller de for 
virksomheden gældende regler.

(d) gaver fra en offentlig myndighed i et 
tredjeland, herunder fra enhver 
virksomhed, som offentlige myndigheder 
direkte eller indirekte kan udøve 
bestemmende indflydelse over som følge af 
ejerskab, kapitalindskud eller de for den 
individuelle virksomhed gældende regler.

Ændringsforslag 12

Forslag til forordning
Artikel 16 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Fysiske eller juridiske personer, der 
donerer gaver til europæiske politiske 
partier eller europæiske politiske fonde på 
nationalt plan eller på tværs af grænserne, 
skal have samme skattemæssige 
behandling som gaver til politiske partier 
eller politiske fonde, der er 
hjemmehørende i den medlemsstat, hvor 
donoren har sit skattemæssige hjemsted.

2. Med forbehold for eksisterende 
grænseværdier og medlemsstaternes 
skattelovgivnings selvbestemmelse skal
fysiske eller juridiske personer, der donerer 
gaver til europæiske politiske partier eller 
europæiske politiske fonde på nationalt 
plan eller på tværs af grænserne, have 
samme skattemæssige behandling som 
gaver til politiske partier eller politiske 
fonde, der er hjemmehørende i den 
medlemsstat, hvor donoren har sit 
skattemæssige hjemsted.

Begrundelse

Dette ændringsforslag har til formål at præcisere anvendelsesområdet for den nuværende 
forordning, som ikke fremgår klart af Kommissionens tekst.

Ændringsforslag 13

Forslag til forordning
Artikel 18 – stk. 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3. Midler, der ydes til europæiske politiske 3. Midler, der ydes til europæiske politiske 
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partier og europæiske politiske fonde via 
Den Europæiske Unions almindelige 
budget eller andre kilder, må ikke bruges 
til at finansiere nationale, regionale eller 
lokale folkeafstemningskampagner.

partier og europæiske politiske fonde via 
Den Europæiske Unions almindelige 
budget eller andre kilder, må ikke bruges 
til at finansiere nationale, regionale eller 
lokale folkeafstemningskampagner, 
undtagen når de europæiske politiske 
partiers område hører under Den 
Europæiske Unions kompetence eller 
folkeafstemningen direkte vedrører en 
EU-institutions funktionsmåde.

Begrundelse

Europæiske politiske partier kan ikke udelukkes fra nationale, regionale eller lokale 
folkeafstemningskampagner, når de vedrører Den Europæiske Unions drift eller spørgsmål 
under EU's kompetence. De europæiske politiske partier repræsenterer et ægte europæisk 
synspunkt, og er nødt til at være en del af denne demokratiske proces.

Ændringsforslag 14

Forslag til forordning
Artikel 22 – stk. 7

Kommissionens forslag Ændringsforslag

7. De sanktioner, der pålægges i medfør af 
denne artikel, finder anvendelse på alle 
europæiske politiske partier og europæiske 
politiske fonde, uanset om de modtager 
EU-midler. Den anvisningsberettigede kan 
pålægge ethvert europæisk politisk parti og 
enhver europæisk politisk fond 
administrative og/eller finansielle 
sanktioner i henhold til 
finansforordningens artikel [96, stk. 2] og 
artikel [145] i 
gennemførelsesbestemmelserne, hvis de 
befinder sig i en af de situationer, der er 
nævnt i finansforordningens artikel [96, 
stk. 1], som ikke er dækket af ovennævnte 
stykker.

7. De sanktioner, der pålægges i medfør af 
denne artikel, finder anvendelse på alle 
europæiske politiske partier og europæiske 
politiske fonde, som er anerkendt i 
henhold til bestemmelserne i denne 
forordning, uanset om de modtager EU-
midler. Den anvisningsberettigede kan 
pålægge ethvert europæisk politisk parti og 
enhver europæisk politisk fond 
administrative og/eller finansielle 
sanktioner i henhold til 
finansforordningens artikel 109, stk. 2, og 
artikel 145 i 
gennemførelsesbestemmelserne, hvis de 
befinder sig i en af de situationer, der er 
nævnt i finansforordningens artikel 109, 
stk. 1, som ikke er dækket af ovennævnte 
stykker.

Begrundelse

Præcisering: Et parti eller en fond er stadig underlagt reglerne om gennemsigtighed af gaver, 
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selv om det eller den endnu ikke har ansøgt om eller modtaget EU-finansiering i tilgift til sine 
egne midler.

Ændringsforslag 15

Forslag til forordning
Artikel 24 – stk. 1 – indledning

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Registret offentliggør følgende på et 
dertil oprettet website:

1. Senest fire uger efter datoen for 
indgivelse af ansøgninger, henholdsvis 
efter at Europa-Parlamentet har truffet 
sin beslutning, offentliggør registret
følgende på et dertil oprettet website 

Begrundelse

Fristen på en måned for offentliggørelse på websitet bør ikke kun gælde for de under litra a) 
og b) nævnte oplysninger, men bør være normen for alle typer oplysninger.

Ændringsforslag 16

Forslag til forordning
Artikel 24 – stk. 1 – litra a

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(a) navne og statut for alle registrerede 
europæiske politiske partier og europæiske 
politiske fonde sammen med de 
dokumenter, der er indgivet sammen med 
ansøgningen om registrering i medfør af 
artikel 6, stk. 3, senest fire uger efter, 
Europa-Parlamentet har vedtaget sin 
beslutning og efter den dato alle 
ændringer, der indberettes til Europa-
Parlamentet i medfør af artikel 6, stk. 6 og 
7

(a) navne og statut for alle registrerede 
europæiske politiske partier og europæiske 
politiske fonde sammen med de 
dokumenter, der er indgivet sammen med 
ansøgningen om registrering i medfør af 
artikel 6, stk. 3, og efter den dato alle 
ændringer, der indberettes til Europa-
Parlamentet i medfør af artikel 6, stk. 6 og 
7

Begrundelse

Teknisk justering, nødvendiggjort af ændringen af den første sætning i artikel 24, stk. 1.

Ændringsforslag 17
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Forslag til forordning
Artikel 24 – stk. 1 – litra b

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(b) en liste over de ansøgninger, der ikke er 
blevet godkendt, sammen med de 
dokumenter, der er indgivet sammen med 
ansøgningen om registrering, jf. artikel 6, 
stk. 3, og begrundelsen for afvisning, 
senest fire uger efter Europa-Parlamentet 
har vedtaget sin beslutning

(b) en liste over de ansøgninger, der ikke er 
blevet godkendt, sammen med de 
dokumenter, der er indgivet sammen med 
ansøgningen om registrering, jf. artikel 6, 
stk. 3, og begrundelsen for afvisning

Begrundelse

Teknisk justering, nødvendiggjort af ændringen af den første sætning i artikel 24, stk. 1.

Ændringsforslag 18

Forslag til forordning
Artikel 25 – stk. 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3. Europa-Parlamentet og det udvalg, der 
er nævnt i artikel 7, stk. 2, sikrer, at de 
personoplysninger, de indsamler i medfør 
af denne forordning, ikke bruges til andre 
formål end at sikre en lovlig, regelmæssig 
og gennemsigtig finansiering af 
europæiske politiske partier og europæiske 
politiske fonde og medlemskab af 
europæiske politiske partier. De tilintetgør 
disse personoplysninger senest 24 måneder
efter offentliggørelsen af de relevante dele 
i henhold til artikel 24.

3. Europa-Parlamentet og det udvalg, der 
er nævnt i artikel 7, stk. 2, sikrer, at de 
personoplysninger, de indsamler i medfør 
af denne forordning, ikke bruges til andre 
formål end at sikre en lovlig, regelmæssig 
og gennemsigtig finansiering af 
europæiske politiske partier og europæiske 
politiske fonde og medlemskab af 
europæiske politiske partier. De tilintetgør 
disse personoplysninger senest 36 måneder
efter offentliggørelsen af de relevante dele 
i henhold til artikel 24.

Begrundelse

I Kommissionens forslag fastsættes der som en undtagelse fra artikel 13 i budgetforordningen 
en udvidet mulighed for overførsel af midler gennem en "n+2"-ordning (jf. artikel 12, stk. 4), 
der medfører, at der kan anvendes bevillinger fra et givet finansår i en periode, der omfatter i 
alt tre på hinanden følgende finansår. Fristen for tilintetgørelse af personoplysninger bør 
tilsvarende hæves til 36 måneder.
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Forslag til forordning
Artikel 26 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Europa-Parlamentet sikrer 
administrative klageprocedurer for alle 
beslutninger i forbindelse med registrering 
af statut, finansiering eller sanktioner.

1. Europa-Parlamentet sikrer hurtige og 
gennemsigtige administrative 
klageprocedurer for alle beslutninger i 
forbindelse med registrering af statut, 
finansiering eller sanktioner.

Begrundelse

Dette ændringsforslag har til formål at sikre holdbare og hensigtsmæssige administrative 
appelmuligheder for mulige sanktioner.
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