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BEKNOPTE MOTIVERING

De rapporteur deelt het standpunt van de Commissie dat een nauwere band met de Europese 
politieke partijen en stichtingen de burgers meer inzicht kan geven in de samenhang van de 
politieke processen op het nationale en het Europese niveau, waardoor het ontstaan van een 
Europese publieke ruimte kan worden aangemoedigd. Dit houdt in dat de Europese politieke 
partijen en stichtingen een grotere rol zullen vervullen bij de Europese verkiezingen die om de 
vijf jaar plaatsvinden en bij mogelijke campagnes voor referenda waarvan het thema 
uitdrukkelijk onder de bevoegdheid van de Europese Unie valt of betrekking heeft op de werking 
van de Europese Unie zelf.

De rapporteur is ervan overtuigd dat de Europese politieke partijen en stichtingen in hun 
programma en optreden, en ook via hun leden, de waarden moeten respecteren waarop de
Europese Unie berust, met name eerbied voor de menselijke waardigheid, vrijheid, democratie, 
gelijkheid, de rechtsstaat en eerbiediging van de mensenrechten, waaronder de rechten van 
personen die tot minderheden behoren.

De rapporteur is ingenomen met de invoering van een zekere mate van noodzakelijke flexibiliteit 
met betrekking tot werkmethoden en activiteiten van de Europese politieke partijen en 
stichtingen, en steunt de nieuwe financieringsmethode, met name bijdragen in combinatie met 
het systeem van subsidies voor huishoudelijke uitgaven en donaties. In verband hiermee wil de 
rapporteur benadrukken dat bijdragen voor de organisatie van gezamenlijke evenementen niet als 
donaties mogen worden beschouwd, en dat er geen limiet mag worden vastgesteld voor donaties 
die Europese politieke partijen en stichtingen van natuurlijke of rechtspersonen aannemen.

De rapporteur is het eens met de aanpak dat het Europees Parlement jaarlijks verifieert of de 
Europese politieke partijen en stichtingen nog aan de voorwaarden en registratiecriteria voldoen, 
en steunt het idee dat een comité bestaande uit drie leden - onafhankelijke vooraanstaande 
personen, waarvan het Europees Parlement, de Raad en de Commissie er elk een benoemen -
hierover binnen een redelijke termijn advies uitbrengt.

Tot slot is de rapporteur ervan overtuigd dat, naast de rol die het Europees Parlement speelt in 
het proces van registratie en jaarlijkse verificatie, de bevoegde nationale autoriteiten in de 
lidstaat waar de respectieve zetels van de Europese politieke partijen en stichtingen zijn 
gevestigd, controle moeten uitoefenen op financiering uit andere bronnen dan de begroting van 
de Europese Unie, en op alle uitgaven.

AMENDEMENTEN

De Begrotingscommissie verzoekt de ten principale bevoegde Commissie constitutionele zaken 
onderstaande amendementen in haar verslag op te nemen:

Amendement 1

Voorstel voor een verordening
Overweging 8
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(8) De procedures die Europese politieke 
partijen en daaraan verbonden Europese 
politieke stichtingen moeten volgen om uit 
hoofde van deze verordening een Europese 
rechtsstatus te verkrijgen, dienen te worden 
vastgesteld, evenals de procedures en 
criteria die in acht moeten worden 
genomen bij de besluitvorming inzake de 
toekenning van een dergelijke Europese 
rechtsstatus. Ook dienen de procedures te 
worden vastgesteld voor gevallen waarin 
een Europese politieke partij of een 
Europese politieke stichting haar Europese 
rechtsstatus verspeelt, verliest of opgeeft.

(8) De procedures die Europese politieke 
partijen en daaraan verbonden Europese 
politieke stichtingen moeten volgen om uit 
hoofde van deze verordening een Europese 
rechtsstatus te verkrijgen, dienen te worden 
vastgesteld, evenals de procedures en 
criteria die in acht moeten worden 
genomen bij de besluitvorming inzake de 
toekenning van een dergelijke Europese 
rechtsstatus. Ook dienen de onpartijdige 
en transparante procedures te worden 
vastgesteld voor gevallen waarin een 
Europese politieke partij of een Europese 
politieke stichting haar Europese 
rechtsstatus verspeelt, verliest of opgeeft.

Amendement 2

Voorstel voor een verordening
Overweging 15 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(15 bis) Lidmaatschap van een Europese 
politieke partij en deelname aan haar 
politieke activiteiten op vrijwillige basis 
dienen niet te worden beschouwd als 
betaling of donatie in natura, maar als 
vrijwillig engagement.

Motivering

In deze overweging wordt de gedachtegang die ten grondslag ligt aan de wijziging aan artikel 2, 
lid 7, uitgelegd.

Amendement 3

Voorstel voor een verordening
Artikel 2 – alinea 1 – punt 6 – voetnoot 18

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

18. Op de datum van aanneming van het 18. Op de datum van aanneming van het 
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onderhavige voorstel zal het College ook 
een werkdocument van de Commissie 
goedkeuren over een voorstel tot wijziging 
van het Financieel Reglement waarbij een 
nieuwe titel wordt toegevoegd met 
betrekking tot de financiering van 
Europese politieke partijen door middel 
van bijdragen. De invoering van 
"bijdragen" voor Europese politieke 
partijen zal worden bevestigd nadat dit 
laatstgenoemde voorstel door de 
medewetgevers is aangenomen.

onderhavige voorstel zal het College ook 
een werkdocument van de Commissie 
goedkeuren over een voorstel tot wijziging 
van het Financieel Reglement waarbij een 
nieuwe titel wordt toegevoegd met 
betrekking tot de financiering van 
Europese politieke partijen door middel 
van bijdragen. De invoering van 
"bijdragen" voor Europese politieke 
partijen zal worden bevestigd nadat dit 
laatstgenoemde voorstel door de 
medewetgevers is aangenomen, en er zal 
worden gezorgd voor blijvende 
samenhang en duidelijkheid van de 
definities in beide voorstellen.

Motivering

Deze verduidelijking is nodig om ervoor te zorgen dat er voldoende aandacht wordt besteed aan 
de verhouding tussen de twee voorstellen.

Amendement 4

Voorstel voor een verordening
Artikel 2 – alinea 1 – punt 7

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(7) "donatie": schenkingen in geld of 
andere giften in natura (goederen of 
diensten) die een economisch voordeel 
vormen voor de betrokken Europese 
politieke partij of Europese politieke 
stichting.

(7) "donatie": schenkingen in geld of 
andere giften in natura (goederen of 
diensten) die een economisch voordeel 
vormen voor de betrokken Europese 
politieke partij of Europese politieke 
stichting. Lidmaatschap van een Europese 
politieke partij en deelname aan haar 
politieke activiteiten op vrijwillige basis 
dienen niet te worden beschouwd als 
donatie.

Motivering

Zie nieuwe overweging 15 bis.

Amendement 5
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Voorstel voor een verordening
Artikel 10 – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. Voor de aangelegenheden die niet bij 
deze verordening worden geregeld, of, 
wanneer een aangelegenheid hierbij 
slechts gedeeltelijk is geregeld, voor de 
aspecten die niet onder deze verordening 
vallen, geldt voor de Europese politieke 
partij en de Europese politieke stichting de 
nationale wetgeving inzake de in de 
statuten van de partij of de stichting 
vermelde rechtsvorm van de lidstaat waar 
hun zetel is gevestigd. Op activiteiten van 
de Europese politieke partij en de Europese 
politieke stichting in andere lidstaten is de 
relevante nationale wetgeving van deze 
lidstaten van toepassing.

2. Voor de aangelegenheden die niet 
expliciet bij deze verordening worden 
geregeld, geldt voor de Europese politieke 
partij en de Europese politieke stichting de 
nationale wetgeving inzake de in de 
statuten van de partij of de stichting 
vermelde rechtsvorm van de lidstaat waar 
hun zetel is gevestigd. Op activiteiten van 
de Europese politieke partij en de Europese 
politieke stichting in andere lidstaten is de 
relevante nationale wetgeving van deze 
lidstaten van toepassing.

Motivering

Dit amendement dient om het toepassingsgebied van de onderhavige verordening - onduidelijk 
in het Commissievoorstel - te verduidelijken.

Amendement 6

Voorstel voor een verordening
Artikel 11 – lid 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3. Voor een Europese politieke partij of 
een Europese politieke stichting die in één 
van de in lid 1, onder a), b), of c), 
beschreven gevallen verkeert, wordt elk 
vigerend besluit inzake op grond van deze 
verordening ontvangen financiële middelen 
van de Unie ingetrokken of elke lopende 
overeenkomst inzake dergelijke financiële 
middelen beëindigd, en worden alle 
ongebruikte EU-middelen teruggevorderd, 
met inbegrip van alle ongebruikte EU-
middelen uit voorgaande jaren.

3. Voor een Europese politieke partij of 
een Europese politieke stichting die in één 
van de in lid 1, onder a), b), of c), 
beschreven gevallen verkeert, wordt elk 
vigerend besluit inzake op grond van deze 
verordening ontvangen financiële middelen 
van de Unie ingetrokken of elke lopende 
overeenkomst inzake dergelijke financiële 
middelen beëindigd, en worden alle 
ongebruikte EU-middelen teruggevorderd, 
met inbegrip van alle ongebruikte EU-
middelen uit voorgaande jaren, in 
overeenstemming met de relevante 
bepalingen van Verordening (EU, 
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Euratom) nr. 966/2012 van het Europees
Parlement en de Raad van 25 oktober 
2012 tot vaststelling van de financiële 
regels van toepassing op de algemene 
begroting van de Unie1 (Financieel 
Reglement).
_____________
1PB L 298 van 26.10.2012, blz. 1.

Motivering

Deze verduidelijking is nodig om ervoor te zorgen dat er voldoende aandacht wordt besteed aan 
de verhouding tussen de twee voorstellen.

Amendement 7

Voorstel voor een verordening
Artikel 12 – lid 4

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

4. Financiële bijdragen of subsidies uit de 
algemene begroting van de Europese Unie 
bedragen niet meer dan 90% van de 
jaarlijkse vergoedbare kosten van een 
Europese politieke partij en niet meer dan 
95% van de jaarlijkse subsidiabele kosten 
die in de begroting van een Europese 
politieke stichting zijn opgenomen. 
Europese politieke partijen mogen het 
ongebruikte deel van de toegekende EU-
bijdrage binnen twee jaar na de toekenning 
gebruiken om vergoedbare kosten te 
dekken. Bedragen die na deze twee 
begrotingsjaren ongebruikt blijven, worden 
overeenkomstig het Financieel Reglement 
teruggevorderd.

4. Financiële bijdragen of subsidies uit de 
algemene begroting van de Europese Unie 
bedragen niet meer dan 90% van de 
jaarlijkse vergoedbare kosten van een 
Europese politieke partij en niet meer dan 
95% van de jaarlijkse subsidiabele kosten 
die in de begroting van een Europese 
politieke stichting zijn opgenomen. 
Europese politieke partijen en de daaraan 
verbonden politieke stichtingen mogen het 
ongebruikte deel van de toegekende EU-
bijdrage of subsidie binnen twee jaar na de 
toekenning gebruiken. Bedragen die na 
deze twee begrotingsjaren ongebruikt 
blijven, worden overeenkomstig het 
Financieel Reglement teruggevorderd.

Motivering

Overheidsfinanciering voor Europese politieke partijen en stichtingen draagt bij aan de 
stabiliteit en continuïteit van hun activiteiten en dient het hoofddoel, namelijk een Europees 
politiek bewustzijn tot stand brengen en de wil van de Europese burgers tot uiting brengen. 
Europese politieke partijen en stichtingen moeten de nodige campagnefinanciering kunnen 
opbouwen met behulp van de overdrachten van de vorige begrotingsjaren.
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Amendement 8

Voorstel voor een verordening
Artikel 15 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. Europese politieke partijen en Europese 
politieke stichtingen mogen onverminderd 
lid 5 donaties tot een waarde van 
25 000 EUR per jaar per donor
aanvaarden van natuurlijke personen of 
rechtspersonen.

1. Europese politieke partijen en Europese 
politieke stichtingen mogen onverminderd 
lid 5 donaties aanvaarden van natuurlijke 
personen of rechtspersonen.

Motivering

Om politieke partijen aan te moedigen eigen middelen te genereren, wil het amendement de 
beperking van het bedrag van de donatie per jaar per donor afschaffen.

Amendement 9

Voorstel voor een verordening
Artikel 15 – lid 5 – letter b

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(b) donaties uit de begrotingen van fracties 
in het Europees Parlement;

(b) donaties uit de begrotingen van fracties 
in het Europees Parlement, waarbij 
bijdragen aan de organisatie van 
gezamenlijke evenementen niet als 
donaties worden beschouwd;

Motivering

Voor gemeenschappelijke politieke of sociale doeleinden organiseren Europese politieke partijen 
en fracties in het Europees Parlement vaak samen evenementen (bijv. conferenties, seminars of 
publieke debatten). In deze specifieke gevallen moet de bijdrage aan de organisatiekosten 
namens een fractie in het Europees Parlement volledig toegestaan zijn en niet als donatie 
worden beschouwd.

Amendement 10

Voorstel voor een verordening
Artikel 15 – lid 5 – letter c
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(c) donaties van ondernemingen waarop de 
overheid direct of indirect een 
overheersende invloed kan uitoefenen, 
hetzij op grond van eigendom of financiële 
participatie, hetzij via de op de 
onderneming toepasselijke bepalingen;

(c) donaties van ondernemingen waarop de 
overheid direct of indirect een 
overheersende invloed kan uitoefenen, 
hetzij op grond van eigendom of financiële 
participatie, hetzij via de op de betrokken
individuele onderneming toepasselijke 
bepalingen;

Amendement 11

Voorstel voor een verordening
Artikel 15 – lid 5 – letter d

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(d) donaties van overheden van derde 
landen, inclusief donaties van 
ondernemingen waarop de overheid direct 
of indirect een overheersende invloed kan 
uitoefenen, hetzij op grond van eigendom 
of financiële participatie, hetzij via de op 
de onderneming toepasselijke bepalingen.

(d) donaties van overheden van derde 
landen, inclusief donaties van 
ondernemingen waarop de overheid direct 
of indirect een overheersende invloed kan 
uitoefenen, hetzij op grond van eigendom 
of financiële participatie, hetzij via de op 
de betrokken individuele onderneming 
toepasselijke bepalingen.

Amendement 12

Voorstel voor een verordening
Artikel 16 – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. Een natuurlijke persoon of rechtspersoon 
die aan een Europese politieke partij of 
Europese politieke stichting een al dan niet 
grensoverschrijdende donatie geeft, geniet
de fiscale behandeling die van toepassing 
is op donaties aan een politieke partij of 
politieke stichting die haar zetel in de 
lidstaat heeft waar de donateur 
belastingplichtig is.

2. Onverminderd de bestaande nationale 
drempels en de autonomie van de 
belastingwetgeving van de lidstaten, 
geniet een natuurlijke persoon of 
rechtspersoon die aan een Europese 
politieke partij of Europese politieke 
stichting een al dan niet 
grensoverschrijdende donatie geeft, de 
fiscale behandeling die van toepassing is 
op donaties aan een politieke partij of 
politieke stichting die haar zetel in de 
lidstaat heeft waar de donateur 
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belastingplichtig is.

Motivering

Met dit amendement wordt getracht het toepassingsgebied van de onderhavige verordening -
onduidelijk in het Commissievoorstel - te verduidelijken.

Amendement 13

Voorstel voor een verordening
Artikel 18 – lid 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3. Financiering van Europese politieke 
partijen en Europese politieke stichtingen 
uit de algemene begroting van de Europese 
Unie of enige andere bron mag niet worden 
gebruikt voor het financieren van 
nationale, regionale of lokale campagnes 
voor referenda.

3. Financiering van Europese politieke 
partijen en Europese politieke stichtingen 
uit de algemene begroting van de Europese 
Unie of enige andere bron mag niet worden 
gebruikt voor het financieren van 
nationale, regionale of lokale campagnes 
voor referenda, met een uitzondering voor 
Europese politieke partijen indien het 
referendum een kwestie op het gebied van 
wetgeving van de Europese Unie behelst 
of over de werking van een instelling van 
de Europese Unie gaat.

Motivering

Europese politieke partijen mogen niet van nationale, regionale of lokale campagnes voor 
referenda worden uitgesloten wanneer deze betrekking hebben op de werking van de Europese 
Unie of op kwesties die tot de bevoegdheid van de Europese Unie behoren. Europese politieke 
partijen vertegenwoordigen een echt Europees standpunt en moeten daarom deel uitmaken van 
dit democratisch proces.

Amendement 14

Voorstel voor een verordening
Artikel 22 – lid 7

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

7. De op grond van dit artikel opgelegde 
sancties gelden voor alle Europese 
politieke partijen en Europese politieke 
stichtingen, ongeacht of zij financiële 

7. De op grond van dit artikel opgelegde 
sancties gelden voor alle Europese
politieke partijen en Europese politieke 
stichtingen die erkend zijn overeenkomstig 
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middelen uit de begroting van de Unie 
ontvangen. De verantwoordelijke 
ordonnateur kan overeenkomstig artikel 
[96(2)] van het Financieel Reglement en 
artikel [145] van de 
uitvoeringsvoorschriften administratieve 
en/of financiële sancties opleggen aan een 
Europese politieke partij of een Europese 
politieke stichting die verkeert in een in 
artikel [96(1)] van het Financieel 
Reglement bedoelde situatie en waarop de 
bovenstaande leden niet van toepassing 
zijn.

de bepalingen van deze verordening, 
ongeacht of zij een verzoek hebben 
ingediend om financiële middelen uit de 
begroting van de Unie te ontvangen. De 
aanbestedende dienst kan overeenkomstig 
artikel 109, lid 2, van het Financieel 
Reglement en artikel [145] van de 
uitvoeringsvoorschriften administratieve 
en/of financiële sancties opleggen aan een 
Europese politieke partij of een Europese 
politieke stichting die verkeert in een in 
artikel 109, lid 1, van het Financieel 
Reglement bedoelde situatie en waarop de 
bovenstaande leden niet van toepassing 
zijn.

Motivering

Ter verduidelijking. Een partij of stichting is nog steeds onderworpen aan de regels inzake de 
transparantie van donaties, zelfs wanneer ze nog geen aanvraag heeft ingediend om financiële 
middelen uit de begroting van de Unie te ontvangen bovenop haar eigen middelen.

Amendement 15

Voorstel voor een verordening
Artikel 24 – lid 1 – inleidende formule

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. Het register publiceert op een speciaal 
daartoe gecreëerde website:

1. Uiterlijk vier weken na de datum van 
bekendmaking of nadat het Europees 
Parlement zijn besluit heeft genomen, 
publiceert het register op een speciaal 
daartoe gecreëerde website: 

Motivering

De termijn van één maand voor publicatie op de website dient te gelden voor iedere soort van 
informatie, in plaats van enkel betrekking te hebben op de onder punten a) en b) opgenomen 
details.

Amendement 16

Voorstel voor een verordening
Artikel 24 – lid 1 – letter a
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(a) de namen en statuten van alle 
geregistreerde Europese politieke partijen 
en Europese politieke stichtingen, samen 
met de overeenkomstig artikel 6, lid 3, bij 
het verzoek om registratie ingediende 
documenten, uiterlijk vier weken nadat het 
Europees Parlement zijn besluit heeft 
genomen, en de nadien krachtens artikel 6, 
leden 6 en 7, aan het Europees Parlement 
meegedeelde wijzigingen,

(a) de namen en statuten van alle 
geregistreerde Europese politieke partijen 
en Europese politieke stichtingen, samen 
met de overeenkomstig artikel 6, lid 3, bij 
het verzoek om registratie ingediende 
documenten, en de nadien krachtens artikel 
6, leden 6 en 7, aan het Europees 
Parlement meegedeelde wijzigingen,

Motivering

Technische wijziging die nodig is door het amendement op de inleidende formule van artikel 24, 
lid 1.

Amendement 17

Voorstel voor een verordening
Artikel 24 – lid 1 – letter b

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(b) een lijst van de verzoeken die niet zijn 
ingewilligd, samen met de overeenkomstig 
artikel 6, lid 3, bij het verzoek om 
registratie ingediende documenten en de 
redenen van de weigering, uiterlijk vier 
weken nadat het Europees Parlement een 
besluit heeft genomen,

(b) een lijst van de verzoeken die niet zijn 
ingewilligd, samen met de overeenkomstig 
artikel 6, lid 3, bij het verzoek om 
registratie ingediende documenten en de 
redenen van de weigering,

Motivering

Technische wijziging die nodig is door het amendement op de inleidende formule van artikel 24, 
lid 1.

Amendement 18

Voorstel voor een verordening
Artikel 25 – lid 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3. Het Europees Parlement en het in artikel 3. Het Europees Parlement en het in artikel 
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7, lid 2, bedoelde comité zien erop toe dat 
de persoonsgegevens die zij op grond van 
deze verordening verzamelen, uitsluitend 
worden gebruikt om te waarborgen dat de 
financiering van Europese politieke 
partijen en Europese politieke stichtingen 
en het lidmaatschap van Europese politieke 
partijen wettig, regelmatig en transparant 
zijn. Zij vernietigen deze 
persoonsgegevens uiterlijk 24 maanden
nadat de relevante delen ervan zijn 
gepubliceerd overeenkomstig artikel 24.

7, lid 2, bedoelde comité zien erop toe dat 
de persoonsgegevens die zij op grond van 
deze verordening verzamelen, uitsluitend 
worden gebruikt om te waarborgen dat de 
financiering van Europese politieke 
partijen en Europese politieke stichtingen 
en het lidmaatschap van Europese politieke 
partijen wettig, regelmatig en transparant 
zijn. Zij vernietigen deze 
persoonsgegevens uiterlijk 36 maanden
nadat de relevante delen ervan zijn 
gepubliceerd overeenkomstig artikel 24.

Motivering

Uitgaand van artikel 13 van het Financieel Reglement, biedt het Commissievoorstel een meer 
genereuze "n+2" overdrachtregeling, waarmee de kredieten voor een begrotingsjaar kunnen 
worden gebruikt voor een periode van in totaal drie begrotingsjaren. De termijn voor de 
vernietiging van persoonsgegevens dient dienovereenkomstig te worden verlengd tot 36 
maanden.

Amendement 19

Voorstel voor een verordening
Artikel 26 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. Het Europees Parlement voorziet in 
administratieve beroepsprocedures met 
betrekking tot besluiten die verband 
houden met de registratie van statuten, 
financiering of sancties.

1. Het Europees Parlement voorziet in 
snelle en transparante administratieve 
beroepsprocedures met betrekking tot 
besluiten die verband houden met de 
registratie van statuten, financiering of 
sancties.

Motivering

Met dit amendement wordt getracht te verduidelijken dat robuuste en passende administratieve 
beroepsprocedures nodig zijn, gelet op de mogelijke sancties.
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