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LÜHISELGITUS

Arvamuse koostaja jagab komisjoni seisukohta, et Euroopa tasandi erakondade ja poliitiliste 
sihtasutuste ulatuslikum ning tõhusam osalemine võib aidata edendada kodanike arusaama 
liikmesriikide ja Euroopa tasandi poliitiliste protsesside vahel eksisteerivatest sidemetest ning 
on vahendiks, mille abil julgustada Euroopa avaliku sfääri teket. Euroopa tasandi erakondadel 
ja poliitilistel sihtasutustel hakkab olema suurem roll iga viie aasta järel korraldatavatel 
Euroopa Parlamendi valimistel ja võimalikes referendumikampaaniates, mille teema kuulub 
selgelt Euroopa Liidu pädevusse või puudutab Euroopa Liidu enda toimimist. 

Arvamuse koostaja usub kindlalt, et Euroopa tasandi erakonnad ja poliitilised sihtasutused 
peavad oma programmides, tegevuses ja oma liikmete kaudu järgima väärtusi, millele 
Euroopa Liit on rajatud, nimelt inimväärikuse austamine, vabadus, demokraatia, võrdsus, 
õigusriigi põhimõte ja inimõiguste austamine, sealhulgas vähemuste hulka kuuluvate isikute 
õiguste austamine.

Pooldatakse Euroopa tasandi erakondade ja poliitiliste sihtasutuste töömeetodite ja tegevusega 
seotud vajaliku finantspaindlikkuse kasutuselevõttu ning toetatakse uut rahastamismeetodit, 
nimelt toetusi koos tegevustoetuste ja annetustega. Sellega seoses soovib arvamuse koostaja 
rõhutada, et toetust ühiste ürituste korraldamiseks ei loeta annetuseks ning ei tuleks 
kehtestada piirmäära annetustele, mida Euroopa tasandi erakonnad ja poliitilised sihtasutused 
võivad füüsilistelt või juriidilistelt isikutelt vastu võtta.

Arvamuse koostaja nõustub lähenemisviisiga, mille kohaselt Euroopa Parlament kontrollib 
igal aastal Euroopa tasandi erakondade ja poliitiliste sihtasutuste tingimusi ja registreerimise 
kriteeriumeid, ning toetab mõtet, et kolmest liikmest (sõltumatud väljapaistvad isikud, 
Euroopa Parlament, nõukogu ja komisjon määravad igaüks ühe liikme) koosnev komitee 
annaks hinnangu kõnealusele küsimusele mõistliku aja jooksul.

Lõpuks on arvamuse koostaja veendunud, et lisaks rollile, mis on Euroopa Parlamendil 
registreerimise ja iga-aastase kontrollimise protsessis, peaksid selle liikmesriigi pädevad 
riiklikud ametiasutused, kus on Euroopa tasandi erakondade ja poliitiliste sihtasutuste 
asukoht, teostama kontrolli väljastpoolt Euroopa Liidu eelarvet saadud rahaliste vahendite ja 
kõikide kulude üle.

MUUDATUSETTEPANEKUD

Eelarvekomisjon palub vastutaval põhiseaduskomisjonil lisada oma raportisse järgmised 
muudatusettepanekud:
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Muudatusettepanek 1

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 12 – lõige 4

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

4. Rahalised toetused Euroopa Liidu 
üldeelarvest ei tohi ületada 90 % Euroopa 
tasandi erakonna iga-aastastest 
hüvitatavatest kuludest ning 95 % Euroopa 
tasandi poliitilise sihtasutuse eelarves 
märgitud iga-aastastest 
rahastamiskõlblikest kuludest. Euroopa 
tasandi erakonnad võivad kasutada 
hüvitatavate kulude katmiseks eraldatud 
ELi vahendite kasutamata jäänud osi nende 
eraldamisele järgneva kahe eelarveaasta 
jooksul. Kõnealuse kahe eelarveaasta 
jooksul kasutamata jäänud summad 
nõutakse sisse vastavalt finantsmäärusele.

4. Rahalised toetused Euroopa Liidu 
üldeelarvest ei tohi ületada 95 % Euroopa 
tasandi erakonna iga-aastastest 
hüvitatavatest kuludest ning 95 % Euroopa 
tasandi poliitilise sihtasutuse eelarves 
märgitud iga-aastastest 
rahastamiskõlblikest kuludest. Euroopa 
tasandi erakonnad ja nendega seotud 
poliitilised sihtasutused võivad kanda
eraldatud ELi vahendite või toetuse
kasutamata jäänud osi üle, et rahastada 
eelseisvaid Euroopa Parlamendi valimisi. 
Nendele valimistele järgnevaks aastaks
kasutamata jäänud summad nõutakse sisse
järgneva eelarveaasta lõpuks (see 
tähendab n+1) ja vastavalt 
finantsmäärusele.

Or. en

Selgitus

Euroopa tasandi erakondadele ja poliitilistele sihtasutustele antavad avaliku sektori 
rahalised vahendid suurendavad nende tegevuse stabiilsust ja järjepidevust ning rahastamise 
peamine eesmärk on kujundada euroopalikku poliitilist teadvust ja väljendada Euroopa 
kodanike tahet. Selle peamine avaldumisviis on iga viie aasta järel toimuvad Euroopa 
Parlamendi valimised, mistõttu peaks erakondade ja sihtasutuste rahaline toetamine järgima 
selle poliitilise konteksti rütmi. Euroopa tasandi erakonnad ja poliitilised sihtasutused 
peaksid saama koguda kampaaniateks vajalikke rahalisi vahendeid, kandes vahendeid üle 
eelmistest eelarveaastatest.

Muudatusettepanek 2

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 15 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Euroopa tasandi erakonnad ja Euroopa 
tasandi poliitilised sihtasutused võivad 

1. Euroopa tasandi erakonnad ja Euroopa 
tasandi poliitilised sihtasutused võivad 
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füüsilistelt ja juriidilistelt isikutelt võtta
aastas annetaja kohta vastu annetusi
25 000 euro väärtuses, ilma et see piiraks 
lõike 5 kohaldamist.

füüsilistelt ja juriidilistelt isikutelt võtta 
vastu annetusi, ilma et see piiraks lõike 5 
kohaldamist.

Or. en

Selgitus

Et ergutada erakondi tekitama omavahendeid, on ettepaneku eesmärk kaotada annetaja kohta 
aastas lubatud annetuse väärtuse piir.

Muudatusettepanek 3

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 15 – lõige 5 – punkt b

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(b) annetusi Euroopa Parlamendi 
fraktsioonide eelarvetest;

(b) annetusi Euroopa Parlamendi 
fraktsioonide eelarvetest, kuid toetust 
ühiste ürituste korraldamiseks ei loeta 
annetuseks;

Or. en

Selgitus

Paljudel juhtudel, kui see teenib ühiseid poliitilisi või sotsiaalseid eesmärke, korraldavad 
Euroopa tasandi erakonnad ja Euroopa Parlamendi fraktsioonid üritusi ühiselt (nt 
konverentsid, seminarid, avalikud arutelud). Nendel erijuhtudel on Euroopa Parlamendi 
fraktsiooni nimel antud toetus korralduskulude katmiseks täielikult lubatud ja seda ei loeta 
annetuseks.

Muudatusettepanek 4

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 16 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Euroopa tasandi erakonnale või Euroopa 
tasandi poliitilisele sihtasutusele 
liikmesriigis või väljaspool seda annetavat 
füüsilist või juriidilist isikut 
maksustatakse samamoodi kui erakonda 
või poliitilist sihtasutust, kellele on tehtud 
annetus ja kelle asukoht on liikmesriigis, 

2. Euroopa tasandi erakonnale või Euroopa 
tasandi poliitilisele sihtasutusele 
liikmesriigis või piiriüleselt annetav 
füüsiline või juriidiline isik saab 
maksuvabastuse liikmesriigis, kus annetaja 
on maksuresident.
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kus annetaja on maksuresident.

Or. en

Selgitus

Eesmärk on vältida selliste annetuste topeltmaksustamist, mille on teinud füüsiline või 
juriidiline isik Euroopa tasandi erakonnale või poliitilisele sihtasutusele piiriüleselt, ning 
säilitada ühekordne maksustamine annetuste puhul, mille on saanud Euroopa tasandi 
erakonnad või poliitilised sihtasutused eeskirjade kohaselt, mis kehtivad erakonna või 
poliitilise sihtasutuse suhtes, kelle asukoht on asjaomases liikmesriigis.

Muudatusettepanek 5

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 18 – lõige 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3. Euroopa tasandi erakondadele ja 
Euroopa tasandi poliitilistele sihtasutustele 
Euroopa Liidu üldeelarvest või muudest 
allikatest eraldatavaid rahalisi vahendeid ei 
kasutata riigi, piirkonna või kohaliku 
tasandi referendumikampaaniate 
rahastamiseks.

3. Euroopa tasandi erakondadele ja 
Euroopa tasandi poliitilistele sihtasutustele 
Euroopa Liidu üldeelarvest või muudest 
allikatest eraldatavaid rahalisi vahendeid ei 
kasutata riigi, piirkonna või kohaliku 
tasandi referendumikampaaniate 
rahastamiseks, välja arvatud juhul, kui 
nende teema kuulub Euroopa Liidu 
pädevusse või referendum puudutab 
Euroopa Liidu enda toimimist.

Or. en

Selgitus

Euroopa tasandi erakondi või poliitilisi sihtasutusi ei saa jätta kõrvale riigi, piirkonna või 
kohaliku tasandi referendumikampaaniatest, kui need on seotud Euroopa Liidu toimimise või 
ELi pädevusse kuuluvate küsimustega. Kuna Euroopa tasandi erakonnad või poliitilised 
sihtasutused esindavad tõelist Euroopa seisukohta, peavad nad olema selle demokraatliku 
protsessi osa.


