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KORTFATTAD MOTIVERING

Föredraganden delar kommissionens inställning att ett djupare och mer effektivt engagemang 
från europeiska politiska partiers och stiftelsers sida kan bidra till att öka allmänhetens 
förståelse av hur det politiska arbetet på nationell nivå respektive EU-nivå påverkar varandra, 
och är ett sätt att främja framväxten av ett europeiskt offentligt liv. Således kommer 
europeiska politiska partier och stiftelser att spela en större roll i de val till Europaparlamentet 
som anordnas vart femte år och i eventuella kampanjer inför folkomröstningar där ämnet 
explicit faller inom unionens behörighet eller rör själva Europeiska unionens funktionssätt. 

Föredraganden är fullt och fast övertygad om att europeiska politiska partier och stiftelser i 
sina program och sin verksamhet och genom sina företrädare måste respektera Europeiska 
unionens grundläggande värderingar, nämligen respekten för mänsklig värdighet, frihet, 
demokrati, jämställdhet, rättsstatsprincipen och respekten för de mänskliga rättigheterna, 
däribland skyddet av minoriteters rättigheter.

Införandet av ett mått av nödvändig ekonomisk flexibilitet när det gäller de politiska 
partiernas och stiftelsernas arbetsmetoder och verksamhet välkomnas, och den nya metoden 
för finansiering, nämligen partistöd tillsammans med ett system med driftsbidrag och 
donationer, stöds. I samband med detta vill föredraganden understryka att bidrag till 
organisatörerna av gemensamma evenemang inte ska anses som donationer, och att inga 
begränsningar bör sättas för donationer till europeiska politiska partier och stiftelser från 
fysiska eller juridiska personer.

Föredraganden håller med om att Europaparlamentet årligen ska kontrollera villkoren och 
registreringskriterierna för de europeiska politiska partierna och stiftelserna, och stöder idén 
att en kommitté med tre ledamöter bestående av oberoende framstående personer, där 
Europaparlamentet, rådet och kommissionen utser varsin ledamot, ska yttra sig om ärendet 
inom rimlig tid.

Föredraganden är slutligen övertygad om att vid sidan av den roll som Europaparlamentet 
spelar i registreringsprocessen och den årliga kontrollen, bör det vara de nationella behöriga 
myndigheterna i de medlemsstater i vilka de europeiska politiska partierna och stiftelserna har 
sina respektive säten som utövar kontroll över finansieringen från andra källor än EU:s budget 
samt alla utgifter.

ÄNDRINGSFÖRSLAG

Budgetutskottet uppmanar utskottet för konstitutionella frågor att som ansvarigt utskott infoga 
följande ändringsförslag i sitt betänkande:
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Ändringsförslag 1

Förslag till förordning
Artikel 12 – punkt 4

Kommissionens förslag Ändringsförslag

4. Stöd eller bidrag från Europeiska 
unionens allmänna budget får inte 
överstiga 90 % av ett europeiskt politiskt 
partis årliga ersättningsgilla kostnader och 
95 % av en europeisk politisk stiftelses 
årliga bidragsberättigande kostnader. 
Europeiska politiska partier får använda
outnyttjade delar av tilldelade EU-medel 
för att täcka ersättningsgilla kostnader 
under två på varandra följande budgetår 
efter det att medlen tilldelats. Belopp som 
inte utnyttjats efter två budgetår ska 
återkrävas i enlighet med bestämmelserna 
i budgetförordningen.

4. Stöd eller bidrag från Europeiska 
unionens allmänna budget får inte 
överstiga 95 % av ett europeiskt politiskt 
partis årliga ersättningsgilla kostnader och 
95 % av en europeisk politisk stiftelses 
årliga bidragsberättigande kostnader. 
Europeiska politiska partier och deras 
europeiska politiska stiftelser får föra över
outnyttjade delar av tilldelade EU-medel
eller bidrag för att finansiera kommande 
val till Europaparlamentet. Belopp som 
inte utnyttjats under året efter det att ett 
val ägt rum ska återkrävas vid slutet av 
påföljande budgetår (dvs. n+1) och i 
enlighet med budgetförordningen.

Or. en

Motivering

Offentlig finansiering av europeiska politiska partier och stiftelser bidrar till deras stabilitet 
och kontinuitet i deras verksamhet, och tjänar huvudsakligen syftet att skapa ett europeiskt 
politiskt medvetande och att unionsmedborgarnas ska kunna uttrycka sin vilja. Denna tar sig 
främst uttryck vid valen till Europaparlamentet vart femte år, och därför bör det ekonomiska 
stödet till europeiska politiska partier och stiftelser följa den politiska rytmen i samband 
härmed. Europeiska politiska partier och stiftelser bör kunna ackumulera den 
kampanjfinansiering som de behöver med hjälp av överföringar från tidigare budgetår.

Ändringsförslag 2

Förslag till förordning
Artikel 15 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Europeiska politiska partier och stiftelser 
får ta emot donationer från fysiska eller 
juridiska personer med högst 25 000 euro 
per år och donator, om inte annat sägs i 
punkt 5.

1. Europeiska politiska partier och stiftelser 
får ta emot donationer från fysiska eller 
juridiska personer om inte annat sägs i 
punkt 5.
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Or. en

Motivering

Ändringsförslaget syftar till att ta bort beloppsbegränsningen för donationer per år och 
donator för att uppmuntra de politiska partierna att generera egna medel.

Ändringsförslag 3

Förslag till förordning
Artikel 15 – punkt 5 – led b

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(b) donationer som härrör från budgetarna 
för de politiska grupperna i 
Europaparlamentet,

(b) donationer som härrör från budgetarna 
för de politiska grupperna i 
Europaparlamentet; bidrag till 
organisation av gemensamma evenemang 
ska dock inte anses som donationer, 

Or. en

Motivering

Vid många tillfällen, när det gynnar gemensamma politiska eller sociala mål, anordnar 
europeiska politiska partier och Europaparlamentets politiska grupper gemensamma 
evenemang (t.ex. konferenser, seminarier, offentliga debatter). I dessa särskilda fall ska 
bidrag till organisationskostnaderna från en politisk grupp i Europaparlamentet vara fullt 
tillåtna och ska inte anses som en donation. 

Ändringsförslag 4

Förslag till förordning
Artikel 16 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Alla fysiska eller de juridiska personer 
som gör en donation till ett europeiskt 
politiskt parti eller en europeisk politisk 
stiftelse inom landet eller över gränserna 
ska åtnjuta samma skattemässiga 
behandling som vid övriga donationer till 
politiska partier eller politiska stiftelser 
med säte i den medlemsstat där donatorn 
har sin skattemässiga hemvist.

2. Alla fysiska eller de juridiska personer 
som gör en donation till ett europeiskt 
politiskt parti eller en europeisk politisk 
stiftelse inom landet eller över gränserna 
ska därvid åtnjuta skattebefrielse i den 
medlemsstat där donatorn har sin 
skattemässiga hemvist

Or. en



PE500.600v01-00 6/6 PA\920045SV.doc

SV

Motivering

Syftet är att undvika dubbelbeskattning av gränsöverskridande donationer från fysiska eller 
juridiska personer till europeiska politiska partier eller stiftelser, och att låta samma 
bestämmelser för enkelbeskattning gälla för donationer till europeiska politiska partier eller 
stiftelser som för politiska partier eller stiftelser som har sina säten i den berörda 
medlemsstaten.

Ändringsförslag 5

Förslag till förordning
Artikel 18 – punkt 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3. Finansiering av europeiska politiska 
partier och europeiska politiska stiftelser ur 
Europeiska unionens allmänna budget eller 
från någon annan källa får inte utnyttjas för 
att finansiera kampanjer i samband med 
nationella, regionala eller lokala 
folkomröstningar.

3. Finansiering av europeiska politiska 
partier och europeiska politiska stiftelser ur 
Europeiska unionens allmänna budget eller 
från någon annan källa får inte utnyttjas för 
att finansiera kampanjer i samband med 
nationella, regionala eller lokala 
folkomröstningar, utom när ämnet faller 
inom unionens behörighet eller när 
folkomröstningen rör själva Europeiska 
unionens funktionssätt.

Or. en

Motivering

Europeiska politiska partier eller stiftelser kan inte uteslutas från nationella, regionala eller 
lokala folkomröstningskampanjer när dessa handlar om Europeiska unionens funktionssätt 
eller frågor inom EU:s behörighet. Europeiska partier eller stiftelser, som företräder en sant 
europeisk ståndpunkt, måste få delta i denna demokratiska process.


