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 5 a. kinnitab taas Euroopa tasandi 

erakondade tunnustamise kehtivaid 

reegleid; rõhutab, et Euroopa arvamuste 

kujundamise protsessis avalikkuse laiema 

osalemise huvides ei peaks vastavate 

erakondade tunnustamise kriteeriume 

rangemaks muutma; 

Or. en 
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9. on seisukohal, et Euroopa erakonnad 

peaksid Euroopa ühiseid probleeme ning 

Euroopa Liitu ja selle arengut puudutavates 

küsimustes tegutsema ühiselt ja 

konkureerima kolmel tasandil: 

piirkondlikul, siseriiklikul ja Euroopa 

tasandil; peab ülimalt tähtsaks, et Euroopa 

erakondade tegevus oleks tõhus ja viljakas 

nii ELis kui ka liikmesriikides ja 

kaugemalgi; 

9. on seisukohal, et Euroopa erakonnad 

peaksid Euroopa ühiseid probleeme ning 

Euroopa Liitu ja selle arengut puudutavates 

küsimustes tegutsema ühiselt ja 

konkureerima kolmel tasandil: 

piirkondlikul, siseriiklikul ja Euroopa 

tasandil; peab ülimalt tähtsaks, et Euroopa 

erakonnad tegutseksid selles kontekstis 

tihedas koostöös ja üksmeeles siseriiklike 

või piirkondlike liikmeserakondadega; 

Or. en 
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17. rõhutab, et erakondade ja sihtasutuste 

omapoolne iseseisev rahastamine näitab 

nende elujõudu; usub, et seda tuleks 

soodustada, suurendades praegust 

annetuste ülemmäära, milleks on 

12 000 eurot aastas, 25 000 euroni aastas 

annetaja kohta, lisades sellele siiski nõude 

avaldada annetuse saamise ajal annetaja 

nimi vastavalt kehtivatele õigusaktidele ja 

läbipaistvuse huvides; 

17. rõhutab, et erakondade ja sihtasutuste 

omapoolne iseseisev rahastamine näitab 

nende elujõudu; usub, et seda tuleks 

soodustada, suurendades praegust 

annetuste ülemmäära, milleks on 

12 000 eurot aastas, 25 000 euroni aastas 

füüsilisest isikust annetaja kohta, lisades 

sellele siiski nõude avaldada annetuse 

saamise ajal annetaja nimi vastavalt 

kehtivatele õigusaktidele ja läbipaistvuse 

huvides; rõhutab, et juriidiline isik ei saa 

olla annetaja; 

Or. en 
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26. kutsub Euroopa erakondi käivitama 

protsessi, mille käigus vaadatakse läbi 

üksikisikute otsese liikmesuse tingimused 

ning üksikisikute otsese või kaudse 

osalemise kord erakonna sisetegevuses ja 

otsuste tegemisel; 

26. tunnustab kogemust, mida Euroopa 

erakonnad on eraisikute liikmesuse eri 

vormidega saanud; kutsub kõiki Euroopa 

erakondi käivitama protsessi, mille käigus 

vaadatakse läbi üksikisikute otsese 

liikmesuse tingimused ning üksikisikute 

võrdse ja demokraatliku osalemise kord 

erakonna sisetegevuses ja otsuste 

tegemisel; 

Or. en 

 

 


