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ONTWERPRESOLUTIE VAN HET EUROPEES PARLEMENT

over de toepassing van Verordening (EG) nr. 2004/2003 betreffende het statuut en de 
financiering van politieke partijen op Europees niveau
(2010/2201(INI))

Het Europees Parlement,

– gelet op artikel 10, lid 4 van het Verdrag betreffende de Europese Unie en artikel 224 van het 
Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie,

– gezien artikel 12, lid 2, van het Handvest van de grondrechten van de Europese Unie,

– gelet op Verordening (EG) nr. 2004/2003 van het Europees Parlement en de Raad van 
4 november 2003 betreffende het statuut en de financiering van politieke partijen op 
Europees niveau1 (Europese politieke partijen en de daarmee verbonden Europese politieke 
stichtingen, zoals bedoel in artikel 2, lid 3 en 4 daarvan) (de Financieringsverordening), met 
name artikel 12 daarvan,

– onder verwijzing naar zijn resolutie van 23 maart 2006 over Europese politieke partijen2,

– gezien het verslag van de secretaris-generaal aan het Bureau van 18 oktober 2010 inzake de 
financiering van politieke partijen op Europees niveau, ingediend overeenkomstig artikel 15 
van het besluit van het Bureau van 29 maart 20043 houdende uitvoeringsbepalingen voor de 
Financieringsverordening,

– gezien de nota van het Bureau van 10 januari 2011 als de herziene versie van de op 
13 december 2010 genomen besluiten van het Bureau,

– gelet op artikel 210, lid 6 en artikel 48 van zijn Reglement,

– gezien het verslag van de Commissie constitutionele zaken (A7-0062/2011),

A. overwegende dat in artikel 10, lid 4 van het Verdrag betreffende de Europese Unie wordt 
bepaald dat "politieke partijen op Europees niveau [bijdragen] tot de vorming van een 
Europees politiek bewustzijn en tot de uiting van de wil van de burgers van de Unie", en dat 
het Parlement en de Raad volgens artikel 224 van het Verdrag betreffende de werking van de 
Europese Unie het statuut en in het bijzonder de regels inzake de financiering van politieke 
partijen en hun politieke stichtingen vaststellen,

B. overwegende dat in het Handvest van de grondrechten van de Europese Unie duidelijk is 
bepaald dat partijen op het niveau van de Unie bijdragen tot de uiting van de wil van de 
burgers van de Unie,

C. overwegende dat de werking van de Europese Unie op het beginsel van de "representatieve 

1 PB L 297 van 15.11.2003, blz. 1, gewijzigd bij Verordening (EG) nr. 1524/2007 van het Europees Parlement en de 
Raad van 18 december 2007, PB L 343 van 27.12.2007, blz. 5.
2 PB C 292 van 1.12.2006, blz. 127.
3 Gewijzigd bij besluit van het Bureau van 1 februari 2006 en 18 februari 2008.
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democratie" gegrond is, zoals vastgelegd in artikel 10, lid 1, van het Verdrag betreffende de 
Europese Unie,

D. overwegende dat de basis voor Europese politieke partijen gelegd is in de Verdragen van 
Maastricht en Nice, die de mogelijkheid van financiering invoerden, waardoor de partijen 
functionele autonomie kregen ten opzichte van de fracties,

E. overwegende dat de Commissie in 2007, na een oproep van het Europees Parlement1, een 
voorstel heeft ingediend voor de financiering van politieke stichtingen op Europees niveau 
(Europese politieke stichtingen), dat in december 2007 is aangenomen met het oog op de 
ondersteuning van Europese politieke partijen in het debat over openbare beleidskwesties en 
over de Europese integratie,

F. overwegende dat met de wijzigingsverordening van 20072 wordt getracht het integratieproces 
voor de Europese politieke partijen te vergemakkelijken door de politieke partijen in de Unie 
in staat te stellen zichzelf doelmatiger te structureren en te organiseren,

G. overwegende dat de wijzigingsverordening van 2007 de rol van de Europese politieke 
partijen bij de verkiezingen voor het Europees Parlement aanzienlijk heeft vergroot door te 
bepalen dat hun uitgaven eveneens de financiering van verkiezingscampagnes mogen 
omvatten; overwegende dat deze optie echter wordt beperkt door de voorwaarde dat de 
betreffende kredieten niet rechtstreeks of onrechtstreeks mogen worden gebruikt om 
nationale partijen of kandidaten te financieren,

H. overwegende dat alle Europese politieke partijen die financiering ontvangen een gedragscode 
hebben ondertekend, die door het Bureau als bindend voor alle partijen wordt beschouwd, en 
waarin regels worden vastgesteld die tijdens verkiezingscampagnes moeten worden 
nageleefd,

I. overwegende dat de grotere rol van de Europese politieke partijen noodzakelijkerwijs 
verbonden is met hun betrokkenheid bij verkiezingen voor het Europees Parlement,

J. overwegende dat in de wijzigingsverordening van 2007 wordt aangedrongen op een 
formelere erkenning van de Europese politieke partijen,

K. overwegende dat de wijzigingsverordening van 2007 gericht is op de oprichting van volledig 
georganiseerde en doeltreffende politieke partijen op Europees niveau en op het niveau van 
de lidstaten door middel van een evenwichtig proces van institutionalisering,

L. overwegende dat de wijzigingsverordening van 2007 gericht is op de totstandbrenging van 
organisatorische convergentie van de politieke partijen en hun stichtingen op Europees 
niveau, waarbij tegelijkertijd de uiteenlopende taken van politieke partijen c.q. politieke 
stichtingen erkend worden,

M. overwegende dat deze organisatorische convergentie uitsluitend bereikt kan worden door een 
gemeenschappelijke politieke, juridische en fiscale status voor de Europese politieke partijen 

1 Resolutie van 23 maart 2006 over Europese politieke partijen, paragraaf 14 (PB C 292 E van 1.12.2006, blz. 127).
2 Verordening (EG) nr. 1524/2007 van het Europees Parlement en de Raad van 18 december 2007, PB L 343 van 
27.12.2007, blz. 5.



RR\861369NL.doc 5/14 PE454.393v03-00

NL

vast te stellen, zonder dat dit enige standaardisering van de organisatie van de Europese 
politieke partijen en hun stichtingen mag inhouden, waarvoor uitsluitend de Europese 
politieke partijen en hun stichtingen zelf bevoegd zijn,

N. overwegende dat de vaststelling van een statuut voor Europese politieke partijen en hun 
politieke stichtingen dat gebaseerd is op het recht van de Europese Unie, een duidelijke en 
belangrijke stap voorwaarts is bij de versterking van de democratie in de Unie,

O. overwegende dat de organisatorische en functionele convergentie en verbeteringen van het 
financieringsproces uitsluitend kunnen worden verwezenlijkt door voor alle Europese 
politieke partijen en hun politieke stichtingen een eenvormig en gemeenschappelijk Europees 
statuut vast te stellen, dat gebaseerd is op het recht van de Europese Unie,

P. overwegende dat de verordening inzake politieke partijen op Europees niveau geen 
onderscheid maakt tussen de erkenning en de financiering van politieke partijen,

Q. overwegende dat in de nota van het Bureau van 10 januari 2011 wordt aanbevolen de criteria 
voor de financiering van Europese politieke partijen aan te scherpen; overwegende dat dit 
neerkomt op een inperking van de concurrentie tussen partijen op Europees niveau zolang de 
criteria voor de juridische erkenning en de financiering van de politieke partijen identiek zijn,

R. overwegende dat de wijzigingsverordening van 2007 in een duidelijke juridische en 
financiële grondslag voorziet voor de oprichting van geïntegreerde politieke partijen op het 
niveau van de Europese Unie, met het doel het Europese bewustzijn te bevorderen en de wil 
van de burgers van de Europese Unie doeltreffend te uiten,

S. overwegende dat de financiering van de Europese politieke partijen valt onder de bepalingen 
van titel VI "Subsidies" van het Financieel Reglement1 en de uitvoeringsvoorschriften ervan2,

T. overwegende dat het Bureau, als het verantwoordelijke orgaan voor de tenuitvoerlegging van 
de Financieringsverordening binnen het Parlement, in 2006 besloot een aantal belangrijke 
verbeteringen in de uitvoeringsbepalingen aan te brengen, zoals de verhoging van de 
voorfinanciering van 50% naar 80% om de procedure te vereenvoudigen en de solvabiliteit 
van de begunstigden te verbeteren, en de versoepeling van de regels omtrent de 
kredietoverschrijvingen tussen de hoofdstukken in de begrotingen van de begunstigden, 
zodat zij hun begrotingen aan de veranderende politieke omstandigheden kunnen aanpassen,

U. overwegende dat de ervaring met de financiering van Europese politieke partijen en de 
daarmee verbonden Europese politieke stichtingen heeft geleerd dat zij behoefte hebben aan 
meer flexibiliteit en vergelijkbare voorwaarden wat betreft de overdracht van kredieten naar 
het volgende begrotingsjaar en het opbouwen van financiële reserves uit eigen middelen 
boven het voorgeschreven minimum van uit eigen middelen te financieren uitgaven,

V. overwegende dat de Europese politieke partijen gemiddeld bijna de helft van hun begroting 
aan gecentraliseerde administratie (personeel, huur enz.) besteden, nog een kwart aan 
vergaderingen van (statutaire en niet-statutaire) organen van de partij, en de rest aan 

1 Verordening (EG, Euratom) Nr. 1605/2002 van de Raad van 25 juni 2002, PB L 248 van 16.9.2002, blz. 1.
2 Verordening (EG, Euratom) nr. 2342/2002 van de Commissie van 23 december 2002, PB L 357 van 31.12.2002, 
blz. 1.



PE454.393v03-00 6/14 RR\861369NL.doc

NL

verkiezingscampagnes en steun voor gelieerde organisaties,

W. overwegende dat de Europese politieke stichtingen een ander bestedingpatroon hebben, 
waarbij gemiddeld 40 % van hun begrotingen aan gecentraliseerde administratie en 
vergaderingen wordt besteed en eenzelfde percentage aan externe diensten zoals studies, 
onderzoek, publicaties en seminars,

X. overwegende dat de contributies van de partijen die lid zijn, de belangrijkste bron van eigen 
middelen voor de Europese politieke partijen vormen en dat minder dan 5 % van de totale 
inkomsten bestaat uit contributies en donaties van individuele leden,

Y. overwegende dat het aandeel in hun totale inkomsten afkomstig van financiering uit de 
begroting van de Unie bij de Europese politieke partijen groter is dan bij de Europese 
politieke stichtingen,

Z. overwegende dat donaties nog geen substantieel onderdeel van de financiering uitmaken, 
daar slechts drie partijen en twee stichtingen in 2009 op regelmatige basis donaties 
ontvingen,

AA. overwegende dat er een potentieel conflict bestaat tussen enerzijds de doelstelling de 
financiering te vereenvoudigen en te bespoedigen, en daarmee doeltreffender te maken, en 
anderzijds de doelstelling het financiële risico voor de begroting van de Unie tot een 
minimum te beperken,

BB. overwegende dat het Parlement in de periode waarop dit verslag betrekking heeft, namelijk 
2008 tot 2011, aan geen enkele gefinancierde partij of stichting sancties heeft moeten 
opleggen,

CC. overwegende dat de Europese politieke partijen en stichtingen in overeenstemming met het 
recht van de lidstaat waarin zij hun zetel hebben, rechtspersoonlijkheid moeten verwerven 
teneinde voor financiering in aanmerking te komen, en overwegende dat zij geen 
gemeenschappelijke juridische status bezitten,

DD. overwegende dat de subsidies voor Europese politieke partijen en stichtingen subsidies zijn 
in de zin van Titel VI van het Financieel Reglement en de uitvoeringsvoorschriften ervan, 
maar dat zij door hun specifieke aard niet vergelijkbaar zijn met subsidies die door de 
Commissie worden toegekend en beheerd; overwegende dat dit tot uiting komt in een 
aanzienlijk aantal bepalingen van het Financieel Reglement waarin uitzonderingen worden 
uiteengezet; overwegende dat deze oplossing te wensen overlaat;

Het nieuwe politieke klimaat

1. merkt op dat politieke partijen, en de hiermee verbonden politieke stichtingen, essentiële 
instrumenten van een parlementaire democratie zijn: ze vragen rekenschap aan 
parlementsleden, helpen vorm te geven aan de politieke wil van de burgers, stellen politieke 
programma's op, trainen en selecteren kandidaten, onderhouden de dialoog met de burgers en 
stellen burgers in staat hun mening te uiten;

2. onderstreept dat het Verdrag van Lissabon voorziet in deze rol van de politieke partijen en 
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hun stichtingen met het oog op het creëren van een Europese polis, een politieke ruimte op 
EU-niveau, en een Europese democratie, waarvan het Europees burgerinitiatief een essentieel 
onderdeel is;

3. stelt vast dat de Europese politieke partijen in hun huidige vorm niet in staat zijn deze rol 
volledig te vervullen, omdat ze slechts overkoepelende organisaties van nationale partijen 
zijn en niet rechtstreeks in contact staan met het electoraat in de lidstaten;

4. constateert echter met tevredenheid dat de Europese politieke partijen en politieke stichtingen 
desondanks onmisbare actoren in het politieke leven van de Europese Unie zijn geworden, 
met name als het gaat om het vorm geven aan en uiten van de respectieve standpunten van de 
diverse "politieke families";

5. onderstreept dat alle Europese politieke partijen aan de hoogste normen inzake interne 
partijdemocratie moeten voldoen (ten aanzien van de democratische verkiezing van 
partijorganen en democratische besluitvormingsprocessen, met inbegrip van de selectie van 
kandidaten);

6. is van oordeel dat, zodra een partij heeft voldaan aan de voorwaarden om als politieke partij 
op EU-niveau te worden beschouwd, deze partij alleen financiering kan verkrijgen wanneer 
zij door tenminste één van haar leden in het Europees Parlement is vertegenwoordigd;

7. wijst erop dat politieke partijen rechten, plichten en verantwoordelijkheden hebben en 
derhalve convergerende algemene organisatorische patronen moeten volgen; meent dat deze 
organisatorische convergentie uitsluitend bereikt kan worden door een gemeenschappelijke 
juridische en fiscale status voor de Europese politieke partijen en hun politieke stichtingen op 
basis van het EU-recht vast te stellen;

8. is ervan overtuigd dat een authentieke juridische status voor de Europese politieke partijen en 
een eigen rechtspersoonlijkheid, rechtstreeks gebaseerd op het recht van de Europese Unie, 
de Europese politieke partijen en hun politieke stichtingen in staat zullen stellen op te treden 
als vertegenwoordigers van het Europees openbaar belang;

9. is van mening de Europese politieke partijen in aangelegenheden in verband met de 
gemeenschappelijke Europese uitdagingen en de Europese Unie en haar ontwikkeling op drie 
verschillende niveaus met elkaar in wisselwerking moeten staan en met elkaar moeten 
concurreren: op regionaal, nationaal en Europees niveau; is van mening dat voor de Europese 
politieke partijen efficiëntie en productiviteit uiterst belangrijk zijn, zowel op EU-niveau als 
op het niveau van de lidstaat en daarbuiten; 

10. onderstreept de belangrijke uitdagingen op het vlak van de organisatiecapaciteit waarmee de 
Europese politieke partijen zullen worden geconfronteerd in het licht van de hervormingen 
die waarschijnlijk in het Europese kiesstelsel zullen worden doorgevoerd (het creëren van 
een extra kiesdistrict, de invoering van transnationale lijsten);

11. merkt op dat het bovenstaande in beginsel in overeenstemming is met het idee om de 
Europese politieke partijen deel te laten nemen aan referendumcampagnes, als de betreffende 
referenda direct verband houden met kwesties op het gebied van de Europese Unie;
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12. besluit derhalve de Commissie te verzoeken een ontwerpstatuut voor de Europese politieke 
partijen voor te leggen overeenkomstig artikel 225 van het Verdrag betreffende de werking 
van de Europese Unie;

13. merkt op dat wat er op kortere termijn nodig is, het verbeteren van het regelgevingsklimaat 
voor de Europese politieke partijen en stichtingen is, met als eerste stap de vaststelling van 
het Europees statuut;

Aanvullende hervormingsvoorstellen

14. is van mening dat leden die zitting hebben in regionale parlementen of assemblees alleen in 
aanmerking moeten worden genomen in verband met het voldoen aan de 
financieringsvoorwaarden als het parlement of de assemblee in kwestie wetgevende 
bevoegdheden heeft;

15. wijst erop dat de toekenning van financiering en de afsluiting van de rekeningen van de 
Europese politieke partijen en stichtingen bureaucratische en omslachtige procedures zijn; 
meent dat dit voor een groot deel voortvloeit uit het feit dat financieringsbetalingen als 
subsidies in de zin van het Financieel Reglement worden beschouwd, hetgeen gepast is voor 
de financiering van projecten of verenigingen, maar niet voor partijen;

16. is derhalve van mening dat de Commissie moet voorstellen een nieuwe titel in het Financieel 
Reglement op te nemen die alleen bedoeld is voor en speciaal is toegesneden op de 
financiering van Europese partijen en stichtingen; meent dat het Financieel Reglement, als 
het gaat om de uitvoering ervan, naar de bepalingen in deze nieuwe titel zou moeten 
verwijzen;

17. onderstreept dat de financiering uit eigen middelen van partijen en stichtingen een teken van 
vitaliteit is; is van mening dat deze vorm van financiering gestimuleerd zou moeten worden 
door de huidige grens voor donaties te verhogen van 12 000 naar 25 000 euro per jaar/per 
donateur, waarbij echter wel de eis wordt gesteld dat de identiteit van de donateur bij 
ontvangst van de donatie openbaar wordt gemaakt, overeenkomstig de geldende wetgeving 
en in het belang van de transparantie;

18. is van oordeel dat de eis een "jaarlijks werkprogramma" in te dienen als voorwaarde voor 
financiering, niet passend is voor politieke partijen; wijst er bovendien op dat in geen enkele 
lidstaat van de EU een dergelijke eis wordt gesteld.

19. onderstreept dat de timing van de financiering van cruciaal belang is voor het bereiken van 
de doelstelling ervan; dringt erop aan dat, als uitzondering op de uitvoeringsvoorschriften 
voor het Financieel Reglement, de financiering die aan het begin van het begrotingsjaar 
beschikbaar wordt gesteld, op 100% in plaats van op 80% wordt vastgesteld; vindt dat, 
gezien de positieve ervaring in het verleden, het risico voor het Parlement te verwaarlozen is;

20. wijst erop dat het Financieel Reglement bepaalt dat subsidies "niet [mogen] dienen tot 
volledige financiering van de huishoudelijke uitgaven van de begunstigde organisatie"; stelt 
vast dat het vooral voor stichtingen moeilijk is om aan deze regel te voldoen en dat dit leidt 
tot ontwijkende boekhoudingtechnieken (bijvoorbeeld "bijdragen in natura"); wijst erop dat 
bijna geen enkele lidstaat een financieringsregeling heeft waarin gedeeltelijke financiering uit 
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eigen middelen vereist is, aangezien dit kleinere of net opgerichte partijen kan benadelen; 

21. wijst erop dat de onafhankelijke middelen die de Europese politieke partijen moeten kunnen 
aantonen tot 10 % van hun totale begroting teruggebracht zouden kunnen worden, teneinde 
hun ontwikkeling verder te bevorderen; is tegelijkertijd van mening dat hun eigen middelen 
in de vorm van fysieke middelen niet meer dan 7,5 % van hun totale begroting mogen 
bedragen;

22. merkt op dat in het geval van Europese politieke stichtingen de herziening van het 
rechtsinstrument aangegrepen moet worden om de eis te schrappen dat stichtingen moeten 
kunnen aantonen over eigen middelen te beschikken;

23. stelt dat in het kader van deze herziening de beperking die voor de Europese politieke 
stichtingen geldt, namelijk dat zij hun middelen binnen de Europese Unie moeten besteden, 
moet vervallen; is van mening dat de stichtingen aldus in staat worden gesteld zowel binnen 
als buiten de EU een rol te vervullen;

24. onderstreept echter dat er als tegenwicht voor het versoepelen van de financieringsregeling 
sancties in de Financieringsverordening moeten worden opgenomen waar deze thans 
ontbreken; dergelijke sancties kunnen de vorm aannemen van financiële boetes bij 
overtreding van de regels met betrekking tot bijvoorbeeld de transparantie van donaties; 
onderstreept dat voor zowel de Europese politieke partijen als de hiermee verbonden 
Europese politieke stichtingen dezelfde voorwaarden moeten gelden ten aanzien van het 
opbouwen van financiële reserves uit eigen middelen boven de grens en de overdracht van 
middelen;

25. wijst erop dat de Europese politieke partijen sinds 2008 het recht hebben bedragen die zij als 
subsidies hebben ontvangen, te gebruiken voor de "financiering van campagnes die... worden 
gevoerd naar aanleiding van de verkiezingen voor het Europees Parlement..." (artikel 8, 
derde alinea, van de Financieringsverordening); meent echter dat, willen de Europese 
politieke partijen een politieke rol spelen op EU-niveau, zij het recht moeten hebben aan 
dergelijke campagnes deel te nemen, zolang het onderwerp van het referendum direct 
verband houdt met kwesties betreffende de Europese Unie.

26. verzoekt de Europese politieke partijen een proces op gang te brengen om na te denken over 
de voorwaarden voor een rechtstreeks individueel lidmaatschap en een passende regeling 
voor de rechtstreekse of onrechtstreekse participatie van individuen in de interne activiteiten 
en de besluitvormingsprocessen van de partijen;

27. verzoekt zijn Voorzitter deze resolutie te doen toekomen aan de Raad en de Commissie.
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TOELICHTING

I. Ontwikkeling van de wetgeving 

De ontwikkeling van Europese politieke partijen is van essentieel belang voor het stimuleren van 
de belangstelling van het publiek in zaken op het gebied van de EU. Door verder te kijken dan de 
veelgestelde centrale vragen "wie regeert er?" en "hoe wordt er geregeerd?", wordt de aandacht 
gevestigd op de vraag "wie wordt er geregeerd?". Aan de dialoog over Europese regelgeving 
betreffende politieke partijen ligt een diepere zorg ten grondslag over hoe gemeenschappelijk 
een transnationale burgerlijke ruimte gevormd kan worden die bestaat uit vrije en gelijke 
burgers, en wat een collectieve fundering in de vorm van een "burgerlijke overeenkomst" tussen 
verschillende volken kan betekenen voor de toekomst van integratie. Een hervormingspakket 
ontwikkelen voor Europese politieke partijen als een manier om de democratische krachten van 
individuele en georganiseerde burgers te mobiliseren, is geen eenvoudige taak, niet in het minst 
vanwege het ingewikkelde systeem van de EU. Dit kan echter in een voordeel worden omgezet 
als verduidelijkt wordt wat de "constitutieve missie" van Europese politieke partijen is en hoe 
een geïnformeerde en principiële dialoog over politieke ontwikkeling kan bijdragen aan de 
totstandkoming van een pluriforme demos, waarvan de leden hun democratische aanspraken 
kunnen richten en doorgeven aan de centrale instellingen. Aangezien de EU niet los moet komen 
te staan van haar constituerende volkeren, wordt er met het creëren van een Europese "demos" 
een discursieve burgerlijke ruimte bedoeld, waar politiek verbonden burgers vrij zijn om 
gemeenschappelijke democratische "gebieden" te ontwikkelen, teneinde de politieke doelen van 
hun keuze na te streven. Versterking van Europese politieke partijen is een manier om het 
participerend bestuur in Europa te stimuleren en uiteindelijk de democratie te versterken.

Verordening (EG) nr. 2004/2003, die in 2003 is aangenomen, biedt een kader voor de 
transparante financiering van politieke partijen op Europees niveau. De verordening is in 
overeenstemming met artikel 10, lid 4 van het VEU3, waarin erkend wordt dat partijen 
"bijdragen aan de totstandkoming van Europees politiek bewustzijn en aan het tot uitdrukking 
brengen van de wil van de burgers van de Unie", en artikel 224 van het VWEU, dat erin voorziet 
dat regels met betrekking tot de financiering van partijen volgens de normale 
wetgevingsprocedure worden aangenomen. In de verordening zoals gewijzigd bij Verordening 
(EG) nr. 1524/2007 worden voorts politieke stichtingen in dezelfde financieringsregeling 
opgenomen op basis van hun verwachte respectieve rol.

Het belangrijkste vereiste voor financiering is dat de partij uit hoofde van artikel 2, lid 3 en 
artikel 3 van de Financieringsverordening als een politieke partij/stichting op Europees niveau 
kan worden aangemerkt. Een politieke partij op Europees niveau kan elk jaar een aanvraag voor 
financiering bij de Europese Unie indienen. In de verordening wordt onder "politieke partij" 
verstaan: een vereniging van burgers die politieke doeleinden nastreeft en die erkend is door of 
opgericht is in overeenstemming met de rechtsorde van ten minste één lidstaat. Om als "politieke 
partij op Europees niveau" te kunnen worden aangemerkt, moet een partij aan de volgende 
voorwaarden voldoen:

– zij bezit rechtspersoonlijkheid in de lidstaat waar haar zetel gevestigd is;

– zij is in ten minste een vierde van de lidstaten vertegenwoordigd door leden van het Europees 
Parlement (of leden van nationale dan wel regionale parlementen, of leden van regionale 
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assemblees) of zij heeft (ook in ten minste een vierde van de lidstaten) bij de laatste 
verkiezingen voor het Europees Parlement ten minste 3 % van de in ieder van die lidstaten 
uitgebrachte stemmen behaald;

– zij eerbiedigt, met name in haar programma en activiteiten, de beginselen waarop de Europese 
Unie is gegrondvest, te weten vrijheid, democratie, eerbiediging van de mensenrechten en de 
fundamentele vrijheden alsmede de rechtsstaat;

– zij heeft deelgenomen aan de verkiezingen voor het Europees Parlement of heeft haar 
voornemen hiertoe kenbaar gemaakt.

Het Europees Parlement ziet erop toe dat de politieke partijen op Europees niveau de genoemde 
voorwaarden blijven vervullen. Indien een politieke partij niet langer aan een van de 
voorwaarden voldoet, verliest zij haar hoedanigheid van "politieke partij op Europees niveau" en 
wordt zij van financiering uit hoofde van deze verordening uitgesloten.

Politieke stichtingen die verbonden zijn aan een politieke partij op Europees niveau kunnen 
eveneens een verzoek om financiering indienen via de betreffende partij. In de verordening 
wordt onder "een politieke stichting op Europees niveau" verstaan: een entiteit (of een netwerk 
van entiteiten) met rechtspersoonlijkheid in een lidstaat die/dat verbonden is met een politieke 
partij op Europees niveau. Politieke stichtingen op Europees niveau verrichten taken met 
betrekking tot observatie, analyse, communicatie en bijdragen aan het debat, met name met het 
oog op de verkiezingen voor het Europees Parlement. Op stichtingen zijn dezelfde financiële 
regels van toepassing als op partijen. Het verzoek om financiering moet vergezeld gaan van 
documenten waaruit blijkt dat het gaat om een politieke partij op Europees niveau. Daarnaast 
moet de aanvraag vergezeld gaan van het politieke programma van de partij en een statuut 
waarin met name is vastgelegd bij welke organen de verantwoordelijkheid voor de politieke 
leiding en het financieel beheer berusten, alsmede bij welke natuurlijke personen in de 
respectieve lidstaten de wettelijke vertegenwoordiging berust. Wijzigingen met betrekking tot de 
bedoelde documenten worden binnen een termijn van twee maanden aan het Europees Parlement 
ter kennis gebracht. Bij gebreke van kennisgeving wordt de financiering opgeschort. Na 
ontvangst van een verzoek om financiering neemt het Europees Parlement binnen een termijn 
van drie maanden een besluit.

II. De noodzaak van hervorming en voorstellen daartoe

Het is van het grootste belang dat de Europese politieke partijen die de democratie in de 
Europese Unie bevorderen een gemeenschappelijke en eenvormige juridische status krijgen 
toegekend. De vaststelling van een Europees statuut gebaseerd op het EU-recht lijkt belangrijker 
dan ooit voor de partijen met het oog op de verwezenlijking van hun doelen. De Europese 
politieke partijen zouden een rechtspersoonlijkheid moeten bezitten om de brede kloof tussen de 
fiscale behandeling van de Europese politieke partijen en die van de Europese instellingen te 
dichten. De hervormingen die zijn voorgesteld in het verslag van de secretaris-generaal van 2010 
en de besluiten van het Bureau van 13 december 2011, zijn het resultaat van een grondige 
analyse van de huidige situatie en voorzien in een over het geheel genomen positieve reactie op 
de vragen, zorgen en opmerkingen van de Europese politieke partijen. In de ontwerpverslagen 
zijn de voorstellen gericht op organisatorische eenvormigheid van de Europese politieke partijen. 
De organisatorische convergentie kan uitsluitend bereikt worden door de gemeenschappelijke 
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politieke, juridische en fiscale status van de Europese politieke partijen.

Uw rapporteur is zeer verheugd over de vaststelling van een speciale en eenvormige Europese 
rechtsvorm voor de Europese politieke partijen om redenen van met name organisatorische en 
fiscale convergentie.

Met betrekking tot de erkenningscriteria stelt uw rapporteur voor dat uitsluitend nationale of 
regionale partijen het recht zouden moeten hebben om een Europese partij op te richten. Voor de 
oprichting van Europese partijen wordt in het statuut voor Europese partijen in gelijke mate 
rekening gehouden met Europese, nationale en regionale gekozen vertegenwoordigers, zolang de 
regionale vertegenwoordigers in regionale parlementen zitting hebben. De mogelijkheid om 
regionaal verkozen vertegenwoordigers te erkennen zou derhalve behouden moeten blijven met 
het oog op de oprichting van partijen, maar uitsluitend in het geval van regio's met wetgevende 
bevoegdheden. Daarnaast moet elke Europese politieke partij door ten minste één lid in het 
Europees Parlement vertegenwoordigd worden. Om in aanmerking te komen voor financiering 
door het Europees Parlement moet een Europese politieke partij door ten minste één lid van het 
Europees Parlement vertegenwoordigd worden. Daarnaast moet de politieke partij bij de 
samenstelling en de oprichting van zowel nationale, regionale als Europese politieke partijen zelf 
de criteria van volledig geëerbiedigde interne democratie in aanmerking nemen. Dit vereiste 
betekent dat een partij die niet aan de voorwaarde van interne democratie voldoet, niet meetelt 
voor het vereiste uit hoofde van artikel 3, lid 1 van de Financieringsverordening, namelijk om in 
ten minste zeven lidstaten vertegenwoordigd te zijn.

Wat betreft de onafhankelijke middelen die Europese politieke partijen moeten kunnen aantonen: 
dit percentage kan verlaagd worden tot 10% om de verdere ontwikkeling te bevorderen. 
Bovendien zou het aan te tonen percentage middelen in de vorm van de "controversiële" fysieke 
middelen beperkt moeten worden tot 7,5%. Wat de politieke stichtingen betreft, is uw rapporteur 
echter van mening dat de herziening van het rechtsinstrument aangegrepen moet worden om het 
vereiste dat stichtingen aan moeten kunnen tonen over eigen middelen te beschikken, te 
schrappen. De vaststelling moet plaatsvinden in combinatie met een overeenkomst met de 
Europese politieke partijen en hun stichtingen over uniforme criteria voor het gebruik van 
kredieten. Ten aanzien van de mogelijkheid voor stichtingen om reserves op te bouwen en hun 
kredieten over te dragen, zijn er geen problemen en bestaat er ook geen controverse onder de 
partijen. Wat de kwestie van donaties betreft, zou een redelijke versoepeling van de limiet voor 
donaties voldoende zijn als overeen wordt gekomen dat de limiet verhoogd wordt van 12 000 
naar 25 000 euro.

Zoals besproken in het verslag, maar ook in overeenstemming met de hoorzitting met de 
Europese fracties voorafgaand aan de opstelling van het verslag, zouden de Europese politieke 
partijen uitsluitend aan referenda deel moeten kunnen nemen die over kwesties gaan die nauw 
samenhangen met de Europese Unie. De rechtspersoonlijkheid en het gemeenschappelijke 
Europese statuut van de Europese politieke partijen maakt de weg verder vrij voor het aannemen 
van een transnationale lijst van leden van het Europees Parlement, zoals voorgesteld in het 
verslag-Duff. Het is nog steeds een moeilijke opgave om een transnationaal partijensysteem te 
ontwikkelen, maar de omstandigheden zijn op dit moment gunstiger dan voorheen. De eerste 
stap zou de rechtspersoonlijkheid en het Europese statuut van de Europese politieke partijen 
moeten zijn, gevolgd door het aannemen van een transnationale lijst van te verkiezen leden van 
het Europees Parlement.
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Als het gaat om de financieringsregeling is uw rapporteur voorstander van maximale 
transparantie. De transparante financiering is een fundamenteel element van het ondersteunen 
van democratische waarden en het bevorderen van goed bestuur. Zoals vastgesteld door 
Transparency International is de transparantie na de wijziging van Verordening (EG) 
nr. 2004/2003 in 2007 toegenomen; financiële rapporten van alle partijen en stichtingen zijn 
gemakkelijk te vinden op een centrale website van het Europees Parlement, zoals vereist op 
grond van artikel 9 bis van de gewijzigde verordening. Kredieten voor de Europese politieke 
partijen moeten goedgekeurd worden door middel van een toekenningsbesluit, in combinatie met 
het stroomlijnen van de procedure. De Europese politieke stichtingen zouden het recht moeten 
hebben reserves op te bouwen en de kredieten over te dragen naar het volgende begrotingsjaar. 
Europese politieke stichtingen zijn vrij om de technische faciliteiten van het Europees Parlement 
tegen betaling te gebruiken, aangezien Europese politieke partijen dit ook mogen doen. Om de 
transparantie te waarborgen zou het mogelijk moeten zijn controles achteraf op de financiering te 
verrichten.

Het Europees Parlement is sterk van mening dat het verzoek van de Europese politieke partijen 
om hun status in overeenstemming te brengen met die van de Europese instellingen 
gerechtvaardigd is, en verzoekt het Bureau van het Parlement de kwestie verder te onderzoeken.

III. Afsluitende opmerkingen

Het creëren van een veilig en transparant klimaat voor het functioneren en financieren van 
Europese politieke partijen is een zeer democratische daad. We hebben behoefte aan een ruimte, 
een Europese ruimte van deelnemende politieke partijen die burgers in het hart van de Unie 
brengen en hen helpen in hun dagelijks leven. Het vaststellen van specifieke regels maakt het 
mogelijk deze ruimte te verwezenlijken en dient daarnaast een tweeledig doel. Enerzijds zorgt 
het voor actuele, snelle en publieke informatie bij de oprichting van de Europese politieke 
partijen en hun gemeenschappelijke Europese status. Burgers zijn zich ervan bewust dat 
deelname aan een Europese politieke partij betekent dat zij onder het recht van de Europese Unie 
vallen en dat politieke partijen rechten en verplichtingen hebben. Anderzijds maakt het Europees 
statuut van de Europese politieke partijen de weg vrij voor het ontwikkelen van een 
transnationaal partijensysteem. Het is de eerste en onmisbare stap in de richting van meer 
inspraak, meer democratie en uiteindelijk meer Europa.
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