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Ændringsforslag  18 

Jörg Meuthen 

for EFDD-Gruppen 

 

Betænkning A8-0373/2017 

Mercedes Bresso 

Statut for og finansiering af europæiske politiske partier og europæiske politiske fonde 

(COM(2017)0481 - C8-0307/2017 - 2017/0219(COD)) 

 

Forslag til forordning 

Betragtning 1 a (ny) 

 
Kommissionens forslag Ændringsforslag 

 (1a) På EU-plan har der udviklet sig et 

dynamisk politisk miljø.  Europæiske 

politiske partier og tilknyttede fonde har 

udviklet sig og er nu i stand til at rejse 

private midler til at fremme deres politiske 

idéer. Der er ikke yderligere behov for 

EU-finansiering, der stammer fra 

skatteborgernes penge. EU's finansiering 

bør derfor udfases trinvist inden for den 

næste flerårige finansielle ramme.  

Or. en 
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Jörg Meuthen 
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Betænkning A8-0373/2017 

Mercedes Bresso 

Statut for og finansiering af europæiske politiske partier og europæiske politiske fonde 

(COM(2017)0481 - C8-0307/2017 - 2017/0219(COD)) 

 

Forslag til forordning 

Artikel 1 – stk. 1 – nr. 1 

Forordning (EU, Euratom) nr. 1141/2014 

Artikel 3 – stk. 1 – litra b – afsnit 1 

 
Kommissionens forslag Ændringsforslag 

”dens medlemspartier skal i mindst en 

fjerdedel af medlemsstaterne være 

repræsenteret af medlemmer af Europa-

Parlamentet eller af de nationale eller 

regionale parlamenter eller regionale 

forsamlinger, eller" 

den eller dens medlemmer skal i mindst en 

fjerdedel af medlemsstaterne være 

repræsenteret af medlemmer af Europa-

Parlamentet eller af de nationale eller 

regionale parlamenter eller regionale 

forsamlinger, eller 

Or. en 

Begrundelse 

Individuelle medlemmer og uafhængige parlamentsmedlemmer bør bevare de rettigheder, de har i 

øjeblikket, og bør behandles ens. Deres medlemskab bør fortsat medregnes i spørgsmålet om 

repræsentationskriterierne. Ændringsforslaget fører teksten tilbage til den nuværende retlige situation, 

som giver mulighed for mangfoldighed og pluralisme for europæiske politiske partier. 
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Jörg Meuthen 
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Betænkning A8-0373/2017 

Mercedes Bresso 

Statut for og finansiering af europæiske politiske partier og europæiske politiske fonde 

(COM(2017)0481 - C8-0307/2017 - 2017/0219(COD)) 

 

Forslag til forordning 

Artikel 1 – stk. 1 – nr. 4 

Forordning (EU, Euratom) nr. 1141/2014 

Artikel 19 – stk. 1 – afsnit 1 – led 1 

 
Kommissionens forslag Ændringsforslag 

- 5 % fordeles i lige store dele 

mellem de tilskudsberettigede europæiske 

politiske partier 

- 20 % fordeles i lige store dele 

mellem de tilskudsberettigede europæiske 

politiske partier 

Or. en 

Begrundelse 

Sikrer, at små og mellemstore europæiske politiske partier får en rimelig andel af midlerne.  
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Jörg Meuthen 
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Betænkning A8-0373/2017 

Mercedes Bresso 

Statut for og finansiering af europæiske politiske partier og europæiske politiske fonde 

(COM(2017)0481 - C8-0307/2017 - 2017/0219(COD)) 

 

Forslag til forordning 

Artikel 1 – stk. 1 – nr. 4 

Forordning (EU, Euratom) nr. 1141/2014 

Artikel 19 – stk. 1 – afsnit 1 – led 2 

 
Kommissionens forslag Ændringsforslag 

- 95 % fordeles blandt de 

tilskudsberettigede europæiske politiske 

partier i forhold til deres andel af valgte 

medlemmer til Europa-Parlamentet. 

- 80 % fordeles blandt de 

tilskudsberettigede europæiske politiske 

partier i forhold til deres andel af valgte 

medlemmer til Europa-Parlamentet. 

Or. en 

Begrundelse 

Sikrer, at små og mellemstore europæiske politiske partier får en rimelig andel af midlerne. 
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Betænkning A8-0373/2017 

Mercedes Bresso 

Statut for og finansiering af europæiske politiske partier og europæiske politiske fonde 

(COM(2017)0481 - C8-0307/2017 - 2017/0219(COD)) 

 

Forslag til forordning 

Artikel 2 – stk. 1 

 
Kommissionens forslag Ændringsforslag 

Denne forordning træder i kraft på 

tredjedagen efter offentliggørelsen i Den 

Europæiske Unions Tidende. 

Denne forordning træder i kraft den 1. 

januar 2020. 

Or. en 

Begrundelse 

Loyal demokratisk konkurrence bør foregå på lige vilkår.  For at undgå at give indtryk af, at der ligger en 

partisk motivation bag ændringerne til rammen for europæiske politiske partier, bør ændringerne først 

træde i kraft efter valget til Europa-Parlamentet i 2019. 
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Fabio Massimo Castaldo, Laura Ferrara, Tiziana Beghin, Daniela Aiuto, Laura Agea, 

Rosa D'Amato, Marco Valli, Ignazio Corrao, Dario Tamburrano, Eleonora Evi, Marco 

Zullo, Isabella Adinolfi, Piernicola Pedicini, Jörg Meuthen 

for EFDD-Gruppen 

 

Betænkning A8-0373/2017 

Mercedes Bresso 

Statut for og finansiering af europæiske politiske partier og europæiske politiske fonde 

(COM(2017)0481 - C8-0307/2017 - 2017/0219(COD)) 

 

Forslag til forordning 

Artikel 1 – stk. 1 – nr. 2 

Forordning (EU, Euratom) nr. 1141/2014 

Artikel 17 – stk. 4 

 
Kommissionens forslag Ændringsforslag 

2) Artikel 17, stk. 4, affattes således: udgår 

"4. Finansielle bidrag eller tilskud fra 

Den Europæiske Unions almindelige 

budget må ikke overstige 90 % af de årlige 

tilskudsberettigede omkostninger, som er 

angivet i et europæisk politisk partis 

budget, og 95 % af de støtteberettigede 

omkostninger, som en europæisk politisk 

fond har afholdt. Europæiske politiske 

partier kan anvende ubrugte EU-bidrag 

ydet til dækning af tilskudsberettigede 

omkostninger i regnskabsåret efter 

tildelingen. Beløb, der fortsat ikke er 

brugt efter udløbet af dette regnskabsår, 

tilbagebetales i henhold til 

finansforordningen." 

 

Or. en 
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Betænkning A8-0373/2017 

Mercedes Bresso 

Statut for og finansiering af europæiske politiske partier og europæiske politiske fonde 

(COM(2017)0481 - C8-0307/2017 - 2017/0219(COD)) 

 

Forslag til forordning 

Betragtning 4 

 
Kommissionens forslag Ændringsforslag 

(4) Europæiske politiske partier og 

fonde bør gives mulighed for at absorbere 

en større del af bevillingerne til deres 

finansiering i Den Europæiske Unions 

almindelige budget. Andelen af finansielle 

bidrag eller tilskud fra Den Europæiske 

Unions almindelige budget af de årlige 

tilskudsberettigede omkostninger, som er 

angivet i et europæisk politisk partis 

budget, og de støtteberettigede 

omkostninger, som en europæisk politisk 

fond har afholdt, bør derfor forhøjes. 

(4) Europæiske politiske partier og 

fonde bør finansiere sig selv uden at skulle 

ty til offentlige midler.  Den nuværende 

ordning bør derfor snarest muligt erstattes 

af en ny, som udelukkende er baseret på 

private og gennemskuelige donationer. 

Or. en 

 


