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EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL 

11.4.2018 A8-0373/18 

Τροπολογία  18 

Jörg Meuthen 

εξ ονόματος της Ομάδας EFDD 

 

Έκθεση A8-0373/2017 

Mercedes Bresso 

Καθεστώς και χρηματοδότηση των ευρωπαϊκών πολιτικών κομμάτων και των ευρωπαϊκών 

πολιτικών ιδρυμάτων 

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

 

Πρόταση κανονισμού 

Αιτιολογική σκέψη 1 α (νέα) 

 
Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 (1α) Έχει αναπτυχθεί ένα ζωντανό 

πολιτικό περιβάλλον σε επίπεδο ΕΕ. Τα 

ευρωπαϊκά πολιτικά κόμματα και τα 

συνδεδεμένα ιδρύματα έχουν ωριμάσει 

και είναι πλέον σε θέση να αντλήσουν 

ιδιωτικά κεφάλαια για την προώθηση 

των πολιτικών τους ιδεών. Δεν χρειάζεται 

περαιτέρω χρηματοδότηση από την ΕΕ 

από τα χρήματα των φορολογουμένων. 

Ως εκ τούτου, η χρηματοδότηση της ΕΕ 

θα πρέπει να καταργηθεί σταδιακά στο 

επόμενο ΠΔΠ. 

Or. en 
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EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL 

11.4.2018 A8-0373/19 

Τροπολογία  19 

Jörg Meuthen 

εξ ονόματος της Ομάδας EFDD 

 

Έκθεση A8-0373/2017 

Mercedes Bresso 

Καθεστώς και χρηματοδότηση των ευρωπαϊκών πολιτικών κομμάτων και των ευρωπαϊκών 

πολιτικών ιδρυμάτων 

COM(2017)0481 – C8-0307/2017 – 2017/0219(COD) Τελική ΣΥΜΒ.ΤΡΟΠ. 

 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 1 

Κανονισμός (ΕΕ, Ευρατόμ) αριθ. 1141/2014 

Άρθρο 3 – παράγραφος 1 – στοιχείο β – εδάφιο 1 

 
Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

Τα κόμματα-μέλη του πρέπει να 

εκπροσωπούνται, τουλάχιστον στο ένα 

τέταρτο των κρατών μελών, από μέλη του 

Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, των εθνικών 

κοινοβουλίων, των περιφερειακών 

κοινοβουλίων ή των περιφερειακών 

συνελεύσεων ή 

αυτός ή τα μέλη του πρέπει να 

εκπροσωπούνται, τουλάχιστον στο ένα 

τέταρτο των κρατών μελών, από μέλη του 

Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, των εθνικών 

κοινοβουλίων, των περιφερειακών 

κοινοβουλίων ή των περιφερειακών 

συνελεύσεων ή 

Or. en 

Αιτιολόγηση 

Μεμονωμένα μέλη και ανεξάρτητοι βουλευτές θα πρέπει να διατηρούν τα δικαιώματα που έχουν επί του 

παρόντος και να αντιμετωπίζονται ισότιμα. Η συμμετοχή τους θα έπρεπε να εξακολουθήσει να μετράει ως 

προς το κριτήριο της εκπροσώπησης. Η τροπολογία επαναφέρει το κείμενο στην ισχύουσα νομική 

κατάσταση, η οποία επιτρέπει την πολυμορφία και τον πλουραλισμό των ευρωπαϊκών πολιτικών κομμάτων. 
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EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL 

11.4.2018 A8-0373/20 

Τροπολογία  20 

Jörg Meuthen 

εξ ονόματος της Ομάδας EFDD 

 

Έκθεση A8-0373/2017 

Mercedes Bresso 

Καθεστώς και χρηματοδότηση των ευρωπαϊκών πολιτικών κομμάτων και των ευρωπαϊκών 

πολιτικών ιδρυμάτων 

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

 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 4 

Κανονισμός (ΕΕ, Ευρατόμ) αριθ. 1141/2014 

Άρθρο 19 – παράγραφος 1 – εδάφιο 1 – περίπτωση 1 

 
Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

- 5 % κατανέμεται ισομερώς μεταξύ 

των δικαιούχων ευρωπαϊκών πολιτικών 

κομμάτων, 

- 20 % κατανέμεται ισομερώς μεταξύ 

των δικαιούχων ευρωπαϊκών πολιτικών 

κομμάτων, 

Or. en 

Αιτιολόγηση 

Εξασφαλίζει ότι τα μικρά και μεσαίου μεγέθους ευρωπαϊκά πολιτικά κόμματα θα λαμβάνουν δίκαιο μερίδιο 

από τα κονδύλια. 
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EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL 

11.4.2018 A8-0373/21 

Τροπολογία  21 

Jörg Meuthen 

εξ ονόματος της Ομάδας EFDD 

 

Έκθεση A8-0373/2017 

Mercedes Bresso 

Καθεστώς και χρηματοδότηση των ευρωπαϊκών πολιτικών κομμάτων και των ευρωπαϊκών 

πολιτικών ιδρυμάτων 

COM(2017)0481 – C8-0307/2017 – 2017/0219(COD) Τελική ΣΥΜΒ.ΤΡΟΠ. 

 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 4 

Κανονισμός (ΕΕ, Ευρατόμ) αριθ. 1141/2014 

Άρθρο 19 – παράγραφος 1 – εδάφιο 1 – περίπτωση 2 

 
Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

- 95 % κατανέμεται μεταξύ των 

δικαιούχων ευρωπαϊκών πολιτικών 

κομμάτων, αναλογικά προς το ποσοστό 

των εκλεγμένων βουλευτών τους στο 

Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. 

- 80 % κατανέμεται μεταξύ των 

δικαιούχων ευρωπαϊκών πολιτικών 

κομμάτων, αναλογικά προς το ποσοστό 

των εκλεγμένων βουλευτών τους στο 

Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. 

Or. en 

Αιτιολόγηση 

Εξασφαλίζει ότι τα μικρά και μεσαίου μεγέθους ευρωπαϊκά πολιτικά κόμματα θα λαμβάνουν δίκαιο μερίδιο 

από τα κονδύλια. 
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EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL 

11.4.2018 A8-0373/22 

Τροπολογία  22 

Jörg Meuthen 

εξ ονόματος της Ομάδας EFDD 

 

Έκθεση A8-0373/2017 

Mercedes Bresso 

Καθεστώς και χρηματοδότηση των ευρωπαϊκών πολιτικών κομμάτων και των ευρωπαϊκών 

πολιτικών ιδρυμάτων 

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

 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 2 – παράγραφος 1 

 
Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

Ο παρών κανονισμός αρχίζει να ισχύει την 

τρίτη ημέρα από τη δημοσίευσή του στην 

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής 

Ένωσης. 

Ο παρών κανονισμός αρχίζει να ισχύει την 

1η Ιανουαρίου 2020. 

Or. en 

Αιτιολόγηση 

Ο θεμιτός δημοκρατικός ανταγωνισμός απαιτεί ισότιμους όρους. Προκειμένου να αποφευχθεί η εντύπωση 

ότι υπάρχει μεροληπτικό κίνητρο για τις αλλαγές στο πλαίσιο των ευρωπαϊκών πολιτικών κομμάτων, οι 

τροποποιήσεις θα πρέπει να τεθούν σε ισχύ μετά τις εκλογές για το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο το 2019. 
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EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL 

11.4.2018 A8-0373/23 

Τροπολογία  23 

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 

εξ ονόματος της Ομάδας EFDD 

 

Έκθεση A8-0373/2017 

Mercedes Bresso 

Καθεστώς και χρηματοδότηση των ευρωπαϊκών πολιτικών κομμάτων και των ευρωπαϊκών 

πολιτικών ιδρυμάτων 

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

 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 2 

Κανονισμός (ΕΕ, Ευρατόμ) αριθ. 1141/2014 

Άρθρο 17 – παράγραφος 4 

 
Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

(2) Το άρθρο 17 παράγραφος 4 

αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο: 

διαγράφεται 

«4. Οι οικονομικές συνεισφορές ή 

επιδοτήσεις από τον γενικό 

προϋπολογισμό της Ευρωπαϊκής Ένωσης 

δεν υπερβαίνουν το 90 % των ετήσιων 

επιστρεπτέων εξόδων που σημειώνονται 

στον προϋπολογισμό ενός ευρωπαϊκού 

πολιτικού κόμματος και το 95 % των 

επιλέξιμων δαπανών ενός ευρωπαϊκού 

πολιτικού ιδρύματος. Τα ευρωπαϊκά 

πολιτικά κόμματα μπορούν να 

χρησιμοποιούν οποιοδήποτε μη 

δαπανηθέν τμήμα της συνεισφοράς της 

Ένωσης που χορηγήθηκε για την κάλυψη 

επιστρεπτέων εξόδων εντός του 

οικονομικού έτους που έπεται της 

χορήγησης. Τα μη χρησιμοποιηθέντα 

ποσά μετά το εν λόγω οικονομικό έτος 

ανακτώνται σύμφωνα με τον 

δημοσιονομικό κανονισμό.» 

 

Or. en 
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EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL 

11.4.2018 A8-0373/24 

Τροπολογία  24 

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 

εξ ονόματος της Ομάδας EFDD 

 

Έκθεση A8-0373/2017 

Mercedes Bresso 

Καθεστώς και χρηματοδότηση των ευρωπαϊκών πολιτικών κομμάτων και των ευρωπαϊκών 

πολιτικών ιδρυμάτων 

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

 

Πρόταση κανονισμού 

Αιτιολογική σκέψη 4 

 
Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

(4) Στα ευρωπαϊκά πολιτικά κόμματα 

και τα ευρωπαϊκά πολιτικά ιδρύματα θα 

πρέπει να δοθεί η δυνατότητα να 

απορροφούν μεγαλύτερο μέρος των 

πιστώσεων που διατίθενται για τη 

χρηματοδότησή τους στον γενικό 

προϋπολογισμό της Ευρωπαϊκής 

Ένωσης. Ως εκ τούτου, θα πρέπει να 

αυξηθεί το μέγιστο ποσοστό των 

χρηματοδοτικών συνεισφορών ή 

επιχορηγήσεων από τον γενικό 

προϋπολογισμό της Ευρωπαϊκής Ένωσης 

στα ετήσια επιστρεπτέα έξοδα που 

σημειώνονται στον προϋπολογισμό ενός 

ευρωπαϊκού πολιτικού κόμματος και στις 

επιλέξιμες δαπάνες ενός ευρωπαϊκού 

πολιτικού ιδρύματος. 

(4) Τα ευρωπαϊκά πολιτικά κόμματα 

και ιδρύματα θα πρέπει να 

αυτοχρηματοδοτούνται χωρίς προσφυγή 

σε δημόσιους πόρους. Ως εκ τούτου, το 

ισχύον σύστημα πρέπει να 

αντικατασταθεί το συντομότερο δυνατό 

από ένα νέο, που θα βασίζεται 

αποκλειστικά σε ιδιωτικές και διαφανείς 

δωρεές. 

Or. en 

 


