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11.4.2018 A8-0373/18 

Ändringsförslag  18 

Jörg Meuthen 

för EFDD-gruppen 

 

Betänkande A8-0373/2017 

Mercedes Bresso 

Stadgar för och finansiering av europeiska politiska partier och europeiska politiska stiftelser 

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

 

Förslag till förordning 

Skäl 1a (nytt) 

 
Kommissionens förslag Ändringsförslag 

 (1a) En dynamisk politisk miljö på EU-

nivå har utvecklats. Europeiska politiska 

partier och anknutna stiftelser har 

mognat och är nu i stånd att samla in 

privata medel för främjande av deras 

politiska idéer. Det finns inget ytterligare 

behov av EU-medel som härrör från 

skattebetalarnas pengar. EU:s 

finansiering bör därför fasas ut steg för 

steg inom nästa fleråriga budgetram. 

Or. en 
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11.4.2018 A8-0373/19 

Ändringsförslag  19 

Jörg Meuthen 

för EFDD-gruppen 

 

Betänkande A8-0373/2017 

Mercedes Bresso 

Stadgar för och finansiering av europeiska politiska partier och europeiska politiska stiftelser 

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

 

Förslag till förordning 

Artikel 1 – led 1 

Förordning (EU, Euratom) nr 1141/2014  

Artikel 3 – punkt 1 – led b – stycke 1 

 
Kommissionens förslag Ändringsförslag 

Dess medlemspartier företräds, i minst en 

fjärdedel av medlemsstaterna, av ledamöter 

av Europaparlamentet, nationella 

parlament, regionala parlament eller 

regionala församlingar, eller 

Den eller dess medlemmar måste vara 

eller måste företrädas av, i minst en 

fjärdedel av medlemsstaterna, ledamöter av 

Europaparlamentet, nationella parlament, 

regionala parlament eller regionala 

församlingar, eller 

Or. en 

Motivering 

Enskilda medlemmar och oberoende ledamöter bör få behålla de rättigheter de för närvarande har och 

behandlas lika. Deras medlemskap bör även i fortsättningen räknas i fråga om kriterierna för 

representation. Ändringen återför texten till den nuvarande rättsliga situationen, som möjliggör mångfald 

och pluralism för europeiska politiska partier. 
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11.4.2018 A8-0373/20 

Ändringsförslag  20 

Jörg Meuthen 

för EFDD-gruppen 

 

Betänkande A8-0373/2017 

Mercedes Bresso 

Stadgar för och finansiering av europeiska politiska partier och europeiska politiska stiftelser 

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

 

Förslag till förordning 

Artikel 1 – led 4 

Förordning (EU, Euratom) nr 1141/2014 

Artikel 19 – punkt 1 – stycke 1 – strecksats 1 

 
Kommissionens förslag Ändringsförslag 

– 5 % ska fördelas i lika delar mellan 

de mottagande europeiska politiska 

partierna. 

– 20 % ska fördelas i lika delar 

mellan de mottagande europeiska politiska 

partierna. 

Or. en 

Motivering 

Detta garanterar att små och medelstora europeiska politiska partier får en skälig andel av medlen. 
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11.4.2018 A8-0373/21 

Ändringsförslag  21 

Jörg Meuthen 

för EFDD-gruppen 

 

Betänkande A8-0373/2017 

Mercedes Bresso 

Stadgar för och finansiering av europeiska politiska partier och europeiska politiska stiftelser 

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

 

Förslag till förordning 

Artikel 1 – led 4 

Förordning (EU, Euratom) nr 1141/2014 

Artikel 19 – punkt 1 – stycke 1 – strecksats 2 

 
Kommissionens förslag Ändringsförslag 

– 95 % ska fördelas proportionellt 

mellan de mottagande europeiska politiska 

partierna i förhållande till deras andel valda 

ledamöter av Europaparlamentet. 

– 80 % ska fördelas proportionellt 

mellan de mottagande europeiska politiska 

partierna i förhållande till deras andel valda 

ledamöter av Europaparlamentet. 

Or. en 

Motivering 

Detta garanterar att små och medelstora europeiska politiska partier får en skälig andel av medlen. 



 

AM\1150685SV.docx  PE616.129v01-00 

SV Förenade i mångfalden SV 

11.4.2018 A8-0373/22 

Ändringsförslag  22 

Jörg Meuthen 

för EFDD-gruppen 

 

Betänkande A8-0373/2017 

Mercedes Bresso 

Stadgar för och finansiering av europeiska politiska partier och europeiska politiska stiftelser 

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

 

Förslag till förordning 

Artikel 2 – stycke 1 

 
Kommissionens förslag Ändringsförslag 

Denna förordning träder i kraft den tredje 

dagen efter det att den har offentliggjorts i 

Europeiska unionens officiella tidning. 

Denna förordning träder i kraft den 

1 januari 2020. 

Or. en 

Motivering 

Rättvis demokratisk tävlan bör ske på lika villkor. För att undvika intrycket av att det föreligger en 

partisk motivering bakom ändringarna av ramen för europeiska politiska partier bör ändringarna träda i 

kraft först efter valet till Europaparlamentet 2019. 
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11.4.2018 A8-0373/23 

Ändringsförslag  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 

för EFDD-gruppen 

 

Betänkande A8-0373/2017 

Mercedes Bresso 

Stadgar för och finansiering av europeiska politiska partier och europeiska politiska stiftelser 

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

 

Förslag till förordning 

Artikel 1 – led 2 

Förordning (EU, Euratom) nr 1141/2014 

Artikel 17 – punkt 4 

 
Kommissionens förslag Ändringsförslag 

2. Artikel 17.4 ska ersättas med 

följande: 

utgår 

”4. Stöd eller bidrag från Europeiska 

unionens allmänna budget får inte 

överstiga 90 % av ett europeiskt politiskt 

partis årliga ersättningsgilla kostnader i 

dess budget och 95 % av en europeisk 

politisk stiftelses bidragsberättigande 

kostnader. Europeiska politiska partier 

får använda outnyttjade delar av tilldelade 

unionsmedel för att täcka ersättningsgilla 

kostnader under budgetåret efter det att 

medlen tilldelats. Belopp som fortfarande 

inte utnyttjats efter det budgetåret ska 

återkrävas i enlighet med bestämmelserna 

i budgetförordningen.” 

 

Or. en 
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Ändringsförslag  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 

för EFDD-gruppen 

 

Betänkande A8-0373/2017 

Mercedes Bresso 

Stadgar för och finansiering av europeiska politiska partier och europeiska politiska stiftelser 

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

 

Förslag till förordning 

Skäl 4 

 
Kommissionens förslag Ändringsförslag 

(4) Europeiska politiska partier och 

stiftelser bör ges möjlighet att utnyttja en 

större del av anslagen från Europeiska 

unionens allmänna budget för 

finansieringen av dem. Därför bör den 

högsta andelen stöd eller bidrag från 

Europeiska unionens allmänna budget av 

ett europeiskt politiskt partis årliga 

ersättningsgilla kostnader i dess budget 

och av en europeisk politisk stiftelses 

bidragsberättigande kostnader höjas. 

(4) Europeiska politiska partier och 

stiftelser bör finansiera sig själva utan att 

använda offentliga medel. Därför bör det 

nuvarande systemet snarast möjligt 

ersättas med ett nytt, som uteslutande 

bygger på privata och transparenta 

donationer. 

Or. en 

 


