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KORT BEGRUNDELSE

Målene med den revision af forordning (EF) nr. 2004/2003, som Kommissionen har foreslået,
er: 

− at give de politiske partier mulighed for som en undtagelse fra forbuddet mod 
fortjeneste ifølge artikel 109 i finansforordningen at overføre en vis procentdel (25 %) 
af de samlede årlige indtægter fra et år til første kvartal i det følgende år;

− at give de politiske partier på europæisk plan mulighed for at opbygge finansielle 
reserver ved at opspare indtægter, som partierne selv oparbejder ud over det nye 
nedsatte mindstekrav til medfinansiering på 15 %;

− at give politiske fonde på europæisk plan mulighed for at spille en afgørende rolle for 
at understøtte og fremme aktiviteter og mål for politiske partier på europæisk plan;

− klart at fastslå, at midler fra Den Europæiske Unions budget også kan anvendes til at 
finansiere kampagner, der føres af politiske partier på europæisk plan i forbindelse 
med valg til Europa-Parlamentet, forudsat at dette ikke udgør en direkte eller indirekte 
finansiering af nationale politiske partier eller deres kandidater.

Den rådgivende ordfører gør gældende, at Præsidiet hvert år behandler en rapport fra 
generalsekretæren om gennemførelse af budgetposten for støtten til de politiske partier på 
europæisk plan, og at Kommissionens forslag har til formål at rette op på de svagheder og 
udfylde de huller, der er konstateret i disse rapporter samt i Parlamentets beslutning af 23. 
marts 20061.

Den rådgivende ordfører stiller sig generelt positivt til Kommissionens forslag, da de svarer til 
de ønsker, som Parlamentet allerede har fremsat.

Efter en nærlæsning af Kommissionens forslag har ordføreren dog påvist nogle punkter, der 
bør overvejes yderligere, og som har foranlediget ordføreren til at udarbejde nogle få 
ændringsforslag med det formål at tydeliggøre teksten, uden at der dog sættes spørgsmålstegn 
ved det velbegrundede i forslaget.

Disse ændringsforslag kræver ikke yderligere kommentarer, men den rådgivende ordfører 
ønsker at gøre opmærksom på endnu et punkt.

Betydningen og den praktiske rækkevidde af de nye stk. 8 og 9 i artikel 9 er ikke helt klar, 
sådan som de er formuleret i øjeblikket. Den rådgivende ordfører har ikke fremsat nogen 
specifikke ændringsforslag. Imidlertid opfordrer han det korresponderende udvalg til at 
undersøge den nøjagtige formulering af disse afsnit, inden det stemmer om forslaget, for at 
klarlægge deres betydning og juridiske virkning.

  
1 Betænkning fra Udvalget om Konstitutionelle Anliggender om de politiske partier på europæisk plan A6-
0042/2006
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ÆNDRINGSFORSLAG

Budgetkontroludvalget opfordrer Udvalget om Konstitutionelle Anliggender, som er 
korresponderende udvalg, til at optage følgende ændringsforslag i sin betænkning:

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Ændringsforslag 1
ARTIKEL 1, NR. 1

Artikel 2, nr. 4, indledning (forordning (EF) nr. 2004/2003)

"4. "Politiske fonde på europæisk plan": en 
enhed eller et netværk af enheder, der har 
status som juridisk person i en medlemsstat, 
som er knyttet til et politisk parti på 
europæisk plan, og som via sine aktiviteter 
støtter og supplerer det europæiske politiske 
partis mål, bl.a. ved at:

"4. "Politiske fonde på europæisk plan": en 
enhed eller et netværk af enheder, der har 
status som juridisk person i den 
medlemsstat, hvor den er hjemmehørende,
som er juridisk adskilt fra det politiske parti 
på europæisk plan, hvortil den er knyttet, og 
som via sine aktiviteter støtter og supplerer 
det europæiske politiske partis mål, bl.a. ved 
at:

Begrundelse

Kriterierne vedrørende fonde rettes ind efter de kriterier, der finder anvendelse på partier 
(artikel 3, litra a) i den nuværende forordning (EF) nr. 2004/2003).

Ændringsforslag 2
ARTIKEL 1, NR. 2 A (nyt)

Artikel 4, stk. 2, litra a (forordning (EF) nr. 2004/2003) 

2a) Artikel 4, stk. 2, litra a) affattes således:
"a) dokumenter, der godtgør, at 
ansøgeren opfylder betingelserne i artikel 
2 og 3."

Ændringsforslag 3
ARTIKEL 1, NR. 3

Artikel 4, stk. 4 (forordning (EF) nr. 2004/2003) 

"4. En politisk fond på europæisk plan kan 
ansøge om finansiering gennem det 
politiske parti på europæisk plan, som den er 
tilknyttet.

"4. En politisk fond på europæisk plan 
indgiver separat ansøgning om finansiering 
i forhold til det politiske parti på europæisk 
plan, som den er tilknyttet.
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Begrundelse

Ændringsforslaget skal sikre, at der er separate procedurer for fonde og partier.

Ændringsforslag 4
ARTIKEL 1, NR. 5

Artikel 6, stk. 1, afsnit 1, litra b (forordning (EF) nr. 2004/2003)

b) opgiver indtægtskilder i form af en 
fortegnelse over donatorer og gaver, som 
hver donator har givet, med undtagelse af 
gaver, som ikke overstiger 500 EUR

b) opgiver indtægtskilder i form af en 
fortegnelse over donatorer og gaver, som 
hver donator har givet, med undtagelse af 
gaver, som ikke overstiger 2 500 EUR

Ændringsforslag 5
ARTIKEL 1, NR. 5

Artikel 6, stk. 3 (forordning (EF) nr. 2004/2003)

3. Bidrag til en politisk fond på europæisk 
plan fra nationale politiske fonde, der er 
medlemmer af en politisk fond på europæisk 
plan, og fra politiske partier på europæisk 
plan, er tilladt. De må ikke overstige 40 % af 
den pågældende fonds årlige budget.

3. Bidrag til en politisk fond på europæisk 
plan fra nationale politiske fonde, der er 
medlemmer af en politisk fond på europæisk 
plan, og fra politiske partier på europæisk 
plan, er tilladt. De må ikke overstige 40 % af 
den pågældende fonds årlige budget og skal 
overholde bestemmelserne i artikel 10, stk. 
2. Bevisbyrden påhviler det pågældende 
politiske parti på europæisk plan.

Ændringsforslag 6
ARTIKEL 1, NR. 6

Artikel 7, stk. 1 (forordning (EF) nr. 2004/2003)

1. Finansieringen af politiske partier på 
europæisk plan over Den Europæiske 
Unions almindelige budget eller fra enhver 
anden kilde kan ikke anvendes til direkte 
eller indirekte finansiering af andre politiske 
partier og navnlig ikke af nationale partier, 
der fortsat er underlagt de nationale regler.

1. Finansieringen af politiske partier på 
europæisk plan over Den Europæiske 
Unions almindelige budget eller fra enhver 
anden kilde kan ikke anvendes til direkte 
eller indirekte finansiering af andre politiske 
partier og navnlig ikke af nationale partier
eller individuelle kandidater, der fortsat er 
underlagt de nationale regler.
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Ændringsforslag 7
ARTIKEL 1, NR. 6

Artikel 7, stk. 2 (forordning (EF) nr. 2004/2003)

2. Finansieringen af politiske fonde på 
europæisk plan over Den Europæiske 
Unions almindelige budget kan ikke 
anvendes til direkte eller indirekte 
finansiering af politiske partier på europæisk 
plan eller fonde på nationalt plan."

2. Finansieringen af politiske fonde på 
europæisk plan over Den Europæiske 
Unions almindelige budget kan ikke 
anvendes til direkte eller indirekte 
finansiering af politiske partier på europæisk 
eller nationalt plan, individuelle kandidater
eller fonde på nationalt plan."

Ændringsforslag 8
ARTIKEL 1, NR. 8, LITRA B A (nyt)

Artikel 9, stk. 3 a (nyt) (forordning (EF) nr. 2004/2003) 

ba) Følgende indsættes som stk. 3a:
"3a. Den ved delegation bemyndigede 
anvisningsberettigede kan desuden, når 
han finder det nyttigt, foretage 
efterfølgende kontrol og kontrol på stedet, 
jf. artikel 60, stk. 4, i finansforordningen."

Ændringsforslag 9
ARTIKEL 1, NR. 8, LITRA C

Artikel 9, stk. 7 (forordning (EF) nr. 2004/2003) 

"7. Hvis et europæisk politisk partis 
indtægter overstiger udgifterne ved 
udgangen af det regnskabsår, hvortil det 
modtog et driftstilskud, kan en del af 
overskuddet indtil 25 % af de samlede 
indtægter for det pågældende år, som en 
undtagelse fra forbuddet mod fortjeneste 
ifølge artikel 109 i forordning (EF, Euratom) 
nr. 1995/2006, fremføres til det følgende år, 
forudsat at midlerne anvendes inden 
udgangen af første kvartal i det følgende år.

"7. Hvis et europæisk politisk partis 
indtægter overstiger udgifterne ved 
udgangen af det regnskabsår, hvortil det 
modtog et driftstilskud, kan en del af 
overskuddet indtil 25 % af de samlede 
indtægter for det pågældende år, som en 
undtagelse fra forbuddet mod fortjeneste 
ifølge artikel 109 i forordning (EF, Euratom) 
nr. 1995/2006, fremføres til det følgende år, 
forudsat at midlerne anvendes inden 
udgangen af første kvartal i det følgende år.
Den eksterne og uafhængige revisor, der 
skal foretage den årlige påtegning som 
præciseret i artikel 9, stk. 3, skal i givet fald 
også attestere, at bestemmelserne om denne 
fremførsel er overholdt.
Kun udgifter, der behørigt er forpligtet 
inden udgangen af år N, kan fremføres til 
det efterfølgende regnskabsår." 
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Begrundelse

Fremførsler bør for at lette kontrol og revision være begrænset til juridiske forpligtelser, der 
allerede er indgået i år N.

Ændringsforslag 10
ARTIKEL 1, NR. 8, LITRA C

Artikel 9, stk. 9 (forordning (EF) nr. 2004/2003)

9. Bestemmelserne i stk. 8 finder ikke 
anvendelse, hvis de finansielle reserver for 
et politisk parti på europæisk plan overstiger 
100 % af partiets gennemsnitlige årlige 
indtægter.

9. Bestemmelserne i stk. 8 finder ikke 
anvendelse, hvis de finansielle reserver for 
et politisk parti på europæisk plan overstiger 
100 % af partiets gennemsnitlige årlige 
indtægter. Den eksterne og uafhængige 
revisor skal ligeledes attestere, at disse 
bestemmelser er overholdt.

Ændringsforslag 11
ARTIKEL 1, NR. 8 A (nyt)

Artikel 9a (ny) (forordning (EF) nr. 2004/2003)

8a. Følgende indsættes som artikel 9a:
"Artikel 9a
Åbenhed

Europa-Parlamentet offentliggør i en dertil 
oprettet rubrik på sit websted for hvert 
regnskabsår, i hvilket der er udbetalt støtte, 
følgende dokumenter:

− en oversigt over de beløb, der er 
udbetalt til hvert enkelt politisk parti på 
europæisk plan eller til hver enkelt 
fond;

– de årlige revisionspåtegninger fra de 
eksterne og uafhængige revisorer, der 
er omhandlet i artikel 9, stk. 3, afsnit 2;

– den i artikel 12 omhandlede årlige 
rapport fra Europa-Parlamentets 
generalsekretær om de finansierede 
aktiviteter;

– de af Europa-Parlamentets Præsidium 
vedtagne bestemmelser om
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gennemførelsen af denne forordning."
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