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LÜHISELGITUS

Komisjoni ettepaneku eesmärgid määruse nr 2004/2003 muutmiseks on järgmised:

− lubada erakondadel erandina finantsmääruse artiklis 109 sätestatud kasumi taotlemist 
keelavast eeskirjast kanda teatav protsent (25%) aastasest toetusest üle järgmise aasta 
esimesse kvartalisse;

− lubada Euroopa tasandi erakondadel moodustada rahaline reserv erakondade enda 
sissetuleku põhjal, mis ületab uue, piiratud minimaalse kaasrahastamise määra 15%;

− lubada Euroopa tasandi poliitilistel sihtasutustel mängida Euroopa tasandi erakondade 
tegevuse ja eesmärkide toetamisel ja edendamisel tähtsat osa;

− kinnitada selgesõnaliselt, et ELi eelarvest saadud vahendeid võib kasutada ka Euroopa 
tasandi erakondade kampaaniate rahastamiseks Euroopa Parlamendi valimiste puhul, 
tingimusel, et see ei kujuta endast otsest või kaudset liikmesriikide erakondade või 
nende kandidaatide rahastamist.

Arvamuse koostaja märgib, et Euroopa Parlamendi juhatus vaatab igal aastal läbi peasekretäri 
aruande Euroopa tasandi erakondade rahastamiseks mõeldud eelarverea täitmise kohta ning et 
komisjoni ettepaneku eesmärk on nimetatud aruandes ja parlamendi 23. märtsi 2006. aasta 
resolutsioonis1 tuvastatud nõrkuste ja puuduste parandamine.

Arvamuse koostaja tervitab üldiselt komisjoni ettepanekuid, kuna need vastavad parlamendi 
väljendatud soovidele.

Sellegipoolest tuvastas arvamuse koostaja komisjoni teksti süvitsi lugemisel mõned punktid, 
mis väärivad läbivaatamist ja mille kohta arvamuse koostaja tegi teksti selgitamise eesmärgil 
teatud arvu muudatusettepanekuid, seadmata sellegipoolest kahtluse alla ettepaneku 
põhjendatust.

Nimetatud muudatusettepanekud ei nõua muid kommentaare kui arvamuse koostaja 
täiendavaid tähelepanekuid.

Artikli 9 uute lõigete 8 ja 9 tähendus ning praktiline ulatus ei ole oma praegusel kujul täiesti 
selged. Arvamuse koostaja ei tee spetsiifilist muudatusettepanekut. Arvamuse koostaja kutsub 
seetõttu vastutavat komisjoni vaatama läbi enne ettepaneku hääletamist nimetatud lõigete 
täpset sõnastust, et selgitada nende lõigete tähendust ja õiguslikku mõju.

MUUDATUSETTEPANEKUD

Eelarvekontrollikomisjon palub vastutaval põhiseaduskomisjonil lisada oma raportisse 
järgmised muudatusettepanekud:

  
1 AFCO-komisjoni raport Euroopa tasandi erakondade kohta (A6-0042/2006).
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Komisjoni ettepanek Euroopa Parlamendi muudatusettepanekud

Muudatusettepanek 1
ARTIKLI 1 LÕIGE 1

Artikli 2 lõike 4 sissejuhatav osa (määrus (EÜ) nr 2004/2003)

4. “Euroopa tasandi poliitilised sihtasutused 
– liikmesriigis juriidilise isiku staatust omav 
üksus või üksuste võrgustik, mis on seotud
Euroopa tasandi erakonnaga ning mis 
toetab ja täiendab asjaomase Euroopa
tasandi erakonna tegevust eelkõige järgmiste 
ülesannete täitmise kaudu:

4. “Euroopa tasandi poliitilised sihtasutused 
– üksus või üksuste võrgustik, mis omab
juriidilise isiku staatust liikmesriigis, kus 
asub tema peakontor, mis on erinev 
Euroopa tasandi erakonna peakontorist, 
millega juriidiline isik on seotud, ning mis 
toetab ja täiendab asjaomase Euroopa 
tasandi erakonna tegevust eelkõige järgmiste 
ülesannete täitmise kaudu:

Selgitus

Sihtasutusi käsitlevad kriteeriumid tuleb viia vastavusse erakondi käsitlevate kriteeriumidega 
(määruse 2004/2003 praeguse artikli 3 punkt a).

Muudatusettepanek 2
ARTIKLI 1 LÕIGE 2 A (uus)

Artikli 4 lõike 2 punkt a (määrus (EÜ) nr 2004/2003)

2 a) Artikli 4 lõike 2 punkt a asendatakse 
järgmise tekstiga:
„a) dokumendid, mis tõendavad, et taotleja 
täidab artiklites 2 ja 3 sätestatud 
tingimused;”

Muudatusettepanek 3
ARTIKLI 1 LÕIGE 3

Artikli 4 lõige 4 (määrus (EÜ) nr 2004/2003)

4. Euroopa tasandi poliitiline sihtasutus võib 
taotleda rahastamist Euroopa tasandi 
erakonna kaudu, millega see on seotud.

4. Euroopa tasandi poliitiline sihtasutus 
taotleb rahastamist eraldiseisvalt Euroopa 
tasandi erakonnast, millega see on seotud.

Selgitus
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Muudatusettepaneku eesmärk on lahutada sihtasutuste ja erakondade puhul kohaldatud 
menetlused.

Muudatusettepanek 4
ARTIKLI 1 LÕIGE 5

Artikli 6 lõike 1 esimese lõigu punkt b (määrus (EÜ) nr 2004/2003)

b) deklareerib oma rahastamisallikad, 
esitades nimekirja annetajatest ja iga 
annetaja annetustest, välja arvatud annetuste 
puhul, mis ei ületa 500 eurot.

b) deklareerib oma rahastamisallikad, 
esitades nimekirja annetajatest ja iga 
annetaja annetustest, välja arvatud annetuste 
puhul, mis ei ületa 2500 eurot.

Muudatusettepanek 5
ARTIKLI 1 LÕIGE 5

Artikli 6 lõige 3 (määrus (EÜ) nr 2004/2003)

3. Euroopa tasandi poliitilist sihtasutust 
võivad toetada selle liikmeks olevad 
riiklikud poliitilised sihtasutused ning 
Euroopa tasandi erakonnad. Niisugused 
toetused ei või ületada 40% kõnealuse 
sihtasutuse aastaeelarvest.”

3. Euroopa tasandi poliitilist sihtasutust 
võivad toetada selle liikmeks olevad 
riiklikud poliitilised sihtasutused ning 
Euroopa tasandi erakonnad. Niisugused 
toetused ei või ületada 40% kõnealuse 
sihtasutuse aastaeelarvest ja nende puhul 
tuleb järgida artikli 10 lõiget 2.
Tõendamiskohustus on asjakohasel 
Euroopa tasandi erakonnal.”

Muudatusettepanek 6
ARTIKLI 1 LÕIGE 6

Artikli 7 lõige 1 (määrus (EÜ) nr 2004/2003)

1. Euroopa tasandi erakondade rahastamist 
Euroopa Liidu üldeelarvest või mis tahes 
muust allikast ei või kasutada muude 
erakondade otseseks või kaudseks 
rahastamiseks, eriti riikide erakondade 
puhul, mida reguleerivad riiklikud eeskirjad.

1. Euroopa tasandi erakondade rahastamist 
Euroopa Liidu üldeelarvest või mis tahes 
muust allikast ei või kasutada muude 
erakondade otseseks või kaudseks 
rahastamiseks, eriti riikide erakondade või 
üksikkandidaatide puhul, mida reguleerivad 
riiklikud eeskirjad.

Muudatusettepanek 7
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ARTIKLI 1 LÕIGE 6
Artikli 7 lõige 2 (määrus (EÜ) nr 2004/2003)

2. Euroopa tasandi poliitiliste sihtasutuste 
rahastamist Euroopa Liidu üldeelarvest ei 
või kasutada ei Euroopa tasandi ega riiklike 
erakondade ega ka riiklike sihtasutuste 
otseseks või kaudseks rahastamiseks.”

2. Euroopa tasandi poliitiliste sihtasutuste 
rahastamist Euroopa Liidu üldeelarvest ei 
või kasutada ei Euroopa tasandi ega riiklike 
erakondade või üksikkandidaatide ega ka 
riiklike sihtasutuste otseseks või kaudseks 
rahastamiseks.”

Muudatusettepanek 8
ARTIKLI 1 LÕIKE 8 PUNKT B A (uus)

Artikli 9 lõige 3 a (uus) (määrus (EÜ) nr 2004/2003)

b a) Lisatakse järgmine lõige:
„3 a. Vastutav eelarvevahendite käsutaja 
tohib samuti teostada vajadusel 
kohapealseid järelkontrollimisi vastavalt 
finantsmääruse artikli 60 lõikele 4.”

Muudatusettepanek 9
ARTIKLI 1 LÕIKE 8 PUNKT C

Artikli 9 lõige 7 (määrus (EÜ) nr 2004/2003)

7. Kui Euroopa tasandi erakonnal tulud 
ületavad kulusid eelarveaasta lõpuks, mille 
jooksul erakond on saanud tegevustoetust, 
võib erandina määruse (EÜ, Euratom) nr 
1995/2006 artiklis 109 sätestatud kasumi 
taotlemist keelava eeskirja suhtes kuni 25% 
kogusissetulekust üle kanda järgmisesse 
aastasse tingimusel, et see kasutatakse ära 
enne järgmise aasta esimese kvartali lõppu.

7. Kui Euroopa tasandi erakonnal tulud 
ületavad kulusid eelarveaasta lõpuks, mille 
jooksul erakond on saanud tegevustoetust, 
võib erandina määruse (EÜ, Euratom) nr 
1995/2006 artiklis 109 sätestatud kasumi 
taotlemist keelava eeskirja suhtes kuni 25% 
kogusissetulekust üle kanda järgmisesse 
aastasse tingimusel, et see kasutatakse ära 
enne järgmise aasta esimese kvartali lõppu.
Sõltumatu välisaudiitor, kes kinnitab artikli 
9 lõikes 3 sätestatud iga-aastase sõltumatu 
välisauditi, tõendab samuti vajadusel 
nimetatud ülekandmisega seonduvate 
sätete kohaldamist.
Üksnes enne N aasta lõppu tehtud 
korrapäraseid kulutusi saab üle kanda 
järgmisesse eelarveaastasse.

Selgitus

Kontrolli ja auditi lihtsustamise eesmärgil tuleb piirata N aastaks võetud juriidiliste 
kohustuste ülekandmist.
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Muudatusettepanek 10
ARTIKLI 1 LÕIKE 8 PUNKT C

Artikli 9 lõige 9 (määrus (EÜ) nr 2004/2003)

9. Lõike 8 sätteid ei kohaldata, kui Euroopa 
tasandi erakonna rahaline reserv ületab 
100% erakonna keskmisest 
aastasissetulekust.”

9. Lõike 8 sätteid ei kohaldata, kui Euroopa 
tasandi erakonna rahaline reserv ületab 
100% erakonna keskmisest 
aastasissetulekust. Sõltumatu välisaudiitor 
tõendab nimetatud sätete järgimist.”

Muudatusettepanek 11
ARTIKLI 1 LÕIGE 8 A (uus)

Artikkel 9 a (uus) (määrus (EÜ) nr 2004/2003)

8 a) Lisatakse järgmine artikkel 9 a:

„Artikkel 9 a
Läbipaistvus

Euroopa Parlament avaldab oma veebilehel  
selleks otstarbeks loodud rubriigis iga 
eelarveaasta kohta, mil on makstud toetusi, 
järgmised dokumendid:

− tabeli igale Euroopa tasandi erakonnale 
või igale sihtasutusele makstud 
summadega;

− artikli 9 lõike 3 teises lõigus sätestatud 
sõltumatute välisaudiitorite edastatud 
iga-aastased välisauditi kinnitused;

− artiklis 12 sätestatud Euroopa 
Parlamendi peasekretäri aastaaruande 
rahastatud tegevuse kohta;

− Euroopa Parlamendi juhatuses vastu 
võetud käesoleva määruse 
rakendusmeetmed.” 



PE394.072v02-00 8/8 AD\688285ET.doc

ET

MENETLUS

Pealkiri Euroopa tasandi erakondi reguleerivad määrused ja erakondade 
rahastamise eeskirjad

Viited KOM(2007)0364 - C6-0202/2007 - 2007/0130(COD)

Vastutav komisjon AFCO

Arvamuse esitaja(d)
 istungil teada andmise kuupäev

CONT
3.9.2007

Arvamuse koostaja
 nimetamise kuupäev

Véronique Mathieu
17.7.2007

Vastuvõtmise kuupäev 4.10.2007

Lõpphääletuse tulemused +:
–:
0:

12
2
1

Lõpphääletuse ajal kohal olnud liikmed Jean-Pierre Audy, Mogens N.J. Camre, Paulo Casaca, Esther De 
Lange, Szabolcs Fazakas, Ingeborg Gräßle, Dan Jørgensen, Rodi 
Kratsa-Tsagaropoulou, Bogusław Liberadzki, Nils Lundgren, Hans-
Peter Martin, Jan Mulder, Bart Staes, Paul van Buitenen

Lõpphääletuse ajal kohal olnud 
asendusliige/asendusliikmed

Véronique Mathieu


	688285et.doc

