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BEKNOPTE MOTIVERING

Met de door de Commissie voorgestelde herziening van Verordening (EG) nr. 2004/2003 
wortd het volgende beoogd:

− politieke partijen, in afwijking van artikel 109 van het Financieel Reglement ("geen 
winst"-regel), toestaan een percentage (25%) van de totale jaarlijkse ontvangsten van 
het ene jaar naar het eerste kwartaal van het volgende jaar over te dragen;

− politieke partijen op Europees niveau toestaan financiële reserves op te bouwen door 
inkomsten te sparen die de partijen zelf voortbrengen bovenop een nieuw, verlaagd, 
minimum cofinancieringsniveau van 15%;

− politieke stichtingen op Europees niveau in staat stellen een belangrijke rol te spelen 
bij de ondersteuning en bevordering van de activiteiten en doelstellingen van politieke 
partijen op Europees niveau;

− duidelijk stellen dat kredieten uit de EU-begroting ook kunnen worden gebruikt voor 
de financiering van campagnes die politieke partijen op Europees niveau voeren voor 
de verkiezingen van het Europees Parlement, mits het daarbij niet gaat om 
rechtstreekse of onrechtstreekse financiering van nationale politieke partijen of hun 
kandidaten.

De rapporteur voor advies wijst erop dat het Bureau van het Europees Parlement jaarlijks een 
verslag van de secretaris-generaal behandelt over de uitvoering van de begrotingslijn voor 
subsidies aan politieke partijen op Europees niveau en dat het voorstel van de Commissie is 
bedoeld om de in deze verslagen en in de resolutie van het Parlement van 23 maart 20061

genoemde zwakke punten en hiaten te verhelpen.

De rapporteur voor advies is over het geheel genomen tevreden met de voorstellen van de 
Commissie aangezien deze overeenkomen met de wensen van het Parlement.

Maar bij grondige lezing van de tekst van de Commissie is de rapporteur gestuit op enkele 
punten die nadere verduidelijking behoeven. Daarom is een beperkt aantal amendementen 
ingediend zonder de basis van het voorstel aan te tasten.

Deze amendementen spreken voor zich, maar daarnaast zou de rapporteur nog willen wijzen 
op één punt.

De betekenis en de praktische reikwijdte van de nieuwe leden 8 en 9 van artikel 9 zijn in de 
huidige formulering niet helemaal duidelijk. De rapporteur voor advies heeft op dit punt geen 
amendement ingediend, maar zou de bevoegde commissie willen verzoeken om vóór de 
stemming de exacte formulering van deze leden onder de loep te nemen om klaarheid te 
scheppen over de betekenis en de rechtsgevolgen ervan.

  
1 Verslag AFCO over politieke partijen op Europees niveau (A6-0042/2006)
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AMENDEMENTEN

De Commissie begrotingscontrole verzoekt de ten principale bevoegde Commissie 
constitutionele zaken onderstaande amendementen in haar verslag op te nemen:

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendementen van het Parlement

Amendement 1
ARTIKEL 1, PUNT 1

Artikel 2, punt 4, inleidende formule (Verordening (EG) nr. 2004/2003)

"4. "politieke stichting op Europees niveau": 
een entiteit/netwerk van entiteiten met 
rechtspersoonlijkheid in een lidstaat die/dat 
verbonden is met een politieke partij op 
Europees niveau en waarvan de activiteiten 
het bereiken van de doelstellingen van de 
politieke partij op Europees niveau 
dichterbij kunnen helpen brengen, in het 
bijzonder door:

"4. "politieke stichting op Europees niveau": 
een entiteit/netwerk van entiteiten met 
rechtspersoonlijkheid in de lidstaat waar 
haar/zijn zetel gevestigd is, welke 
onderscheiden is van de 
rechtspersoonlijkheid van de politieke partij 
op Europees niveau waarmee zij/het 
verbonden is en waarvan de activiteiten het 
bereiken van de doelstellingen van de 
politieke partij op Europees niveau 
dichterbij kunnen helpen brengen, in het 
bijzonder door:

Motivering

De criteria met betrekking tot de stichtingen gelijktrekken met de criteria inzake de partijen 
(huidig artikel 3 letter a) van Verordening 2004/2003).

Amendement 2
ARTIKEL 1, PUNT 2 BIS (nieuw)

Artikel 4, lid 2, letter a) (Verordening (EG) nr. 2004/2003)

2 bis) Artikel 4, lid 2, letter a) wordt als 
volgt gewijzigd:
"a) documenten waaruit blijkt dat de 
verzoekende partij voldoet aan de 
voorwaarden van de artikelen 2 en 3;"

Amendement 3
ARTIKEL 1, PUNT 3

Artikel 4, lid 4 (Verordening (EG) nr. 2004/2003)
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"4. Een politieke stichting op Europees 
niveau kan een verzoek om financiering 
indienen via de politieke partij op Europees 
niveau waarmee zij banden heeft.

"4. Een politieke stichting op Europees 
niveau dient haar verzoek om financiering 
in los van de politieke partij op Europees 
niveau waarmee zij banden heeft.

Motivering

Met dit amendement worden de procedures met betrekking tot de stichtingen gescheiden van 
de procedures die voor de partijen van toepassing zijn.

Amendement 4
ARTIKEL 1, PUNT 5

Artikel 6, lid 1, alinea 1, letter b) (Verordening (EG) nr. 2004/2003)

b) legt verklaring af van haar 
financieringsbronnen door overlegging van 
een lijst van donateurs met opgave per 
donateur van het geschonken bedrag; dit 
geldt niet voor donaties van minder dan 500 
EUR;

b) legt verklaring af van haar 
financieringsbronnen door overlegging van 
een lijst van donateurs met opgave per 
donateur van het geschonken bedrag; dit 
geldt niet voor donaties van minder dan 
2500 EUR;

Amendement 5
ARTIKEL 1, PUNT 5

Artikel 6, lid 3 (Verordening (EG) nr. 2004/2003)

3. Bijdragen aan een politieke stichting op 
Europees niveau van nationale politieke 
stichtingen die lid zijn van een politieke 
stichting op Europees niveau en van 
politieke partijen op Europees niveau zijn 
wel toegestaan. Zij mogen echter niet meer 
bedragen dan 40% van de jaarlijkse 
begroting van deze stichting.

3. Bijdragen aan een politieke stichting op 
Europees niveau van nationale politieke 
stichtingen die lid zijn van een politieke 
stichting op Europees niveau en van 
politieke partijen op Europees niveau zijn 
wel toegestaan. Zij mogen echter niet meer 
bedragen dan 40% van de jaarlijkse 
begroting van deze stichting en dienen te 
voldoen aan het bepaalde in artikel 10, lid 
2. De bewijslast berust bij de desbetreffende 
politieke partij op Europees niveau.

Amendement 6
ARTIKEL 1, PUNT 6

Artikel 7, lid 1 (Verordening (EG) nr. 2004/2003)

1. Financieringen van politieke partijen op 1. Financieringen van politieke partijen op 
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Europees niveau uit de algemene begroting 
van de Europese Unie of uit enige andere 
bron mogen niet gebruikt worden voor 
rechtstreekse of zijdelingse financiering van 
andere politieke partijen, met name niet voor 
nationale politieke partijen, waarop de 
nationale regelgevingen van toepassing 
moeten blijven.

Europees niveau uit de algemene begroting 
van de Europese Unie of uit enige andere 
bron mogen niet gebruikt worden voor 
rechtstreekse of zijdelingse financiering van 
andere politieke partijen, met name niet voor 
nationale politieke partijen of individuele 
kandidaten, waarop de nationale 
regelgevingen van toepassing moeten 
blijven.

Amendement 7
ARTIKEL 1, PUNT 6

Artikel 7, lid 2 (Verordening (EG) nr. 2004/2003)

2. Financieringen van politieke stichtingen 
op Europees niveau uit de algemene 
begroting van de Europese Unie mogen niet 
gebruikt worden voor rechtstreekse of 
zijdelingse financiering van hetzij nationale, 
hetzij Europese politieke partijen of van 
nationale politieke stichtingen." 

2. Financieringen van politieke stichtingen 
op Europees niveau uit de algemene 
begroting van de Europese Unie mogen niet 
gebruikt worden voor rechtstreekse of 
zijdelingse financiering van hetzij nationale, 
hetzij Europese politieke partijen of van 
individuele kandidaten of van nationale 
politieke stichtingen." 

Amendement 8
ARTIKEL 1, PUNT 8, LETTER B TER) (nieuw)

Artikel 9, lid 3 ter (nieuw) (Verordening (EG) nr. 2004/2003)

b ter) Het volgende lid 3 ter wordt 
toegevoegd:
"3 ter. De verantwoordelijke gedelegeerd 
ordonnateur kan eveneens, indien hij dit 
nuttig acht, verificaties achteraf en ter 
plaatse verrichten overeenkomstig artikel 
60, lid 4 van het Financieel Reglement."

Amendement 9
ARTIKEL 1, PUNT 8, LETTER C)

Artikel 9, lid 7 (Verordening (EG) nr. 2004/2003)

"7. Wanneer een politieke partij op Europees 
niveau aan het eind van een begrotingsjaar 
waarvoor zij een exploitatiesubsidie heeft 
ontvangen meer inkomsten dan uitgaven telt, 
mag zij in afwijking van het in artikel 109 

"7. Wanneer een politieke partij op Europees 
niveau aan het eind van een begrotingsjaar 
waarvoor zij een exploitatiesubsidie heeft 
ontvangen meer inkomsten dan uitgaven telt, 
mag zij in afwijking van het in artikel 109 
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van Verordening (EG, Euratom) nr. 
1995/2006 vervatte winstverbod een 
gedeelte van het surplus tot maximaal 25% 
van de totale inkomsten voor dat jaar 
overdragen naar het volgende 
begrotingsjaar, op voorwaarde dat het 
surplus vóór het einde van het eerste 
kwartaal van dat volgende jaar wordt 
opgebruikt.

van Verordening (EG, Euratom) nr. 
1995/2006 vervatte winstverbod een 
gedeelte van het surplus tot maximaal 25% 
van de totale inkomsten voor dat jaar 
overdragen naar het volgende 
begrotingsjaar, op voorwaarde dat het 
surplus vóór het einde van het eerste 
kwartaal van dat volgende jaar wordt 
opgebruikt. De externe en onafhankelijke 
controleur die belast is met het verrichten 
van de jaarlijkse audit als bedoeld in artikel 
9, lid 3, wordt eventueel ook belast met de 
afgifte van een verklaring dat de 
bepalingen met betrekking tot deze 
overdracht naar behoren zijn uitgevoerd.
Alleen de uitgaven waarvoor op 
regelmatige wijze betalingsverplichtingen 
zijn aangegaan voor het einde van het jaar 
n, kunnen naar het volgende 
begrotingsjaar worden overgedragen.

Motivering

Om de controle en de audit te vergemakkelijken, moet de overdracht beperkt worden tot de 
juridische verplichtingen die al in het jaar n zijn aangegaan.

Amendement 10
ARTIKEL 1, PUNT 8 C)

Artikel 9, lid 9 (Verordening (EG) nr. 2004/2003)

9. Het bepaalde in lid 8 geldt niet wanneer 
de financiële reserves van een politieke 
partij op Europees niveau meer bedragen 
dan 100% van haar gemiddelde jaarlijkse 
inkomsten.

9. Het bepaalde in lid 8 geldt niet wanneer 
de financiële reserves van een politieke 
partij op Europees niveau meer bedragen 
dan 100% van haar gemiddelde jaarlijkse 
inkomsten. De externe en onafhankelijke 
controleur moet ook een verklaring afgeven 
dat deze bepalingen naar behoren in acht 
zijn genomen.

Amendement 11
ARTIKEL 1, PUNT 8 BIS (nieuw)

Artikel 9 bis (nieuw) (Verordening (EG) nr. 2004/2003)

8 bis. Het volgende artikel 9 bis wordt 
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ingevoegd:
"Artikel 9 bis
Transparantie

Het Europees Parlement publiceert, in een 
speciaal daartoe gecreëerde rubriek op zijn 
website, voor elk begrotingsjaar waarvoor 
subsidies zijn uitgekeerd de volgende 
documenten: 

− een tabel met de aan elke partij op 
Europees niveau of aan elke stichting 
uitgekeerde bedragen;

− de jaarlijkse auditverslagen van de 
externe en onafhankelijke controleurs 
als bedoeld in artikel 9, lid 3, tweede 
alinea;

− het in artikel 12 bedoelde jaarverslag 
van de secretaris-generaal van het 
Europees Parlement over de 
gefinancierde activiteiten; 

− de door het Bureau van het Europees 
Parlement vastgestelde 
uitvoeringsbepalingen van deze 
verordening.".
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