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KORTFATTAD MOTIVERING

Den ändring av förordning nr 2004/2003 som kommissionen nu föreslår syftar till följande:

– Att som ett undantag från regeln om icke-vinst i artikel 109 i budgetförordningen tillåta de 
politiska partierna att föra över en viss procentandel (25 %) av de totala intäkterna för ett 
år till det första kvartalet följande år,

– att tillåta de politiska partierna på europeisk nivå att bygga upp ekonomiska reserver 
genom att spara intäkter från partierna själva som överstiger en ny reducerad miniminivå 
för samfinansiering på 15 %,

– att tillåta de politiska stiftelserna på europeisk nivå att spela en viktig roll för att stödja
och främja verksamheten i och målen för de politiska partierna på europeisk nivå,

– att klart slå fast att anslag ur EU:s budget även kan användas för att finansiera kampanjer 
som bedrivs av de politiska partierna på europeisk nivå i samband med val till 
Europaparlamentet, så länge det inte är frågan om en direkt eller indirekt finansiering av 
nationella politiska partier eller av deras kandidater.

Som föredragande av detta yttrande konstaterar jag att Europaparlamentets presidium varje år 
behandlar en rapport från generalsekreteraren om genomförandet av budgetrubriken gällande 
bidrag till de politiska partierna på europeisk nivå, och att kommissionens förslag syftar till att 
rätta till svagheterna och avhjälpa de brister som identifierats i dessa rapporter och i 
Europaparlamentets resolution av den 23 mars 20061.

Jag ställer mig över lag positiv till kommissionens förslag eftersom de svarar mot önskemål 
som redan framförts av parlamentet.

Efter att ha läst igenom kommissionens förslag noggrant har jag som föredragande ändå hittat 
vissa punkter som förtjänar eftertanke och som fått mig att formulera ett antal ändringsförslag 
som syftar till att förtydliga texten, utan att för den skull ifrågasätta det välgrundade i 
förslaget.

För dessa ändringsförslag behövs inga ytterligare kommentarer, men jag skulle vilja ta upp en 
annan sak:

Betydelsen och den praktiska räckvidden av de nya punkterna 8 och 9 i artikel 9 är i sin 
nuvarande utformning inte helt klar. Jag har inte utarbetat något särskilt ändringsförslag om 
detta, men i min egenskap av föredragande skulle jag ändå vilja uppmana det ansvariga 
utskottet att analysera den exakta utformningen av dessa punkter innan man röstar om 
förslaget för att klargöra deras betydelse och deras juridiska konsekvens.

ÄNDRINGSFÖRSLAG
  

1 AFCO:s betänkande om de politiska partierna på europeisk nivå A6-0042/2006.
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Budgetkontrollutskottet uppmanar utskottet för konstitutionella frågor att som ansvarigt 
utskott infoga följande ändringsförslag i sitt betänkande:

Kommissionens förslag Parlamentets ändringar

Ändringsförslag 1
ARTIKEL 1, LED 1

Artikel 2, punkt 4, inledningen (förordning (EG) nr 2004/2003)

”4. Med ”politiska stiftelser på 
europeisk nivå” avses en enhet eller ett 
nätverk av enheter som är en juridisk person 
i medlemsstaten och är kopplad till ett 
politiskt parti på europeisk nivå, och som 
genom sin verksamhet stöder och 
kompletterar målen för det politiska partiet 
genom att särskilt utföra följande uppgifter:

”4. Med ”politisk stiftelse på europeisk nivå” 
avses en enhet eller ett nätverk av enheter 
som är en juridisk person i den medlemsstat 
där den har sitt säte och som är åtskild från 
det politiska parti på europeisk nivå som 
den är kopplad till, och som genom sin 
verksamhet stöder och kompletterar målen 
för det politiska partiet genom att särskilt 
utföra följande uppgifter:

Motivering

Kriterierna för stiftelser ska anpassas till de kriterier som gäller för partierna (artikel 3 a i 
gällande förordning 2004/2003). 

Ändringsförslag 2
ARTIKEL 1, LED 2A (nytt)

Artikel 4, punkt 2, led a (förordning (EG) nr 2004/2003)

2a) Artikel 4.2 a ska ersättas med följande 
text:
a) Handlingar som styrker att sökanden 
uppfyller villkoren i artiklarna 2 och 3. 

Ändringsförslag 3
ARTIKEL 1, LED 3

Artikel 4, punkt 4 (förordning (EG) nr 2004/2003)

”4. En politisk stiftelse på europeisk nivå 
kan ansöka om finansiering genom det 
politiska parti som den är kopplad till.

”4. En politisk stiftelse på europeisk nivå 
ska ansöka om finansiering separat från det 
politiska parti som den är kopplad till.
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Motivering

Ändringsförslaget syftar till att göra åtskillnad mellan de förfaranden som gäller för stiftelser 
och de som gäller för politiska partier.

Ändringsförslag 4
ARTIKEL 1, LED 5

Artikel 6, punkt 1, led b (förordning (EG) nr 2004/2003)

(b) redovisa sina finansieringskällor genom 
att tillhandahålla en förteckning över 
donatorer och donationerna från varje 
donator, med undantag av donationer som 
inte överstiger 500 euro.

(b) redovisa sina finansieringskällor genom 
att tillhandahålla en förteckning över 
donatorer och donationerna från varje 
donator, med undantag av donationer som 
inte överstiger 2 500 euro.

Ändringsförslag 5
ARTIKEL 1, LED 5

Artikel 6, punkt 3 (förordning (EG) nr 2004/2003)

3. Bidrag till politiska stiftelser på 
europeisk nivå från nationella stiftelser som 
är medlemmar i ett politiskt stiftelse på 
europeisk nivå, samt från politiska partier på 
europeisk nivå är tillåtna. De får inte 
överstiga 40 % av stiftelsens årliga budget.

3. Bidrag till politiska stiftelser på 
europeisk nivå från nationella stiftelser som 
är medlemmar i en politisk stiftelse på 
europeisk nivå, samt från politiska partier på 
europeisk nivå är tillåtna. De får inte 
överstiga 40 % av stiftelsens årliga budget
och måste följa bestämmelserna i 
artikel 10.2. Bevisbördan ska ligga hos det 
berörda politiska partiet på europeisk nivå.

Ändringsförslag 6
ARTIKEL 1, LED 6

Artikel 7, punkt 1 (förordning (EG) nr 2004/2003)

1. Finansiering av politiska partier på 
europeisk nivå ur Europeiska unionens 
allmänna budget eller från någon annan källa 
får inte utnyttjas för att direkt eller indirekt 
finansiera andra politiska partier, i synnerhet 
inte nationella partier; dessa fortsätter att 
omfattas av sina nationella bestämmelser.

1. Finansiering av politiska partier på 
europeisk nivå ur Europeiska unionens 
allmänna budget eller från någon annan källa 
får inte utnyttjas för att direkt eller indirekt 
finansiera andra politiska partier, i synnerhet 
inte nationella partier eller 
enskilda kandidater; dessa fortsätter att 
omfattas av sina nationella bestämmelser.
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Ändringsförslag 7
ARTIKEL 1, LED 6

Artikel 7, punkt 2 (förordning (EG) nr 2004/2003)

2. Finansieringen av politiska stiftelser på 
europeisk nivå från Europeiska unionens 
allmänna budget får inte utnyttjas för att 
direkt eller indirekt finansiera politiska 
partier varken på europeisk eller 
nationell nivå, eller stiftelser på
nationell nivå”.

2. Finansieringen av politiska stiftelser på 
europeisk nivå från Europeiska unionens 
allmänna budget får inte utnyttjas för att 
direkt eller indirekt finansiera politiska 
partier varken på europeisk eller 
nationell nivå, eller enskilda kandidater
eller stiftelser på nationell nivå”.

Ändringsförslag 8
ARTIKEL 1, LED 8, LED BA (nytt)

Artikel 9, punkt 3a (ny) (förordning (EG) nr 2004/2003)

ba) Följande led ska läggas till:
”3a) Ansvarig utanordnare får vid behov
även utföra kontroller i efterhand och på 
plats, i enlighet med artikel 60.4 i 
budgetförordningen. 

Ändringsförslag 9
ARTIKEL 1, LED 8, LED C

Artikel 9, punkt 7 (förordning (EG) nr 2004/2003)

”7. Om ett politiskt parti på europeisk nivå 
har intäkter som överstiger utgifterna vid 
slutet av det budgetår för vilket den mottagit 
ett bidrag till administrationskostnader, kan 
en del av överskottet upp till 25 % av de 
totala intäkterna för det året, med avvikelse
från regeln om icke-vinst i artikel 109 i 
förordningen (EG, Euratom) nr 1995/2006, 
föras över till följande år under förutsättning 
att det används före slutet av det första 
kvartalet på följande år.

”7. Om ett politiskt parti på europeisk nivå 
har intäkter som överstiger utgifterna vid 
slutet av det budgetår för vilket den mottagit 
ett bidrag till administrationskostnader, kan 
en del av överskottet upp till 25 % av de 
totala intäkterna för det året, med avvikelse 
från regeln om icke-vinst i artikel 109 i 
förordningen (EG, Euratom) nr 1995/2006, 
föras över till följande år under förutsättning 
att det används före slutet av det första 
kvartalet på följande år. Den externa och 
oberoende revision som ansvarar för att 
upprätta det årliga godkännande som avses 
i artikel 9.3 ska i förekommande fall även 
bekräfta att bestämmelserna om sådana 
överföringar har följts på ett korrekt sätt.
Endast de utgifter som uppkommit före 
utgången av år N får föras över till följande 
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budgetår.

Motivering

För att underlätta kontrollerna och revisionen bör man begränsa överföringarna till juridiska 
åtaganden som redan budgeterats år N.

Ändringsförslag 10
ARTIKEL 1, LED 8, LED C

Artikel 9, punkt 9 (förordning (EG) nr 2004/2003)

9. Bestämmelserna i punkt 8 skall inte 
tillämpas om ett politiskt partis 
finansiella reserver överstiger 100 % av 
partiets genomsnittliga årsintäkt.

9. Bestämmelserna i punkt 8 skall inte 
tillämpas om ett politiskt partis 
finansiella reserver överstiger 100 % av 
partiets genomsnittliga årsintäkt. Den 
externa och oberoende revisionen måste
även utfärda ett intyg som visar att 
bestämmelserna följts i vederbörlig 
ordning.

Ändringsförslag 11
ARTIKEL 1, LED 8A (nytt)

Artikel 9a (ny) (förordning (EG) nr 2004/2003)

8a) Följande artikel 9a ska införas:
”Artikel 9a
Öppenhet

För varje budgetår för vilket bidrag betalats 
ut ska Europaparlamentet, under en för 
detta ändamål avsedd rubrik på sin 
hemsida på Internet, offentliggöra följande 
handlingar:
– En tabell med de belopp som betalats ut 
till varje politiskt parti på europeisk nivå 
eller till varje stiftelse.
– De årliga revisionsintyg som utfärdas av 
den externa och oberoende revision som
avses i artikel 9.3 andra stycket.
– Den årliga rapport från 
Europaparlamentets generalsekreterare om 
de finansierade verksamheterna som avses 
i artikel 12.
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– De genomförandebestämmelser för denna 
förordning som antagits av 
Europaparlamentets presidium.”



AD\688285SV.doc 9/9 PE394.072v02-00

SV

ÄRENDETS GÅNG

Titel Regler för och finansiering av politiska partier på europeisk nivå

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

Ansvarigt utskott AFCO

Yttrande
 Tillkännagivande i kammaren

CONT
3.9.2007

Föredragande av yttrande
 Utnämning

Véronique Mathieu
17.7.2007

Antagande 4.10.2007

Slutomröstning: resultat +:
–:
0:

12
2
1

Slutomröstning: närvarande ledamöter 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

Slutomröstning: närvarande 
suppleanter

Véronique Mathieu


	688285sv.doc

