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KORT BEGRUNDELSE

EF-traktatens artikel 191 anerkender den vigtige rolle, som de politiske partier på europæisk 
plan spiller for europæisk bevidstgørelse og som talerør for unionsborgernes politiske vilje.
Artiklen udgør også et grundlag for offentlig finansiering af politiske partier på europæisk 
plan. Den omtaler imidlertid ikke politiske fonde på europæisk plan.

Nærværende forslag imødekommer delvist den erklæring, der som led i reformen af 
finansforordningen i december 20061 blev forhandlet på plads af Budgetudvalget og udvalgets 
ordfører om ændring af finansforordningen.

2. Udkast til erklæring fra Kommissionen om finansiering af europæiske politiske partier

"Kommissionen forpligter sig til så vidt muligt inden februar 2007 at forelægge et forslag til 
ændring af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 2004/2003 af 4. november 
2003 om statut for og finansiering af politiske partier på europæisk plan, hvori der indføres 
passende bestemmelser om undtagelse fra reglen i finansforordningens artikel 109 om, at 
modtageren ikke må opnå en fortjeneste af de egne indtægter, især indskud og 
medlemsbidrag, der er akkumuleret som led et europæisk politisk partis årlige virksomhed, 
som overstiger de 25 % af de støtteberettigede udgifter, der afholdes af støttemodtageren, jf. 
artikel 10, stk. 2, i forordning (EF) nr. 2004/2003."

Ændringsforslagene begrænser sig hovedsageligt til at vedrøre de politiske partier på 
europæisk plan og overholdelsen af finansforordningen vedrørende De Europæiske 
Fællesskabers almindelige budget.

Det skal bemærkes, at der som led i budgetproceduren for 2008 er blevet fremsat to 
ændringsforslag til budgetforslaget for 2008 vedrørende de europæiske politiske fonde, hvori 
der stilles forslag om oprettelse af en budgetpost under sektionen for Europa-Parlamentet med 
et p.m. beløb på EUR 5 mio. henlagt til reserven, indtil retsgrundlaget er vedtaget.

ÆNDRINGSFORSLAG

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

  
1 Vedtagne tekster af 13.12.2006, P6_TA(2006)0557.
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

Ændringsforslag 1
BETRAGTNING 4 A (ny)

(4a) Såfremt anvendelsen af 
foranstaltningen indebærer, at der ydes 
finansiel støtte til en tredjepart, f.eks. en 
politisk ungdomsorganisation, kan det 
politiske parti på europæisk plan tildele 
støtten under overholdelse af betingelserne 
i artikel 120, stk. 2, i Rådets forordning 
(EF, Euratom) nr. 1605/2002 af 25. juni 
2002 om finansforordningen vedrørende 
De Europæiske Fællesskabers almindelige 
budget1 og artikel 184a i Kommissionens 
forordning (EF, Euratom) nr. 2342/2002 af 
23. december 2002 om 
gennemførelsesbestemmelser til Rådets 
forordning (EF, Euratom) nr. 1605/2002 
om finansforordningen vedrørende De 
Europæiske Fællesskabers almindelige 
budget2.
___________________
1 EFT L 248 af 16.9.2002, s. 1. Forordning 
ændret ved forordning (EF, Euratom) nr.
1995/2006 (EUT L 390 af 30.12.2006, s. 1).
2 EFT L 357 af 31.12.2002, s. 1. 
Forordning senest ændret ved forordning 
(EF, Euratom) nr. 478/2007 (EUT L 111 af 
28.4.2007, s. 13).

Begrundelse

Dette ændringsforslag har til formål at bringe den foreslåede lovgivningstekst på linje med 
Parlamentets holdning.

Ændringsforslag 2
BETRAGTNING 6

(6) For at fremme partiernes muligheder for 
langsigtet finansiel planlægning, tage højde 

(6) For at fremme partiernes muligheder for 
langsigtet finansiel planlægning, tage højde 



(Ekstern oversættelse)

AD\688966DA.doc 5/9 PE394.106v03-00

DA

for forskellige finansieringsbehov fra et år til 
et andet og styrke partiernes incitamenter til 
ikke udelukkende at basere sig på offentlig 
finansiering, bør de politiske partier på 
europæisk plan have mulighed for at 
opbygge begrænsede finansielle reserver 
baseret på egne midler, der stammer fra 
andre kilder end Den Europæiske Unions 
budget.

for forskellige finansieringsbehov fra et år til 
et andet og styrke partiernes incitamenter til 
ikke udelukkende at basere sig på offentlig 
finansiering, bør de politiske partier på 
europæisk plan, som undtagelse fra reglen 
om, at der, jf. artikel 109, stk. 2, i 
forordning (EF, Euratom) nr. 1605/2002, 
ikke må opnås en fortjeneste, have 
mulighed for at opbygge begrænsede 
finansielle reserver baseret på egne midler, 
der stammer fra andre kilder end Den 
Europæiske Unions budget.

Begrundelse

Med ændringsforslaget præciseres betingelserne for vedtagelsen af nærværende forordning.

Ændringsforslag 3
ARTIKEL 1, NR. 1

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

4a) "finansiering": et tilskud, jf. artikel 
108, stk. 1, i forordning (EF, Euratom) nr. 
1605/2002;

Begrundelse

Tydeliggørelse af terminologien og overensstemmelse med finansforordningen.

Ændringsforslag 4
ARTIKEL 1, NR. 5

Artikel 6, stk. 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 500 EUR pr. år 
og pr. donator

Begrundelse

Præcisering og overensstemmelse med det i artikel 6, stk. 1, litra d) fastsatte grænsebeløb.
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Ændringsforslag 5
ARTIKEL 1, NR. 5

Artikel 6, stk. 2 (forordning (EF) nr. 2004/2003)

2. Bidrag til et politisk parti på europæisk 
plan fra nationale politiske partier, der er 
medlemmer af et politisk parti på europæisk 
plan, er tilladt. De må ikke overstige 40 % af 
det pågældende partis årlige budget.

2. Bidrag til et politisk parti på europæisk 
plan fra nationale politiske partier, der er 
medlemmer af et politisk parti på europæisk 
plan, eller fra et medlem heraf (en fysisk 
person) er tilladt. Bidragene til et politisk 
parti på europæisk plan fra nationale 
politiske partier, der er medlemmer af det 
politiske parti på europæisk plan, må ikke 
overstige 40 % af det pågældende partis 
årlige budget.

Begrundelse

Tydeliggørelse, eftersom visse politiske partier på europæisk plan giver fysiske personer 
mulighed for personlig indmeldelse.

Ændringsforslag 6
ARTIKEL 1, NR. 8, LITRA A

Artikel 9, stk. 1, afsnit 2 (forordning (EF) nr. 2004/2003)

Gennemførelsesbestemmelserne til denne 
forordning fastsættes af den 
anvisningsberettigede.

Gennemførelsesbestemmelserne til denne 
forordning fastsættes af Europa-
Parlamentet.

Begrundelse

Denne tydeliggørelse gør proceduren for vedtagelsen af gennemførelsesbestemmelserne mere 
gennemsigtig, eftersom ansvaret over for offentligheden formuleres klart.

Ændringsforslag 7
ARTIKEL 1, NR. 8, LITRA A A (nyt)

Artikel 9, stk. 2 (forordning (EF) nr. 2004/2003)

aa) Stk. 2 erstattes af følgende tekst:
"2. Værdiansættelse af løsøre og fast 
ejendom og afskrivning heraf sker i 
overensstemmelse med 
gennemførelsesbestemmelserne til 
nærværende forordning, som vedtages i 
henhold til stk. 1."
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Begrundelse

Forordning (EF) 2909/2000 blev ophævet i 2005. Der bør således fastsættes metoder til 
værdiansættelse af løsøre og fast ejendom ved hjælp af de gennemførelsesbestemmelser, som
Europa-Parlamentet vedtager i henhold til den i stk. 1 fastsatte procedure.

Ændringsforslag 8
ARTIKEL 1, NR. 9

Artikel 10, stk. 2 (forordning (EF) nr. 2004/2003)

2. Finansieringen over Den Europæiske 
Unions almindelige budget kan ikke 
overstige 85 % af budgettet for et politisk 
parti eller en fond på europæisk plan. Det 
pågældende parti på europæisk plan har 
bevisbyrden.

2. Finansieringen over Den Europæiske 
Unions almindelige budget kan ikke 
overstige 85 % af de støtteberettigede 
udgifter til finansiering af et politisk parti 
eller en fond på europæisk plan. Det 
pågældende parti på europæisk plan har 
bevisbyrden.

Begrundelse

Mere fleksibel terminologi, som allerede anvendes i finansforordningen, dennes
gennemførelsesbestemmelser og Præsidiets afgørelse fra 2004.
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Bilag 

Europa-Parlamentets procedure for tildeling af et tilskud
for regnskabsår N

År N-1 juni N-1 Europa-Parlamentet offentliggør en forslagsindkaldelse, som 
fastsætter støttekriterierne, EU-finansieringsmetoderne 
(artikel 110, stk. 2 i finansforordningen) og de planlagte 
datoer for tildelingsproceduren

15. november N-1 Frist for modtagernes indgivelse af en anmodning om støtte
År N 15. februar N Præsidiets beslutning vedrørende fordelingen af bevillinger 

og tildelingen af tilskud til de europæiske politiske partier
15. marts N Frist for underskrivelse af tilskudsaftalen mellem det 

europæiske politiske parti og den ved delegation 
bemyndigede anvisningsberettigede

30. marts N Udbetaling af forhåndsfinansiering på 80 % af støttebeløbet
År N+1 31. marts N+1 Europa-Parlamentet offentliggør i en årsberetning detaljerne 

omkring den tekniske bistand, der er ydet til hvert politisk
parti på europæisk plan

30. juni N+ 1 Samtlige tilskud, som tildeles af Europa-Parlamentet i løbet 
af et regnskabsår, offentliggøres i løbet af første halvår i det 
efterfølgende regnskabsår på Parlamentets websted

Dato T
inden 15. maj N+1

Det europæiske politiske partis anmodning om udbetaling af 
saldobeløbet, vedlagt den endelige beretning om 
gennemførelse af arbejdsprogrammet, en endelig opgørelse 
over de påløbne støtteberettigede omkostninger, en 
fuldstændig oversigt over indtægter og udgifter og en ekstern 
revisionsberetning

T+60 dage Europa-Parlamentets Præsidiums godkendelse af 
årsberetningen og den endelige opgørelse

T+90 dage Parlamentets udbetaling af saldobeløbet eller inddrivelse af 
for meget udbetalt tilskud
Opbevaring af dokumenter:
Modtageren stiller dokumenter vedrørende tilskudsaftalen til 
rådighed for Europa-Parlamentet i en periode på 5 år fra 
datoen for udbetaling af saldobeløbet
Kontrol og revision:
Modtageren skal lette Europa-Parlamentets gennemførelse af 
en revision af brugen af tilskuddet. Revisioner kan finde sted 
under gennemførelsen af tilskudsaftalen frem til 
udbetalingen af saldobeløbet samt i fem år efter udbetalingen 
af saldobeløbet
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