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LÜHISELGITUS

EÜ asutamislepingu artiklis 191 tunnustatakse Euroopa tasandi erakondade äärmiselt olulist 
rolli Euroopa-alase teadlikkuse loomisel ja liidu kodanike poliitilise tahte väljendamisel. 
Sellega luuakse ka alus Euroopa tasandi erakondade rahastamisele avaliku sektori vahenditest. 
Sellegipoolest ei mainita seal Euroopa tasandi poliitilisi sihtasutusi.

Käesoleva ettepanekuga vastatakse osaliselt deklaratsioonile finantsmääruse muutmise kohta, 
mille üle eelarvekomisjon ja selle raportöör pidasid läbirääkimisi 2006. aasta detsembris 
finantsmääruse reformi käigus1:

2. Komisjoni deklaratsiooni eelnõu Euroopa tasandi erakondade rahastamise kohta

„Komisjon kohustub esitama võimaluse korral enne 2007. aasta veebruari ettepaneku 
Euroopa Parlamendi ja nõukogu 4. novembri 2003. aasta määruse (EÜ) nr 2004/2003 
(Euroopa tasandi erakondi reguleerivate määruste ja erakondade rahastamise eeskirjade 
kohta) muutmiseks, lisades asjakohaseid sätteid, et vabastada finantsmääruse artiklis 109 
sätestatud kasumi taotlemise keelust omavahendid, eelkõige Euroopa tasandi erakonna iga-
aastase tegevusega seoses kogunenud osamaksud ja liikmemaksud, mis ületavad 25% 
toetuse saaja kantavatest abikõlblikest kuludest vastavalt määruse (EÜ) nr 2004/2003 
artikli 10 lõikele 2.”

Seega piirdutakse esitatavates muudatusettepanekutes peamiselt Euroopa tasandi erakondade 
ja Euroopa Liidu üldeelarve suhtes kohaldatava finantsmääruse järgimise käsitlemisega.

Tuleks märkida, et 2008. aasta eelarvemenetluse ajal esitati 2008. aasta eelarve projekti kohta 
kaks Euroopa tasandi poliitilisi sihtasutusi puudutavat muudatusettepanekut, mis eeldavad 
eelarverea loomist Euroopa Parlamendi jakku märkega „pro memoria” ja 5 miljoni euro 
lisamist reservi kuni õigusliku aluse vastuvõtmiseni.

MUUDATUSETTEPANEKUD

Eelarvekomisjon palub vastutaval põhiseaduskomisjonil lisada oma raportisse järgmised 
muudatusettepanekud:

Komisjoni ettepanek Euroopa Parlamendi muudatusettepanekud

Muudatusettepanek 1
PÕHJENDUS 4 A (uus)

  
1 Vastu võetud tekstid, 13.12.2006, P6_TA(2006)0557.
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(4 a) Kui meetme rakendamiseks tuleb 
eraldada rahalist toetust kolmandale 
poolele, näiteks poliitilisele 
noorteorganisatsioonile, võib Euroopa 
tasandi erakond toetust eraldada, järgides 
tingimusi, mis on sätestatud nõukogu 25. 
juuni 2002. aasta määruse (EÜ, Euratom) 
nr 1605/2002 (mis käsitleb Euroopa 
ühenduste üldeelarve suhtes kohaldatavat 
finantsmäärust)1 artikli 120 lõikes 2 ja 
komisjoni 23. detsembri 2002. aasta 
määruse (EÜ, Euratom) nr 2342/2002 
(millega kehtestatakse Euroopa ühenduste 
üldeelarve suhtes kohaldatavat 
finantsmäärust käsitleva nõukogu määruse 
(EÜ, Euratom) nr 1605/2002 
üksikasjalikud rakenduseeskirjad)2 artiklis 
184 a.

_______________
1 EÜT L 248, 16.9.2002, lk 1. Määrust on muudetud 
määrusega (EÜ, Euratom) nr 1995/2006 (ELT L 
390, 30.12.2006, lk 1).

2 EÜT L 357, 31.12.2002, lk 1. Määrust on viimati 
muudetud määrusega (EÜ, Euratom) nr 478/2007 
(ELT L 111, 28.4.2007, lk 13).

Selgitus

Selle muudatusettepaneku eesmärk on viia õigusakti ettepanek kooskõlla Euroopa Parlamendi 
seisukohtadega.

Muudatusettepanek 2
PÕHJENDUS 6

(6) Et suurendada erakondade pikaajalise 
finantsplaneerimise suutlikkust, võtta 
arvesse aastast aastasse varieeruvaid 
rahastamisvajadusi ning stimuleerida 
erakondi mitte sõltuma üksnes avaliku 
sektori rahastamisest, tuleks Euroopa tasandi 
erakondadel lubada väljastpoolt Euroopa 
Liidu eelarvet pärinevatest vahenditest 
piiratud rahalise reservi moodustamist.

(6) Et suurendada erakondade pikaajalise 
finantsplaneerimise suutlikkust, võtta 
arvesse aastast aastasse varieeruvaid
rahastamisvajadusi ning stimuleerida 
erakondi mitte sõltuma üksnes avaliku 
sektori rahastamisest, tuleks Euroopa tasandi 
erakondadel erandina määruse (EÜ, 
Euratom) nr 1605/2002 artikli 109 lõikes 2 
sätestatud kasumi taotlemise keelust lubada 
väljastpoolt Euroopa Liidu eelarvet 
pärinevatest vahenditest piiratud rahalise 
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reservi moodustamist.

Selgitus

See muudatusettepanek täpsustab käesoleva määruse vastuvõtmise tingimusi.

Muudatusettepanek 3
ARTIKLI 1 LÕIGE 1

Artikli 2 lõige 4 a (uus) (määrus (EÜ) nr 2004/2003)

4 a) rahastamine – toetus määruse (EÜ, 
Euratom) nr 1605/2002 artikli 108 lõike 1 
tähenduses;

Selgitus

Terminite täpsustamine ja ühtlustamine finantsmäärusega.

Muudatusettepanek 4
ARTIKLI 1 LÕIGE 5

Artikli 6 lõike 1 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 500 eurot aastas 
annetaja kohta.

Selgitus

Täpsustamine ja ühtlustamine artikli 6 lõike 1 punktis d nimetatud ülemmääraga.

Muudatusettepanek 5
ARTIKLI 1 LÕIGE 5

Artikli 6 lõige 2 (määrus (EÜ) nr 2004/2003)

2. Euroopa tasandi erakonda võivad toetada 
selle liikmeks olevad riiklikud erakonnad.
Need ei või ületada 40 % kõnesoleva 
erakonna aastaeelarvest.

2. Euroopa tasandi erakonda võivad toetada 
selle liikmed (füüsilised isikud) või liikmeks 
olevad riiklikud erakonnad. Liikmeks 
olevate riiklike erakondade toetus Euroopa 
tasandi erakonnale ei või ületada 40 % 
kõnesoleva erakonna aastaeelarvest 
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Selgitus

Täpsustus on vajalik seetõttu, et osad Euroopa tasandi erakonnad võimaldavad füüsilistel 
isikutel individuaalselt liikmeks saada.

Muudatusettepanek 6
ARTIKLI 1 LÕIKE 8 PUNKT A

Artikli 9 lõike 1 teine taane (määrus (EÜ) nr 2004/2003)

Käesoleva määruse rakendamismenetluse 
kehtestab eelarvevahendite käsutaja.

Käesoleva määruse rakendamismenetluse 
kehtestab Euroopa Parlament.

Selgitus

See muudatusettepanek muudab rakendamismenetluse kehtestamise läbipaistvamaks ja toob 
selgelt esile üldsuse ees võetud kohustused.

Muudatusettepanek 7
ARTIKLI 1 LÕIKE 8 PUNKT A A (uus)

Artikli 9 lõige 2 (määrus (EÜ) nr 2004/2003)

a a) lõige 2 asendatakse järgmisega:
„2. Vallas- ja kinnisvara hinnatakse ja 
kulumit arvestatakse kooskõlas käesoleva 
määruse rakendamismenetlusega, mis 
kehtestatakse vastavalt lõikele 1.”

Selgitus

Määrus (EÜ) nr 2909/2000 tunnistati 2005. aastal kehtetuks. Seetõttu tuleb vara hindamise 
kord määrata kindlaks rakendamismenetluse abil, mille kehtestab Euroopa Parlament 
vastavalt lõikes 1 ettenähtud menetlusele.

Muudatusettepanek 8
ARTIKLI 1 LÕIGE 9

Artikli 10 lõige 2 (määrus (EÜ) nr 2004/2003)

2. Euroopa Liidu üldeelarvest rahastatavad 
vahendid ei tohi ületada 85% Euroopa 
tasandi erakonna või poliitilise sihtasutuse 
eelarvest. Tõendamiskohustus on 
asjakohasel Euroopa tasandi erakonnal.

2. Euroopa Liidu üldeelarvest rahastatavad 
vahendid ei tohi ületada 85% Euroopa 
tasandi erakonna või poliitilise sihtasutuse 
rahastamiskõlblikest kulutustest.
Tõendamiskohustus on asjakohasel Euroopa 
tasandi erakonnal.
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Selgitus
Paindlikum termin, mida on juba kasutatud finantsmääruses ja selle rakenduseeskirjades ning 
juhatuse 2004. aasta otsuses.

Lisa

Euroopa Parlamendi toetuse eraldamise kord
eelarveaastal N

Aasta N-1 juuni  N-1 Euroopa Parlament avaldab pakkumiskutse, milles on 
kindlaks määratud toetuse saamise kriteeriumid, ühenduse 
rahastamistingimused (finantsmääruse artikli 110 lõige 2) ja 
toetuse eraldamise menetluse kavandatavad kuupäevad.

15. november N-1 Toetuse taotluste esitamise tähtaeg.
Aasta N 15. veebruar N Juhatuse otsus assigneeringute jaotamise ja Euroopa tasandi 

erakondadele toetuste eraldamise kohta.
15. märts N Euroopa tasandi erakonna ja volitatud eelarvevahendite 

käsutaja vahelise toetuslepingu allkirjastamise tähtaeg.
30. märts N Eelmakse 80% ulatuses toetuse summast.

Aasta N+1 31. märts N+1 Euroopa Parlament avaldab iga-aastases aruandes 
üksikasjaliku teabe igale Euroopa tasandi erakonnale antud 
tehnilise abi kohta.

30. juuni N+1 Euroopa Parlament avaldab oma kodulehel teabe kõigi 
eelarveaasta jooksul eraldatud toetuste kohta järgneva 
eelarveaasta esimese poolaasta jooksul.

Kuupäev T
enne 15. maid N+1

Euroopa tasandi erakond esitab taotluse ülejäänud summa 
väljamaksmiseks ning lõpparuande tegevuskava elluviimise 
kohta, lõpliku finantsaruande tekkinud abikõlblike kulutuste 
kohta, põhjaliku tulude ja kulude aruande ja 
välisauditiaruande.

T + 60 päeva Euroopa Parlamendi juhatus kinnitab tegevusaruande ja 
lõpliku finantsaruande.

T + 90 päeva Parlament tasub ülejäänud summa või nõuab tagasi 
põhjendamatult tasutud summa.
Dokumentide säilitamine:
Toetuse saaja peab viie aasta jooksul pärast lõppmakse 
tasumise kuupäeva hoidma toetuslepinguga seotud 
dokumendid parlamendi jaoks kättesaadavana.
Kontrollimine ja auditeerimine:
Toetuse saaja peab tagama, et parlament saab toetuse 
kasutamist auditeerida. Auditeerimine võib toimuda kogu 
toetuslepingu kehtivuse ajal kuni lõppmakse kuupäevani ja 
viie aasta jooksul pärast lõppmakse kuupäeva.
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