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BEKNOPTE MOTIVERING

Het verdrag erkent in artikel 191 de fundamentele rol van Europese politieke partijen voor de 
vorming van een Europees bewustzijn en als uiting van de politieke wil van de burgers van de 
Unie. Dit artikel vormt ook een grondslag om politieke partijen op Europees niveau met 
openbare middelen te kunnen financieren. Politieke stichtingen op Europees niveau worden 
hierin echter niet genoemd.

Het onderhavige voorstel beantwoordt ten dele aan de verklaring waarover de 
Begrotingscommissie en haar rapporteur over de herziening van het Financieel Reglement 
onderhandeld hebben naar aanleiding van de hervorming van het financieel reglement in 
december 20061:

2. Ontwerpverklaring van de Commissie over de financiering van Europese politieke partijen

"De Commissie verplicht zich ertoe zo mogelijk vóór februari 2007 een voorstel in te dienen 
tot wijziging van Verordening (EG) nr. 2004/2003 van het Europees Parlement en de Raad 
van 4 november 2003 betreffende het statuut en de financiering van politieke partijen op 
Europees niveau door invoering van passende bepalingen die inhouden dat de eigen 
middelen, met name contributies en lidmaatschapsgelden, die een politieke partij op 
Europees niveau jaarlijks vergaart en die 25% van de in aanmerking komende kosten te 
boven gaan die de begunstigde op grond van artikel 10, lid 2 van Verordening (EG) nr. 
2004/2003 moet dragen¸ worden vrijgesteld van het in artikel 109 van het Financieel 
Reglement vervatte winstverbod."

De voorgestelde amendementen beperken zich dus hoofdzakelijk tot politieke partijen op 
Europees niveau en tot de naleving van het financieel reglement dat van toepassing is op de 
algemene begroting van de Unie.

Op te merken valt dat in het kader van de begrotingsprocedure 2008 twee amendementen op 
de ontwerpbegroting 2008 met betrekking tot politieke stichtingen op Europees niveau zijn 
ingediend, waarin gevraagd wordt om in de afdeling Europees Parlement een begrotingslijn 
met een p.m.-vermelding op te nemen en 5 miljoen euro in de reserve te plaatsen in 
afwachting van de aanneming van de rechtsgrondslag.

AMENDEMENTEN

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

  
1 Aangenomen teksten van 13.12.2006, P6_TA(2006)0557.
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendementen van het Parlement

Amendement 1
OVERWEGING 4 BIS (nieuw)

(4 bis) Als de uitvoering van de activiteit 
toekenning van financiële steun aan een 
derde vereist, bij voorbeeld aan een 
politieke jongerenorganisatie, mag de 
politieke partij op Europees niveau deze 
financiële steun geven met inachtneming 
van de voorwaarden van artikel 120, lid 2, 
van Verordening (EG, Euratom) nr. 
1605/2002 van de Raad van 25 juni 2002 
houdende het Financieel Reglement van 
toepassing op de algemene begroting van 
de Europese Gemeenschappen1 en van 
artikel 184 bis van Verordening (EG, 
Euratom) nr. 2342/2002 tot vaststelling van 
uitvoeringsvoorschriften van Verordening 
(EG, Euratom) nr. 1605/2002 van de Raad 
houdende het Financieel Reglement van 
toepassing op de algemene begroting van 
de Europese Gemeenschappen 2.
_______________
1 PB L 248 van 16.9.2002, blz. 1. Verordening 
gewijzigd bij Verordening (EG, Euratom) nr. 
1995/2006 (PB L 390 van 30.12.2006, blz. 1).
2 PB L 357 van 31.12.2002,blz. 1. Verordening 
laatstelijk gewijzigd bij Verordening (EG, Euratom) 
nr. 478/2007 (PB L 111 van 28.4.2007, blz. 13).

Motivering

Dit amendement beoogt het wetgevingsvoorstel te doen aansluiten bij de standpunten van het 
EP. 

Amendement 2
OVERWEGING 6 

(6) Om de partijen beter in staat te stellen 
een financiële langetermijnplanning te 
maken om rekening te houden met de van 
jaar tot jaar wisselende financiële behoeften 
en hen te stimuleren om niet alleen op 
openbare financiering te rekenen, moeten 

(6) Om de partijen beter in staat te stellen 
een financiële langetermijnplanning te 
maken om rekening te houden met de van 
jaar tot jaar wisselende financiële behoeften 
en hen te stimuleren om niet alleen op 
openbare financiering te rekenen, moeten 
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politieke partijen op Europees niveau tot op 
zekere hoogte financiële reserves kunnen 
opbouwen die afkomstig zijn van eigen 
middelen uit andere bronnen dan de 
begroting van de Europese Unie.

politieke partijen op Europees niveau in 
afwijking van het in artikel 109, lid 2 van 
Verordening (EG,Euratom) nr. 1605/2002 
vervatte winstverbod tot op zekere hoogte 
financiële reserves kunnen opbouwen die 
afkomstig zijn van eigen middelen uit andere 
bronnen dan de begroting van de Europese 
Unie.

Motivering

Dit amendement verduidelijkt de bepalingen waaronder de onderhavige verordening moet 
worden vastgesteld.

Amendement 3
ARTIKEL 1, PUNT 1

Artikel 2, punt 4 bis (nieuw) (Verordening (EG) nr. 2004/2003) 

4 bis. "financiering": een subsidie in de zin 
van artikel 108, lid 1, van Verordening 
(EG) nr. 1605/2002;

Motivering

Verduidelijking van de terminologie en afstemming op het financieel reglement.

Amendement 4
ARTIKEL 1, PUNT 5

Artikel 6, lid 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 500 
EUR per jaar en per donateur;

Motivering

Precisering en afstemming op de drempel in artikel 6, lid 1, sub d).

Amendement 5
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ARTIKEL 1, PUNT 5
Artikel 6, lid 2 (Verordening (EG) nr. 2004/2003) 

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

2. Bijdragen aan een politieke partij op 
Europees niveau van nationale politieke 
partijen of van een lid (natuurlijk persoon) 
die lid zijn van een politieke partij op 
Europees niveau zijn wel toegestaan. De 
bijdragen aan een politieke partij op 
Europees niveau van nationale politieke 
partijen die lid zijn van een politieke partij 
op Europees niveau mogen echter niet meer 
bedragen dan 40 % van de jaarlijkse 
begroting van deze partij.

Motivering

Verduidelijking: sommige politieke partijen op Europees niveau bieden immers de 
mogelijkheid aan natuurlijke personen om zich individueel aan te sluiten.

Amendement 6
ARTIKEL 1, PUNT 8 BIS (nieuw)

Artikel 9, lid 1, alinea 2 (Verordening (EG) nr. 2004/2003) 

De uitvoeringsbepalingen van deze 
verordening worden vastgesteld door de 
ordonnateur.

De uitvoeringsbepalingen van deze 
verordening worden vastgesteld door het 
Europees Parlement.

Motivering

Dit amendement betekent een transparantere procedure voor de vaststelling van de 
uitvoeringsbepalingen en verduidelijkt tevens welke instantie verantwoordelijk is tegenover 
het publiek.

Amendement 7
ARTIKEL 1, PUNT 8 TER (nieuw)

Artikel 9, lid 2 (Verordening (EG) nr. 2004/2003) 

(8 ter) Artikel 9, lid 2 komt als volgt te 
luiden:
"2.  Waardebepaling en afschrijving van 
roerende en onroerende goederen 
geschieden overeenkomstig de 
uitvoeringsbepalingen van deze 
verordening, die overeenkomstig lid 1 
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worden vastgesteld.

Motivering

Verordening (EG) nr. 2909/2000 is opgeheven in 2005. De regels voor de waardebepaling 
van goederen moeten dan ook worden vastgesteld middels de uitvoeringsbepalingen die het 
Europees Parlement vaststelt volgens de procedure, die bedoeld wordt in lid 1.

Amendement 8

ARTIKEL 1, PUNT 9
Artikel 10, lid 2 (Verordening (EG) nr. 2004/2003) 

2. Financiering uit de algemene begroting 
van de Europese Unie mag niet meer 
bedragen dan 85 % van de begroting van 
een politieke partij of stichting op Europees 
niveau. De bewijslast berust bij de politieke 
partij op Europees niveau.

2. Financiering uit de algemene begroting 
van de Europese Unie mag niet meer 
bedragen dan 85 % van de subsidiabele 
kosten van een politieke partij of stichting 
op Europees niveau. De bewijslast berust bij 
de politieke partij op Europees niveau.

Motivering

Een flexibeler formulering, die reeds gehanteerd wordt in het financieel reglement, de 
uitvoeringsmodaliteiten daarvan en het besluit van het Bureau van 2004.
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BIJLAGE 

Procedure voor toekenning van een subsidie van het Europees Parlement
in het kader van begrotingsjaar N

Jaar N-1 juni N-1 Publicatie door het EP van een oproep tot het indienen van 
voorstellen, waarin de toelatingscriteria, de 
financieringsregels (artikel 110, lid 2 van het financieel 
reglement) en de geplande data voor de
toekenningsprocedure worden aangegeven

15 november N-1 Uiterste datum voor de indiening van subsidieaanvragen 
door de begunstigden

Jaar N 15 februari N Besluit van het Bureau over de verdeling van de kredieten en 
de toekenning van subsidies aan de politieke partijen op 
Europees niveau

15 maart N Uiterste datum voor de ondertekening van de 
subsidieovereenkomst tussen de politieke partij op Europees 
niveau en de gedelegeerd ordonnateur

30 maart N Overmaking van de prefinanciering ten belope van 80% van 
het subsidiebedrag

Jaar N + 1 31 maart N+1 Het EP verstrekt in een jaarverslag gedetailleerde gegevens 
over de technische bijstand die aan elke politieke partij op 
Europees niveau is verleend.

30 juni N+1 Alle subsidies die het EP in de loop van een begrotingsjaar 
toekent, worden in de loop van het eerste semester van het 
volgende begrotingsjaar op de internetsite van het EP 
bekendgemaakt.

Datum T 
voor 15 mei N+1

Verzoek op betaling van het saldo door de politieke partij op 
Europees niveau, vergezeld van het eindrapport over de 
uitvoering van het werkprogramma, de eindafrekening van 
de subsidiabele kosten, een volledig overzicht van de 
inkomsten en uitgaven en een extern auditrapport

T+60 dagen Goedkeuring door het Bureau van het EP van het 
activiteitenverslag en de eindafrekening

T+ 90 dagen Betaling van het saldo of terugvordering van het teveel 
betaalde bedrag door het Parlement
Te bewaren stukken:
De begunstigde houdt de stukken met betrekking tot de 
subsidieovereenkomst gedurende een periode van vijf jaar te 
rekenen vanaf de datum van betaling van het saldo ter 
beschikking van het EP.
Controles en audits:
De begunstigde doet het nodige om het EP in staat te stellen 
een audit uit te voeren over het gebruik dat van de subsidie is 
gemaakt. Deze audits mogen plaatsvinden tijdens de hele 
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duur van de subsidieovereenkomst tot op het tijdstip van 
betaling van het saldo en gedurende een periode van vijf jaar 
te rekenen vanaf de datum van betaling van het saldo.
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