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KORTFATTAD MOTIVERING

I artikel 191 i fördraget betonas den grundläggande roll som de politiska partierna på 
europeisk nivå spelar för att skapa ett europeiskt medvetande och uttrycka 
unionsmedborgarnas politiska vilja. Det är också på grundval av denna artikel som de kan 
finansieras med offentliga medel på europeisk nivå. Politiska stiftelser på europeisk nivå 
nämns dock inte i artikeln.

Detta förslag bygger delvis på den förklaring som förhandlades fram av budgetutskottet och 
dess föredragande om revideringen av budgetförordningen i samband med reformen av 
budgetförordningen i december 20061:

2. Förslag till förklaring från kommissionen om finansiering av europeiska politiska partier

”Kommissionen åtar sig att om möjligt före februari 2007 lägga fram ett förslag om ändring 
av Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 2004/2003 av den 4 november 2003 
om regler och finansiering av politiska partier på europeisk nivå genom att införa lämpliga 
bestämmelser för att från regeln om vinstförbud i artikel 109 i budgetförordningen undanta 
egna medel, särskilt bidrag och medlemsavgifter som under ett år totalt sett gått in i 
verksamheten för ett politiskt parti på europeisk nivå och som överstiger 25 procent av den 
stödberättigade kostnaden som skall bäras av mottagaren enligt artikel 10.2 i förordning 
(EG) nr 2004/2003.”

De ändringsförslag som läggs fram gäller främst de politiska partierna på europeisk nivå och 
överensstämmelse med budgetförordningen för Europeiska unionens allmänna budget. 

Det bör nämnas att i samband med budgetförfarandet för 2008 lades två ändringsförslag om 
politiska stiftelser på europeisk nivå fram till budgetförslaget. I dessa ändringsförslag 
efterlyser man inrättandet av en budgetpost i parlamentets avsnitt med ett p.m. och 
fem miljoner euro i reserven i väntan på att en rättslig grund antas. 

ÄNDRINGSFÖRSLAG

Budgetutskottet uppmanar utskottet för konstitutionella frågor att som ansvarigt utskott infoga 
följande ändringsförslag i sitt betänkande:

Kommissionens förslag Parlamentets ändringar

Ändringsförslag 1
SKÄL 4A (nytt)

 (4a) När genomförandet av verksamheten 
kräver att ekonomiskt stöd beviljas en 

  
1 Antagna texter, 13.12.2006, P6_TA(2006)0557.
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tredje part, till exempel en politisk 
ungdomsorganisation, kan det berörda 
politiska partiet på europeisk nivå bevilja 
detta stöd i enlighet med villkoren i 
artikel 120.2 i rådets förordning 
(EG, Euratom) nr 1605/2002 av den 
25 juni 2002 med budgetförordning för 
Europeiska gemenskapernas allmänna 
budget1 och artikel 184a i kommissionens 
förordning (EG, Euratom) nr 2342/2002 av 
den 23 december 2002 om 
genomförandebestämmelser för rådets 
förordning (EG, Euratom) nr 1605/2002 
med budgetförordning för Europeiska 
gemenskapernas allmänna budget2.
___________
1 EGT L 248, 16.9.2002, s. 1. Förordningen 
ändrad genom förordning (EG, Euratom) 
nr 1995/2006 (EUT L 390, 30.12.2006, 
s. 1).
2 EGT L 357, 31.12.2002, s. 1. 
Förordningen senast ändrad genom 
förordning (EG, Euratom) nr 478/2007 
(EUT L 111, 28.4.2007, s. 13).

Motivering

Ändringsförslaget syftar till att harmonisera lagstiftningsförslaget med Europaparlamentets 
förslag.

Ändringsförslag 2
SKÄL 6

(6) För att stärka partiernas möjligheter till 
långsiktig finansiell planering och ta hänsyn 
till de olika finansieringsbehoven från ett år 
till ett annat samt för att stärka incitamenten 
för partierna att inte endast vara beroende av 
offentliga medel, bör politiska partier på 
europeisk nivå tillåtas att etablera 
begränsade finansiella reserver som baseras 
på egna resurser från andra källor än 
Europeiska unionens budget.

(6) För att stärka partiernas möjligheter till 
långsiktig finansiell planering och ta hänsyn 
till de olika finansieringsbehoven från ett år 
till ett annat samt för att stärka incitamenten 
för partierna att inte endast vara beroende av 
offentliga medel, bör politiska partier på 
europeisk nivå, genom avvikelse från regeln 
om icke-vinst i artikel 109.2 i förordning 
(EG, Euratom) nr 1605/2002, tillåtas att 
etablera begränsade finansiella reserver som 
baseras på egna resurser från andra källor än 
Europeiska unionens budget.
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Motivering

Ändringsförslaget klargör förfarandet för antagande av förordningen.

Ändringsförslag 3
ARTIKEL 1, LED 1

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

 4a. finansiering: ett bidrag enligt
artikel 108.1 i förordning (EG, Euratom) 
nr 1605/2002.

Motivering

Terminologin förtydligas och överensstämmelse med budgetförordningen säkras.

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 500 euro per år och donator.

Motivering

Förtydligande och samstämmighet med artikel 6.1 d.

Ändringsförslag 5
ARTIKEL 1, LED 5

Artikel 6, punkt 2 (förordning (EG) nr 2004/2003)

2. Bidrag till politiska partier på europeisk 
nivå från nationella partier som är 
medlemmar i ett politiskt parti på europeisk 
nivå är tillåtna. De får inte överstiga 40 % av 
partiets årliga budget.

2. Bidrag till politiska partier på europeisk 
nivå från nationella partier som är 
medlemmar i ett politiskt parti på europeisk 
nivå eller från en medlem (en fysisk 
person) av ett sådant parti är tillåtna. 
Bidrag till politiska partier på europeisk 
nivå från nationella partier som är 
medlemmar av sådant parti får inte 
överstiga 40 % av partiets årliga budget.
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Motivering

Förtydligande. Vissa politiska partier på europeisk nivå tillåter fysiska personer att ansluta 
sig individuellt.

Ändringsförslag 6
ARTIKEL 1, LED 8, LED A

Artikel 9, punkt 1, stycke 2 (förordning (EG) nr 2004/2003)

Genomförandeförfarandena för förordningen 
fastställs av utanordnaren. ”

Genomförandeförfarandena för förordningen 
fastställs av Europaparlamentet.”

Motivering

Fastställandet av genomförandeförfarandena blir på detta sätt mer öppet, eftersom ansvaret 
gentemot allmänheten förtydligas.

Ändringsförslag 7
ARTIKEL 1, LED 8, LED AA (nytt)

Artikel 9, punkt 2 (förordning (EG) nr 2004/2003)

(aa) Punkt 2 ska ersättas med följande:
”2. Värderingen av fast och lös egendom 
och avskrivningen av dessa ska ske i 
enlighet med 
genomförandebestämmelserna för denna 
förordning, vilka ska antas enligt punkt 1.”

Motivering

Förordning (EG) nr 2909/2000 upphävdes 2005. Man bör därför fastställa regler för hur 
egendom ska värderas med hjälp av de genomförandebestämmelser som Europaparlamentet 
ska anta enligt förfarandet i punkt 1.

Ändringsförslag 8
ARTIKEL 1, LED 9

Artikel 10, punkt 2 (förordning (EG) nr 2004/2003)

”2. Finansieringen ur Europeiska unionens 
allmänna budget får inte överstiga 85 % av 
budgeten för ett politiskt parti eller en 
politisk stiftelse på europeisk nivå. 
Bevisbördan skall ligga hos det berörda 
politiska partiet på europeisk nivå. 

”2. Finansieringen ur Europeiska unionens 
allmänna budget får inte överstiga 85 % av 
de bidragsberättigande kostnaderna för ett 
politiskt parti eller en politisk stiftelse på 
europeisk nivå. Bevisbördan skall ligga hos 
det berörda politiska partiet på europeisk 
nivå.”
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Motivering

Mer flexibel terminologi, som redan har använts i budgetförordningen, i 
genomförandebestämmelserna och i beslut från presidiet från 2004.
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Bilaga 

Förfarande för beviljande av bidrag från Europaparlamentet 
för budgetår N

År N-1 juni N-1 Europaparlamentet offentliggör en inbjudan att lämna 
förslag i vilken kriterierna för stödberättigande, villkoren för 
gemenskapsfinansiering (artikel 110.2 i budgetförordningen) 
och datum för tilldelningsförfarandet fastställs.

15 november N-1 Sista datum för att lämna in ansökan om bidrag.
År N 15 februari N Beslut från presidiet om anslagsfördelningen och om de 

bidrag som beviljats de europeiska politiska partierna.
15 mars N Sista datum för att underteckna bidragsöverenskommelsen 

mellan det europeiska politiska partiet och den delegerade 
utanordnaren.

30 mars N Utbetalning av förhandsfinansieringen motsvarande 
80 procent av bidragsbeloppet.

År N+1 31 mars N+1 Europaparlamentet offentliggör i en årlig rapport uppgifter 
om det tekniska stöd som tilldelats de enskilda europeiska 
politiska partierna.

30 juni N+1 Alla bidrag som Europaparlamentet beviljar under ett 
budgetår ska under det första halvåret följande budgetår 
offentliggöras på Europaparlamentets hemsida på Internet.

Datum T 
före den 15 maj N+1

Begäran om utbetalning av resterande belopp från det 
europeiska politiska partiet tillsammans med en slutlig 
verksamhetsrapport, en ekonomisk redovisning av de 
faktiska kostnader för vilka bidrag erhållits, en fullständig 
sammanfattning av intäkter och utgifter och en extern 
revisionsrapport.

T+60 dagar Europaparlamentets presidium godkänner 
verksamhetsrapporten och den slutliga ekonomiska 
redovisningen. 

T+ 90 dagar Europaparlamentet betalar ut resterande belopp eller kräver 
återbetalning av det belopp som felaktigt utbetalats.
Bevarande av handlingarna:
Stödmottagaren ska hålla handlingarna gällande 
bidragsöverenskommelsen tillgängliga för 
Europaparlamentet under en femårsperiod räknat från den 
dag då det resterande beloppet betalades ut.
Kontroll och revision:
Stödmottagaren ska se till att Europaparlamentet kan utföra 
en revision av hur bidraget använts. Dessa revisioner får 
utföras under hela den period som 
bidragsöverenskommelsen gäller tills resterande belopp 
betalats, och därefter under ytterligare fem år räknat från den 
dag då det resterande beloppet betalades ut.
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