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ONTWERPRESOLUTIE VAN HET EUROPEES PARLEMENT

over Europese politieke partijen – ervaringen met het statuut en de desbetreffende 
vooruitzichten 
(2005/2224(INI))

Het Europees Parlement,

- gelet op artikel 191 van het Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeenschap en 
artikel 12, lid 2 van het Handvest van de grondrechten van de Europese Unie, alsook 
artikel 6, lid 4 van Verdrag betreffende de Europese Unie,

- gelet op artikel I-45, lid 4 van het Verdrag tot vaststelling van een Grondwet voor 
Europa, 

- gezien 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 niveau1, met name artikel 12 daarvan (hierna “de verordening”),

- gezien het verslag van zijn secretaris-generaal aan het bureau van 21 september 2005 
inzake de financiering van politieke partijen op Europees niveau op grond van artikel 15 
van het besluit van het bureau van 29 maart 2004 houdende uitvoeringsbepalingen voor 
de verordening2,

- gelet op artikel 45 van zijn Reglement,

- gezien het verslag van de Commissie constitutionele zaken, alsook het advies van de 
Begrotingscommissie, de Commissie begrotingscontrole en de Commissie juridische 
zaken (A6-0000/2005),

A. overwegende dat het volstrekt noodzakelijk is dat er wordt verder gewerkt aan een Unie 
die dicht bij de mensen staat en democratische principes hanteert, zodat de burgers 
kunnen verder bouwen aan de Europese integratie, en dat de realisatie van de Europese 
democratie derhalve hoog in het vaandel moet worden gedragen,

B. overwegende dat de politieke partijen een belangrijke inbreng hebben in de vorming van 
de democratie op Europees niveau,

C. overwegende dat een uitvoerige dialoog met de burgers noodzakelijk is voor een 
diepgaande reflectie over de toekomst van Europa, en dat de politieke partijen hierbij op 
Europees niveau een sleutelrol moeten vervullen,

D. overwegende dat in verschillende EU-landen de taken van politieke partijen op het 
gebied van politieke informatie en wilsvorming door de overheid worden gefinancierd,

  
1 PB L 297 van 15.11.2003, blz. 1.
2 Document PE 362.124/BUR/AN.2.
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E. overwegende dat verwante politieke strekkingen zich in Europese politieke partijen 
hebben verenigd en dat hun taken met behulp van communautaire middelen werden 
gefinancierd,

F. overwegende dat de financiering van politieke partijen met communautaire middelen op 
Europees niveau op grond van artikel 191 van het EG-Verdrag gebeurt,

G. overwegende dat door deze verordening een eerste stap werd gezet voor een wettelijk 
kader voor de Europese politieke partijen,

H overwegende dat de politieke partijen een reeks voorstellen hebben ingediend 
betreffende hun voorkeur voor de toekomstige organisatie van de financiering van de 
politieke partijen op Europees niveau3,

I. overwegende dat de secretaris-generaal van het Europees Parlement een verslag over de 
toepassing van de verordening heeft overgelegd4,

J. overwegende dat volgens de verordening een verslag dient te worden gepubliceerd over 
de toepassing van het statuut voor de financiering van Europese politieke partijen en dat 
dit verslag erop moet wijzen in hoeverre dat statuut aanvulling behoeft,

De politieke achtergrond

1. stelt vast dat er een kloof bestaat tussen verscheidene burgers en de Europese 
instellingen, omdat tot dusver o.a. onvoldoende politieke communicatie en informatie 
over het Europees beleid aan de dag werd gelegd;

2. is ervan overtuigd dat afgezien van hun taak als overkoepelende organisatie, de 
politieke partijen op Europees niveau actieve actoren moeten worden op het gebied van 
het Europees beleid, die in alle lagen van de maatschappij zijn verankerd;

3. is van mening dat de publieke opinie het best wordt vertolkt door de politieke partijen 
op Europees niveau en dat zonder deze de verdere ontwikkeling van de Unie geen kans 
op slagen heeft;

4. benadrukt dat het noodzakelijk is dat via de regelingen inzake de financiering van 
politieke partijen op Europees niveau een echt Europees statuut voor partijen wordt 
bereikt, dat de rechten en plichten van de partijen bepaalt en hen de mogelijkheid biedt 
om het statuut van rechtspersoon te verwerven, dat op het communautair recht berust en 
in de EU-lidstaten effect sorteert;

Ervaringen en voorstellen tot verbetering

  
3 Gemeenschappelijk schrijven van 1 juni 2005 van Hoyer, Nyrup, Martens, Francescato, Maes, Bertinotti, 
Kaminski, Bayrou en Ruttelli aan de Voorzitter van het Europees Parlement.
4 Document PE 362.124/BUR.
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5. merkt op dat tegen de verordening drie aanklachten werden ingediend, die op 11 juli 
2005 door het Gerecht van eerste aanleg niet-ontvankelijk werden verklaard en waarbij 
tegen een uitspraak in hoger beroep is gegaan;

6. verwelkomt dat sedert het begin van de zittingsperiode na de verkiezingen van het 
Europees Parlement in juni 2004 acht politieke partijen uit de EU-lidstaten werden 
gevormd, die zich op Europees niveau hebben verenigd en uit hoofde van de bepalingen 
van de verordening financiële steun mochten ontvangen;

7. stelt vast dat de toekenning van financiële steun voor het begrotingsjaar 2004 voor een 
bedrag van 4 648 miljoen euro op 18 juni 2004 gepaard ging met een verzoek tot het 
indienen van voorstellen, en op 6 juli 2005 met het besluit van het Bureau over de 
uiteindelijke vastlegging van de financiële steun zoals voorgeschreven werd afgesloten;

8 merkt op dat in de EU-begroting voor 2005 in een bedrag van 8,4 miljoen euro voor de 
financiering van politieke partijen is voorzien, dat het Bureau volgens de 
verdelingsvoorwaarden uit de verordening onder de acht partijen die een verzoek 
hebben ingediend, heeft verdeeld;

9. merkt op dat de politieke partijen op Europees niveau, die volgens de verordening van 
het Europees Parlement gebruik kunnen maken van technische ondersteuning mits 
betaling van een financiële tegenprestatie, in 2004 voor een totaalbedrag van 20 071 
euro moesten instaan wegens het gebruik van zalen en van de diensten van technici en 
tolken;

10. acht het op basis van de opgedane praktijkervaring en rekening houdend met de 
budgettaire bepalingen nodig dat het financieringssysteem als volgt wordt aangepast:

a) In de verordening is de manier waarop het verzoek moet worden ingediend te 
algemeen beschreven. Om overbodige inspanningen bij de verzoekers te vermijden, 
zou een tweestappenplan moeten worden verwezenlijkt, dat er in eerste instantie 
moet over beslissen of een partij in principe aan de voorwaarden voldoet om voor 
financiering in aanmerking te komen, en in tweede instantie het bedrag aan 
financiering moet bepalen.

b) Het tijdschema van de toekenning van financiële steun is niet optimaal op de 
werkwijze van de partijen afgestemd. Het zou moeten worden aangepast, zodat 80 % 
van de financiële steun direct na ondertekening van de financieringsovereenkomst 
wordt uitbetaald en het overige gedeelte op basis van de jaarrekening aan het einde 
van het begrotingsjaar wordt uitgekeerd.

c) Opdat de ontvangende partijen in het kader van de in het Financieel Reglement 
bindende vastgelegde begrotingsbeginselen van een betere voorspelbaarheid qua 
financiering kunnen genieten, dienen de betrokken instellingen, waaronder het 
Bureau en de Begrotingscommissie, bij de opstelling van de jaarlijkse 
begrotingsramingen bij het begin van de zittingsperiode een akkoord te bereiken over 
meerjarige financiële planning, die meer flexibiliteit biedt indien nieuwe partijen 
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worden opgericht.

d) Er dient in de huidige procedure ter beoordeling van het Financieel Reglement of 
door wijziging van de verordening naar een beperkte uitzondering te worden 
gestreefd, waardoor het mogelijk wordt een bepaald gedeelte van de financiële 
middelen die voor een begrotingsjaar worden uitgetrokken, nog in het eerste kwartaal 
van het daaropvolgende jaar te besteden.

e) De starre verdeling van financiële middelen tussen de vijf subsidiabele categorieën 
(uitgaven voor personeel, administratie, infrastructuur, vergaderingen, 
vertegenwoordigingen en informatie) voldoet niet aan de eisen van de Europese 
politieke partijen. Daarom is een aanpassing van de financieringsovereenkomst 
noodzakelijk, waarbij het mogelijk wordt een bepaald gedeelte van de financiële 
middelen tussen de categorieën onderling over te dragen.

f) Bovendien moet het mogelijk worden dat het jaarlijks werkprogramma dat door de 
partijen wordt ingediend, zo flexibel mogelijk wordt uitgevoerd, zodat de partijen 
tijdens hun politieke actie ook op onverwachte gebeurtenissen passend kunnen 
ingrijpen.

g) Opdat de uitbetaling van de gelden efficiënt zou verlopen, dient de termijn 
waarbinnen de partijen hun eindverslagen moeten indienen, naar 15 mei van het 
daaropvolgende jaar te worden vervroegd.

h) Om als basis van de Europese democratie tot een versterking van de Europese 
politieke partijen te komen, en met de steeds groter wordende eisen die door de 
uitbreiding aan de politieke actie (vertaalkosten, verplaatsingskosten enz.) worden 
gesteld op de achtergrond, lijkt een adequate verdere evolutie van de financiële steun 
aan politieke partijen wenselijk;

11. acht het zinvol dat tijdens de overlegfase over de toekomst van de Europese Unie ook 
de volgende kwesties in vraag worden gesteld:

a) Op welke manier kunnen Europese politieke instellingen worden gesubsidieerd, 
zodat ze kunnen helpen bij de politieke voorlichtings- en vormingsacties van de 
Europese politieke partijen?

b) Op welke manier kunnen de Europese lijsten van de Europese partijen voor de 
Europese verkiezingen worden samengesteld om een publieke discussie over 
Europese beleidsthema’s aan te wakkeren?

c) Welke invloed kunnen de Europese politieke partijen op referenda over Europese 
thema's in de verschillende EU-lidstaten hebben?

°
°     °

12. verzoekt zijn Voorzitter deze resolutie te doen toekomen aan de Raad en de Commissie.
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