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PR_COD_1am

Tegnforklaring

* Høringsprocedure
flertal af de afgivne stemmer

**I Samarbejdsprocedure (førstebehandling)
flertal af de afgivne stemmer

**II Samarbejdsprocedure (andenbehandling)
flertal af de afgivne stemmer for at godkende den fælles holdning
flertal blandt Parlamentets medlemmer for at forkaste eller ændre 
den fælles holdning

*** Samstemmende udtalelse
flertal blandt Parlamentets medlemmer undtagen i de tilfælde, der 
omhandles i EF-traktatens artikel 105, 107, 161 og 300 og i EU-
traktatens artikel 7

***I Fælles beslutningsprocedure (førstebehandling)
flertal af de afgivne stemmer

***II Fælles beslutningsprocedure (andenbehandling)
flertal af de afgivne stemmer for at godkende den fælles holdning
flertal blandt Parlamentets medlemmer for at forkaste eller ændre 
den fælles holdning

***III Fælles beslutningsprocedure (tredjebehandling)
flertal af de afgivne stemmer for at godkende det fælles udkast

(Den angivne procedure er baseret på det af Kommissionen foreslåede 
retsgrundlag)

Ændringsforslag til en lovgivningsmæssig tekst

I Parlamentets ændringsforslag markeres de tekstdele, der ønskes ændret, 
med fede typer og kursiv. Kursivering uden fede typer er en oplysning til de 
tekniske tjenestegrene om elementer i den lovgivningsmæssige tekst, der 
foreslås rettet med henblik på den endelige tekst (f.eks. materielle fejl eller 
manglende tekst i en sprogversion). De foreslåede rettelser skal godkendes af 
de berørte tekniske tjenestegrene.



(Ekstern oversættelse) 

PR\678473DA.doc 3/12 PE 392.246v01-00

DA

INDHOLD

Side

FORSLAG TIL EUROPA-PARLAMENTETS LOVGIVNINGSMÆSSIGE BESLUTNING 5

BEGRUNDELSE ...................................................................................................................9



(Ekstern oversættelse) 

PE 392.246v01-00 4/12 PR\678473DA.doc

DA



(Ekstern oversættelse) 

PR\678473DA.doc 5/12 PE 392.246v01-00

DA

FORSLAG TIL EUROPA-PARLAMENTETS LOVGIVNINGSMÆSSIGE 
BESLUTNING

om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om ændring af forordning 
(EF) nr. 2004/2003 om statut for og finansiering af politiske partier på europæisk plan
(KOM(2007)0364 – C6–0202/2007 –2007/0130 (COD))

(Fælles beslutningsprocedure: førstebehandling)

Europa-Parlamentet,

– der henviser til Kommissionens forslag til Europa-Parlamentet og Rådet 
(KOM(2007)0364),

– der henviser til EF-traktatens artikel 251, stk. 2, og artikel 191, på grundlag af hvilke 
Kommissionen har forelagt forslaget (C6-0202/2007),

– der henviser til forretningsordenens artikel 51,

– der henviser til betænkning fra Udvalget om Konstitutionelle Anliggender
(A6-0000/2007),

1. godkender Kommissionens forslag som ændret;

2. anmoder om fornyet forelæggelse, hvis Kommissionen agter at ændre dette forslag i 
væsentlig grad eller erstatte det med en anden tekst;

3. pålægger sin formand at sende Parlamentets holdning til Rådet og Kommissionen.

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Ændringsforslag 1
BETRAGTNING 2

(2) I beslutning af 23. marts 2006 om 
anvendelsen af forordning (EF) nr. 
2004/2003 anførte Europa-Parlamentet, at 
forordningen burde forbedres på en række 
punkter i lyset af den erfaring, der er 
opnået siden ikrafttrædelsen i 2003.

(2) I beslutning af 23. marts 2006 om 
anvendelsen af forordning (EF) nr. 
2004/2003, hvormed det efterkom denne 
opgave, anførte Europa-Parlamentet, at 
forordningen burde forbedres på en række 
punkter i lyset af den erfaring, der er 
opnået siden ikrafttrædelsen i 2003, og 
opfordrede til at undersøge muligheden 
for at stifte politiske fonde på europæisk 
plan.
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Begrundelse

Uddybende forklaring.

Ændringsforslag 2
BETRAGTNING 4

(4) Det er et vigtigt mål at sikre den bredest 
mulige borgerdeltagelse i EU's 
demokratiske liv. I den forbindelse kan 
politiske ungdomsorganisationer spille en 
særlig rolle ved at skabe interesse for og 
konkret viden om EU's politiske system 
hos unge mennesker og derved aktivt 
fremme deres deltagelse i den 
demokratiske proces på europæisk niveau.

(4) Det er et vigtigt mål at sikre den bredest 
mulige borgerdeltagelse i EU's 
demokratiske liv. I den forbindelse kan 
politiske ungdomsorganisationer spille en 
særlig rolle ved at skabe interesse for og 
konkret viden om EU's politiske system 
hos unge mennesker og derved aktivt 
fremme deres deltagelse i den 
demokratiske proces på europæisk niveau.
De politiske partier på europæisk niveau 
opfordres til at muliggøre og fremme 
arbejdet i de tilknyttede politiske 
ungdomsorganisationer.

Begrundelse

Uddybende forklaring.

Ændringsforslag 3
BETRAGTNING 7

(7) For at skabe betingelser, der bidrager
til finansieringen af politiske partier på 
europæisk plan, samtidig med at disse 
opfordres til at sikre en passende langsigtet 
finansiel planlægning, er det nødvendigt at 
justere mindstekravene til medfinansiering.

(7) For at forbedre betingelserne til 
finansieringen af politiske partier på 
europæisk plan, samtidig med at disse 
opfordres til at sikre en passende langsigtet 
finansiel planlægning, er det nødvendigt at 
justere mindstekravene til medfinansiering.
Det er hensigtsmæssigt at fastsætte 
samme mindstekrav til medfinansiering 
for politiske fonde på europæisk niveau.

Begrundelse

Uddybende forklaring. Se også ændringsforslag 7.
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Ændringsforslag 4
BETRAGTNING 8

(8) Med henblik på yderligere at 
understrege og fremme det europæiske 
aspekt ved valg til Europa-Parlamentet, bør 
det klart fastslås, at bevillinger fra Den 
Europæiske Unions budget også kan 
anvendes til at finansiere kampagner, der 
føres af politiske partier på europæisk plan 
i forbindelse med valg til Europa-
Parlamentet, forudsat at dette ikke udgør en 
direkte eller indirekte finansiering af 
nationale politiske partier eller deres 
kandidater.

(8) Med henblik på yderligere at 
understrege og fremme det europæiske 
aspekt ved valg til Europa-Parlamentet, bør 
det klart fastslås, at bevillinger fra Den 
Europæiske Unions budget også kan 
anvendes til at finansiere kampagner, der 
føres af politiske partier på europæisk plan 
i forbindelse med valg til Europa-
Parlamentet, forudsat at dette ikke udgør en 
direkte eller indirekte finansiering af 
nationale politiske partier eller deres 
kandidater. Politiske partiers aktiviteter på 
europæisk niveau i forbindelse med valg 
til Europa-Parlamentet tillades, hvis de 
supplerer, men ikke erstatter de nationale 
politiske partiers aktioner.

Begrundelse

Die für das Bestehen und die Tätigkeit von politischen Parteien auf europäischer Ebene 
grundlegende Norm des EG-Vertrags (Artikel 191) erkennt an, dass diese dazu beitragen, den 
politischen Willen der Bürger der Union zum Ausdruck zu bringen. Der Wille der Bürger 
wird vor allem in den Wahlen zum Europäischen Parlament zum Ausdruck gebracht. Es ist 
daher zwingend, den politischen Parteien auf europäischer Ebene zu gestatten, auch im 
Rahmen der Wahlen zum Europäischen Parlament eine gewisse Rolle zu spielen. Diese 
Aktivitäten ergänzen die Kampagnen der nationalen Parteien, die ihnen als Mitglieder 
angehören. Sie stellen, soweit sie diesen ergänzenden Charakter einhalten, keine Form der 
unzulässigen Finanzierung nationaler Parteien dar. Sie müssen im übrigen die Vorschriften 
des jeweiligen Mitgliedstaats über die Führung von Wahlkämpfen beachten.

Ændringsforslag 5
ARTIKEL 1, NUMMER 3

Artikel 4, stk. 6 (forordning (EF) nr. 2004/2003)

6. Midler tildelt en politisk fond på 
europæisk plan må kun anvendes til at 
finansiere fondens aktiviteter, jf. artikel 2, 
stk. 4.

6. Midler tildelt en politisk fond på 
europæisk plan må kun anvendes til at 
finansiere fondens aktiviteter, jf. artikel 2, 
stk. 4, og under ingen omstændigheder til 
at finansiere aktiviteter i forbindelse med 
valgkampe.
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Begrundelse

Det synes hensigtsmæssigt med en tydelig præcisering på dette sted. Se den nye udgave af 
artikel 8, hvad angår de tilladte anvendelser af de politiske partiers midler.

Ændringsforslag 6
ARTIKEL 1, NUMMER 5

Artikel 6, stk. 3 (forordning (EF) nr. 2004/2003)

3. Bidrag til en politisk fond på europæisk 
plan fra nationale politiske fonde, der er 
medlemmer af en politisk fond på 
europæisk plan, og fra politiske partier på 
europæisk plan, er tilladt. De må ikke 
overstige 40 % af den pågældende fonds 
årlige budget.

3. Bidrag til en politisk fond på europæisk 
plan fra nationale politiske fonde, der er 
medlemmer af en politisk fond på 
europæisk plan, og fra politiske partier på 
europæisk plan, er tilladt. De må ikke 
overstige 40 % af den pågældende fonds 
årlige budget og må ikke komme fra 
midler, som et politisk parti på europæisk 
niveau har modtaget fra Den Europæiske 
Unions almindelige budget i henhold til 
denne forordning.

Begrundelse

Denne begrænsende præcisering er nødvendig for udtrykkeligt at forhindre, at en fond også 
tilvejebringer den andel på 15 %, de selv skal medfinansiere, indirekte fra EU-midler, nemlig 
fra midler, som et parti modtager fra EU-budgettet og derpå giver fonden som støtte.

Ændringsforslag 7
ARTIKEL 1, NUMMER 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 budgettet for et politisk 
parti eller en politisk fond på europæisk 
plan. Det pågældende parti på europæisk 
plan har bevisbyrden.

Begrundelse

Uden denne rettelse ville den højst tilladte andel af finansiering af en politisk fonds budget 
ikke være fastsat, og der ville opstå et juridisk tomrum. Rettelsen angår dog ikke alle 
sprogversioner. Den engelske og franske udgave indeholder denne præcisering.
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BEGRUNDELSE

Ordføreren hilser hele Kommissionens forslag velkommen og anbefaler at vedtage det med de 
foreslåede ændringer, der overvejende består i præciseringer. Han forbeholder sig at 
fremsætte yderligere ændringsforslag, der bliver nødvendige med henblik på behandlingen i 
Rådet.

Forslaget omhandler tre emner, der alle blev omtalt i Europa-Parlamentets seneste beslutning 
om europæiske politiske partier, hvor der blev gjort status over den hidtidige finansiering og 
fremsat forslag til at forbedre og videreudvikle den1, nemlig

1. tilpasning af finansieringsbestemmelserne til politiske partiers særlige behov med 
henblik på anvendelse af midlerne2

2. anerkendelse af de europæiske politiske partiers rolle i forbindelse med valg til Europa-
Parlamentet og dermed en udtrykkelig anerkendelse af, at støttemidlerne retmæssigt kan 
anvendes til dette formål3, og

3. muligheden for at støtte politiske fonde på europæisk plan, der supplerer de europæiske 
politiske partiers aktiviteter gennem politisk informations- og uddannelsesarbejde4.

Emnerne i detaljer:

1. Finansielle bestemmelser

For at undgå gentagelser henvises der til den udførlige begrundelse i Kommissionens forslag.
Det drejer sig om to anliggender for de europæiske politiske partier, der har vist sig at være 
begrundet i praksis, nemlig

- muligheden for, at et parti kan overføre op til 25 % af et års samlede indtægter til de første 
tre måneder af det følgende år, hvilket giver mere fleksibilitet i afholdelsen af udgifter ved 
overgangen fra et regnskabsår til det andet og gør det muligt at kunne reagere hurtigt på 
ændrede omstændigheder, og

- mulighed for at opbygge reserver ved opsparing af egne midler (gaver, bidrag fra 
medlemspartier og enkeltmedlemmer) indtil et vist beløb, som Kommissionens forslag 
begrænser til 100 % af de europæiske politiske partiers gennemsnitlige samtlige midler.

Den første nye bestemmelse udgør en undtagelse fra det såkaldte "forbud mod fortjeneste" 
(finansforordningens artikel 109), der i hovedtræk går ud på, at der ved slutningen af et 
regnskabsår ikke må være mere tilbage i partiernes kasse af en støtte til en støtteberettiget 
aktivitet. Det har vist sig, at begrebet "støtte" i finansforordningen, som finansieringen af de 

  
1 Beslutning af 23. marts 2006 på grundlag af betænkning fra Udvalget om Konstitutionelle Anliggender, 
A6-0042/2006, ordfører: Jo Leinen.
2 Beslutningens stk. 13, litra d) og e).
3 Beslutningens stk. 14, litra c).
4 Beslutningens stk. 14, litra a).
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europæiske politiske partier principielt bygger på, kun i begrænset omfang kan overføres til 
politiske partiers særlige kendetegn og behov.

Den anden nye bestemmelse betegner og betragter Kommissionen også som en undtagelse fra 
"forbudet mod fortjeneste". Den kan også opfattes som en præcisering, der gør reglens formål 
og hensigt tydelige, nemlig at støtten ikke selv må føre til et overskud ved udgangen af året, 
men at dette ikke gælder for egne midler fra gaver udefra eller medlemsbidrag.

2. De europæiske politiske partiers rolle ved valg til Europa-Parlamentet

Kommissionen giver med sit forslag klarhed over et spørgsmål, der ikke er udtrykkeligt 
afklaret i den gældende forordning. Der er ofte blevet anvendt det argument, at det kun giver 
mening at anerkende partier på europæisk plan, hvis de får lov til også at spille en rolle i 
valgkampen i forbindelse med valg til Europa-Parlamentet. En sådan fortolkning ligger 
allerede ordlyden nær i den regel, der udgør retsgrundlaget og indførtes med Maastricht-
traktaten, EF-traktatens artikel 191. Hvordan skulle disse partier kunne udvikle sig til aktører i 
den europæiske politiske offentlighed og bidrage til at udvikle en europæisk bevidsthed hos 
borgerne og få dem til at give udtryk for deres politiske vilje, hvis de ikke kan være aktive i 
valgkampene? Et europæisk politisk parti kan også bidrage med sin finansielle støtte til den 
slags aktiviteter. Som det er anført i begrundelsen til den tilsvarende betragtning 
(ændringsforslag 4 til betragtning 8), kan et europæisk politisk partis aktiviteter i forbindelse 
med en valgkamp i forbindelse med valg til Europa-Parlamentet, der supplerer de nationale 
partiers kampagner, ikke anses for ulovlig støtte af det pågældende medlemsparti eller de 
pågældende medlemspartier.

Formuleringen af den tilsvarende bestemmelse i forslaget, forordningens artikel 8, stk. 3, ny 
udgave, indeholder under alle omstændigheder en skønhedsfejl, der skyldes en tvetydig 
formulering, der allerede findes i artikel 3, litra d), i den gældende udgave af forordningen.
Når der i artikel 8, stk. 3, er tale om "valg til Europa-Parlamentet, som de (de europæiske 
politiske partier) deltager i, jf. artikel 3, stk. 1, litra d)", betyder det ikke, at det europæiske 
politiske parti skal opstille egne kandidater til valget, for det kan de ikke på nuværende 
tidspunkt, men at de tilhørende medlemspartier skal gøre det eller i det mindst have udtrykt 
hensigt om at gøre det.

3. Støtte af politiske fonde på europæisk plan

Den vigtigste nyskabelse i Kommissionens forslag er, at der åbnes mulighed for, ud over de 
politiske partier, også at støtte de dermed forbundne politiske fonde på europæisk plan 
gennem EU-budgettet. Der findes i en lang række medlemsstater politiske fonde, der er tæt 
forbundet til partierne. Der findes også allerede grænseoverskridende former for samarbejde 
mellem politiske fonde1. I lang tid manglede der dog et retsgrundlag og et finansielt grundlag 
for etablering af fonde, der er tæt knyttet til de eksisterende politiske familier på europæisk 
plan og opfylder bestemte funktioner, som de europæiske politiske partier ikke eller ikke i 
tilstrækkeligt omfang kan opfylde. For at afhjælpe dette problem har Kommissionen 
udarbejdet et pilotprojekt for 2007, der giver mulighed for at yde finansiel støtte til at 

  
1 F.eks. European Network of Political Foundations. 
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iværksætte og organisere aktiviteter i europæiske politiske fonde1. Dette er dog begrænset til 
højst to år og er kun en overgangsløsning, indtil der findes et retsgrundlag for den finansielle 
støtte. Planlagte opgaver for de europæiske politiske fonde er det europapolitiske 
uddannelsesarbejde, observation og analyse af europapolitiske debatter og processer 
(tænketankfunktion) og dannelse af en platform for samarbejde mellem de eksisterende 
nationale fonde.

De nye bestemmelser om politiske fonde kan sammenfattes på følgende vis:

- Fondene skal ligesom partierne være stiftet i overensstemmelse med en medlemsstats 
lovgivning og være en juridisk person. De kan umiddelbart stiftes som selvstændige fonde 
eller som sammenslutninger af allerede eksisterende fonde eller andre institutioner.
Forordningen fastsætter som for partierne ingen registrering og anerkendelse i den 
forbindelse. Der skabes udelukkende mulighed for finansiel støtte fra Europa-Parlamentets 
aktionsbudget, der er underlagt bestemte forudsætninger.

- Støtten forudsætter, at fonden er tæt knyttet til et europæisk politisk parti, der støttes 
finansielt af Den Europæiske Union. Forordningen overlader det til det enkelte parti og den 
enkelte fond at fastlægge detaljerne i forholdet og en "passende adskillelse" af de to med 
hensyn til den daglige drift og de ledende strukturer.

- Fonden skal have et arbejdsområde, der svarer til en typisk politisk fond (definition i artikel 
2, punkt 4 (nyt)), og overholde principperne om frihed, demokrati, respekt for de 
grundlæggende frihedsrettigheder samt retsstatsprincippet. Hvorvidt denne forudsætning 
opfyldes, kan kontrolleres ved passende anvendelse af kontrolproceduren beregnet for partier 
(forordningens artikel 5). Desuden mister fonden retten til støtte, hvis støtten frakendes det 
parti, fonden er tilknyttet.

- Fonden ansøger om støtte "gennem det politiske parti på europæisk plan, som den er 
tilknyttet". Denne formulering skal præciseres i Europa-Parlamentets 
gennemførelsesbestemmelser.

- Fonden må kun anvende støttemidler til aktiviteter, der svarer til definitionen af dem, og 
navnlig ikke direkte eller indirekte finansiere politiske partier eller nationale fonde (artikel 7 
kompletteret, se i den forbindelse det præciserende ændringsforslag 5).

- Med hensyn til regnskaber og tilladelse af bidrag er fondene også underlagt de samme krav 
som partierne. De kan finansieres op til 40 % af bidrag fra fonde, der er medlemmer af dem, 
og af europæiske politiske partier (se ændringsforslag 6).

- Bestemmelserne i artikel 9 om "gennemførelse og kontrol" skal også gælde for de 
støttemidler, der tildeles fondene (forordningens artikel 4, stk. 5 (nyt)). Dermed gælder de nye 
bestemmelser for overførsel af midler til det følgende år og opbyggelse af reserver også for 
fonde.

  
1 Budgetpost 15 06 07.
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- Fordelingen af de anvendte støttemidler følger for fonde samme nøgle som den, der gælder 
for de partier, de er forbundet med (forordningens artikel 10, stk. 1), dvs. 15 % med lige store 
dele og 85 % i forholdet til antallet af medlemmer af det pågældende parti i Europa-
Parlamentet.

- For støtten gælder for partier og fonde en ensartet maksimumssats på 85 % af det årlige 
budget. Dette kommer i begge tilfælde modtagernes særlige forhold til gode (se 
ændringsforslag 7).

- Europa-Parlamentet skal senest den 15. februar 2011 offentliggøre en rapport over 
anvendelsen af den ændrede forordning.


