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of amendering van het gemeenschappelijk standpunt

*** Instemming
Meerderheid van de leden van het Parlement, behalve in de in de 
artikelen 105, 107, 161 en 300 van het EG-Verdrag en in artikel 7 
van het EU-Verdrag bedoelde gevallen

***I Medebeslissingsprocedure (eerste lezing)
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***II Medebeslissingsprocedure (tweede lezing)
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van het gemeenschappelijk standpunt
Meerderheid van de leden van het Parlement voor de verwerping 
of amendering van het gemeenschappelijk standpunt
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(De aangeduide procedure is gebaseerd op de door de Commissie 
voorgestelde rechtsgrondslag.)

Amendementen op wetsteksten

Door het Parlement aangebrachte wijzigingen worden in vet cursief
aangegeven. De markering in mager cursief is een aanwijzing voor de 
technische diensten en betreft passages in de wetstekst waarvoor een 
correctie wordt voorgesteld (bijvoorbeeld aperte fouten of weglatingen 
in een taalversie). Dergelijke correcties moeten worden goedgekeurd 
door de betrokken technische diensten.
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ONTWERPWETGEVINGSRESOLUTIE VAN HET EUROPEES PARLEMENT

over het voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad tot 
wijziging van Verordening (EG) nr. 2004/2003 betreffende het statuut en de financiering 
van politieke partĳen op Europees niveau
(COM(2007)0364 – C6-0202/2007 – 2007/0130(COD))

(Medebeslissingsprocedure: eerste lezing)

Het Europees Parlement,

– gezien het voorstel van de Commissie aan het Europees Parlement en de Raad 
(COM(2007)0364),

– gelet op artikel 251, lid 2 en artikel 191 van het EG-Verdrag, op grond waarvan het voorstel 
door de Commissie bij het Parlement is ingediend (C6-0202/2007),

– gelet op artikel 51 van zijn Reglement,

– gezien het verslag van de Commissie constitutionele zaken (A6-0000/2007),

1. hecht zijn goedkeuring aan het Commissievoorstel, als geamendeerd door het Parlement;

2. verzoekt om hernieuwde voorlegging indien de Commissie voornemens is ingrijpende 
wijzigingen in dit voorstel aan te brengen of dit door een nieuwe tekst te vervangen;

3. verzoekt zijn Voorzitter het standpunt van het Parlement te doen toekomen aan de Raad en 
de Commissie.

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendementen van het Parlement

Amendement 1
OVERWEGING 2

(2) In zijn resolutie van 23 maart 2006 over 
de toepassing van Verordening (EG) nr. 
2004/2003  gaf het Europees Parlement te 
kennen dat die verordening in het licht van 
de na de inwerkingtreding in 2003 
opgedane ervaring diende te worden 
verbeterd op een aantal punten.

(2) In zijn resolutie van 23 maart 2006 over 
de toepassing van Verordening (EG) nr. 
2004/2003, waarmee het aan deze 
opdracht voldeed, gaf het Europees 
Parlement te kennen dat die verordening in 
het licht van de na de inwerkingtreding in 
2003 opgedane ervaring diende te worden 
verbeterd op een aantal punten en 
suggereerde het tevens de mogelijkheid 
van de oprichting van politieke 
stichtingen op Europees niveau te 
onderzoeken.

Motivering

Verduidelijking.
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Amendement 2
OVERWEGING 4

(4) Een zo breed mogelijke participatie van 
de burgers in het democratisch proces van 
de Unie te bewerkstelligen, blijft een 
belangrijk oogmerk. Politieke 
jongerenorganisaties kunnen in dit verband 
een bijzondere rol spelen door bij jongeren 
belangstelling voor het politieke bestel van 
de Unie te wekken, hun kennis ervan te 
vergroten en hun deelname aan politieke 
activiteiten op Europees niveau actief te 
bevorderen.

(4) Een zo breed mogelijke participatie van 
de burgers in het democratisch proces van 
de Unie te bewerkstelligen, blijft een 
belangrijk oogmerk. Politieke 
jongerenorganisaties kunnen in dit verband 
een bijzondere rol spelen door bij jongeren 
belangstelling voor het politieke bestel van 
de Unie te wekken, hun kennis ervan te 
vergroten en hun deelname aan politieke 
activiteiten op Europees niveau actief te 
bevorderen. De politieke partijen op 
Europees niveau worden ertoe 
opgeroepen de werkzaamheden van 
politieke jongerenorganisaties waarmee 
zij nauwe banden hebben mogelijk te 
maken en te bevorderen.

Motivering

Verduidelijking.

Amendement 3
OVERWEGING 7

(7) Om omstandigheden te scheppen die 
bevorderlijk zijn voor de financiering van 
politieke partijen op Europees niveau en 
hen ertoe aanzetten aan financiële 
langetermijnplanning te doen, moet het 
minimum cofinancieringsvereiste worden 
aangepast.

(7) Om de omstandigheden te verbeteren
die bevorderlijk zijn voor de financiering 
van politieke partijen op Europees niveau 
en hen ertoe aanzetten aan financiële 
langetermijnplanning te doen, moet het 
minimum cofinancieringsvereiste worden 
aangepast. Het verdient aanbeveling om 
voor politieke stichtingen op Europees 
niveau hetzelfde 
cofinancieringspercentage te laten gelden.

Motivering

Verduidelijking. Zie ook amendement 7.

Amendement 4
OVERWEGING 8

(8) Om het Europese karakter van de 
verkiezingen voor het Europees Parlement 
sterker te benadrukken, dient duidelijk te 
worde gesteld dat kredieten uit de EU-
begroting ook kunnen worden gebruikt 
voor de financiering van campagnes die 

(8) Om het Europese karakter van de 
verkiezingen voor het Europees Parlement 
sterker te benadrukken, dient duidelijk te 
worde gesteld dat kredieten uit de EU-
begroting ook kunnen worden gebruikt 
voor de financiering van campagnes die 
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politieke partijen op Europees niveau 
voeren voor de verkiezingen van het 
Europees Parlement, mits het daarbij niet 
gaat om rechtstreekse of zijdelingse 
financiering van nationale politieke 
partijen of hun kandidaten.

politieke partijen op Europees niveau 
voeren voor de verkiezingen van het 
Europees Parlement, mits het daarbij niet 
gaat om rechtstreekse of zijdelingse 
financiering van nationale politieke 
partijen of hun kandidaten. Activiteiten van 
politieke partijen op Europees niveau die 
verband houden met de verkiezingen voor 
het Europees Parlement zijn toegestaan 
als ze de acties van nationale politieke 
partijen aanvullen, maar deze niet 
vervangen.

Motivering

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.

Amendement 5
ARTIKEL 1, PUNT 3

Artikel 4, lid 6 (Verordening (EG) nr. 2004/2003)

6. Aan een politieke stichting op Europees 
niveau toegekende middelen mogen 
uitsluitend worden gebruikt ter financiering 
van de in artikel 2, lid 4, bedoelde 
activiteiten.

6. Aan een politieke stichting op Europees 
niveau toegekende middelen mogen 
uitsluitend worden gebruikt ter financiering 
van de in artikel 2, lid 4, bedoelde 
activiteiten en in geen geval voor de 
financiering van activiteiten in verband 
met verkiezingscampagnes.

Motivering

Een uitdrukkelijke verduidelijking lijkt hier op zijn plaats. Zie artikel 8 in de nieuwe redactie 
voor het toegestane gebruik dat de Europese politieke partijen van de toegekende middelen
kunnen maken.
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Amendement 6
ARTIKEL 1, PUNT 5

Artikel 6, lid 3 (Verordening (EG) nr. 2004/2003)

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

3. Bijdragen aan een politieke stichting op 
Europees niveau van nationale politieke 
stichtingen die lid zijn van een politieke 
stichting op Europees niveau en van 
politieke partijen op Europees niveau zijn 
wel toegestaan. Zij mogen echter niet meer 
bedragen dan 40 % van de jaarlijkse 
begroting van deze stichting en mogen niet 
afkomstig zijn uit middelen die een 
politieke partij op Europees niveau 
overeenkomstig deze verordening uit de 
algemene begroting van de Europese Unie 
heeft ontvangen.

Motivering

Deze aanvulling, die een beperking inhoudt, is nodig om uitdrukkelijk uit te sluiten dat een 
stichting ook voor het zelf ter beschikking te stellen aandeel in haar financiering van 15% 
indirect uit middelen van de Europese Unie put, namelijk uit de middelen die een partij uit de 
begroting van de Unie ontvangt en deze dan als subsidie aan de stichting doorgeeft.

Amendement 7
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 begroting van 
een politieke partij of stichting op 
Europees niveau. De bewijslast berust bij 
de politieke partij op Europees niveau.

Motivering

N.B.  Niet van toepassing op de Nederlandse versie.
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TOELICHTING

Uw rapporteur is zonder enig voorbehoud ingenomen met het voorstel van de Commissie en 
beveelt aan dit voorstel met de door hem voorgestelde wijzigingen, waarmee overwegend 
verduidelijkingen worden aangebracht, goed te keuren. Hij behoudt zich het recht voor verdere 
amendement voor te leggen die eventueel met het oog op de beraadslagingen in de Raad 
noodzakelijk zouden zijn.

In het voorstel gaat het om drie thema's, die alle drie aan de orde werden gesteld in de laatste 
resolutie van het Europees Parlement over de Europese politieke partijen1, waarin de balans van 
de tot dus ver gebruikelijke financiering werd opgemaakt en waarin voorstellen worden gedaan 
voor verbetering en verdere ontwikkeling, en wel:

1. aanpassing van de financieringsvoorschriften aan de specifieke behoeften van politieke 
partijen met het oog op het gebruik van de middelen2,

2. erkenning van de rol van de Europese politieke partijen in verband met de verkiezingen voor 
het Europees Parlement en daaraan gekoppeld de uitdrukkelijke erkenning van de rechtmatigheid 
van het gebruik van steunbedragen voor dit doel3, en

3. de mogelijkheid tot steunverlening aan politieke stichtingen op Europees niveau die door 
middel van politieke informatie- en vormingsactiviteiten de activiteiten van de Europese 
politieke partijen aanvullen4.

Hieronder wordt nader op deze diverse thema's ingegaan.

1. Financieringsvoorschriften

Om herhalingen te voorkomen wordt hier naar de uitvoerige toelichting in het verslag van de 
Commissie verwezen. Het gaat vooral om twee wensen van de Europese politieke partijen, die in 
de praktijk gerechtvaardigd zijn gebleken, namelijk:

- de mogelijkheid om maximaal 25% van de totale ontvangsten van een partij in een bepaald jaar 
over te dragen naar de eerste drie maanden van het daaropvolgende jaar. Zo beschikt men over
meer flexibiliteit ten aanzien van de verdeling van de uitgaven bij de overgang van het ene naar 
het andere begrotingsjaar en kan op korte termijn op gewijzigde omstandigheden worden
gereageerd, en

- de mogelijkheid gedurende meerdere jaren reserves te vormen uit eigen middelen (donaties, 
bijdragen van partijleden en individuele leden) tot een zeker bedrag, dat in het voorstel van de 
Commissie wordt beperkt tot 100% van het gemiddelde totaal van de middelen van de Europese 
politieke partijen.

De eerste nieuwe regeling vormt een uitzondering op het zogenoemde "verbod op het maken van 
winst" van artikel 109 van het Financieel Reglement, dat er in grote lijnen op neerkomt dat zich

  
1 Resolutie van 23 maart 2006 naar aanleiding van het verslag van de Commissie constitutionele zaken 

A6-0042/2006, rapporteur: Jo Leinen.
2 Par. 13 van de resolutie, onder d) en e).
3 Par. 14 van de resolutie, onder c).
4 Par. 14 van de resolutie, onder a).
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aan het einde van een begrotingsjaar niets meer van een "subsidie" aan een subsidiabele 
instelling in de kas van die instelling mag bevinden. Er is nu bevestigd dat het concept van de 
"subsidie" zoals die in het Financieel Reglement wordt omschreven en waarop de financiering 
van de Europese politieke partijen in principe berust slechts in beperkte mate kan worden 
toegepast op politieke partijen met hun geheel eigen kenmerken en behoeften.

De tweede nieuwe regeling wordt door de Commissie ook als een uitzondering op het "verbod 
op het maken van winst" gezien en als zodanig aangeduid. Men kan deze regeling echter ook als 
verduidelijking opvatten van de norm die luidt dat alleen de subsidie zelf niet tot een overschot 
aan het einde van het jaar mag leiden, maar dat dit niet voor de eigen middelen uit donaties van 
derden of bijdragen van leden geldt.

2. Rol van de Europese politieke partijen bij de verkiezingen voor het Europees Parlement

De Commissie verschaft in haar voorstel duidelijkheid over een kwestie die in de thans geldende 
verordening niet uitdrukkelijk is geregeld. Steeds opnieuw werd het argument gebruikt dat de 
erkenning van partijen op Europees niveau alleen maar zin heeft als deze partijen bij de
verkiezingen voor het Europees Parlement ook werkelijk een rol mogen spelen. Inderdaad wijst 
reeds de redactie van de norm, die in dit geval de rechtsgrond vormt en met het Verdrag van 
Maastricht ingevoerd werd, namelijk artikel 191 van het EG-Verdrag, in die richting. Want hoe 
moeten deze partijen zich ontwikkelen tot acteurs op het Europese politieke toneel, bijdragen aan 
de ontwikkeling van een Europees bewustzijn bij de burgers en hoe moeten zij hun politieke wil 
tot uiting brengen wanneer ze zich niet actief in de verkiezingsstrijd kunnen mengen? Voor zulke 
activiteiten kan een Europese politieke partij ook gebruik maken van de haar verleende subsidie. 
Zoals in de aparte motivering bij de desbetreffende overweging is vermeld  (amendement 4 op 
overweging 8) kunnen de activiteiten van een Europese politieke partij in verband met een 
verkiezingscampagne voor het Europees Parlement welke een aanvulling vormen op de 
campagnes van nationale partijen, niet worden beschouwd als een ontoelaatbare " financiering" 
van de desbetreffende aangesloten partij of partijen.

De formulering van de desbetreffende bepalingen van het voorstel, artikel 8, derde alinea van de 
verordening in de nieuwe redactie, bevat echter een schoonheidsfout die te herleiden is tot een 
voor misverstanden vatbare formulering die al in de geldende versie van de verordening te 
vinden is in artikel 3, onder d).  Waar in artikel 8, lid 3 wordt gesproken over de "verkiezingen 
voor het Europees Parlement" waaraan zij (d.w.z. de Europese politieke partijen) 
overeenkomstig artikel 3 onder d), deelnemen", betekent dit niet dat de Europese politieke partij 
met eigen kandidaten aan de verkiezingen moet meedoen, want dat kan zij thans niet. Het 
betekent echter wel dat de bij haar aangesloten partijen dit moeten doen of althans het 
voornemen kenbaar moeten hebben gemaakt aan de verkiezingen deel te nemen.

3. Steun aan politieke stichtingen op Europees niveau

De invoering van de mogelijkheid om naast de Europese politieke partijen ook de aan hen 
gelieerde politieke stichtingen op Europees niveau uit de begroting van de Europese Unie te 
steunen is het belangrijkste nieuwe punt in het voorstel van de Commissie. Politieke stichtingen 
met nauwe banden met partijen bestaan in een groot aantal lidstaten. Er zijn tegenwoordig echter 
ook al grensoverschrijdende vormen van samenwerking tussen politieke stichtingen1. Lang 
ontbraken echter een regelgevingskader en een financiële basis voor de oprichting van 
stichtingen die nauwe banden hebben met de bestaande politieke families op Europees niveau en 

  
1 Bijvoorbeeld het European network of political foundations.
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die bepaalde functies vervullen waaraan de Europese politieke partijen zich niet of niet 
voldoende kunnen wijden. Om hierin verbetering te brengen heeft de Commissie voor 2007 een 
proefproject gestart dat de financiële steunverlening aan de oprichting en de organisatie van 
activiteiten van Europese politieke stichtingen mogelijk maakt1. Dit project is echter tot 
maximaal twee jaar beperkt en het vormt slechts een overgangsregeling totdat er een rechtsgrond 
voor de financiële steunverlening is. Tot de taken van de Europese politieke stichtingen worden 
gerekend: vormingswerk op het gebied van de Europese politiek, het observeren en analyseren 
van debatten en processen op Europees niveau ("think-tank"-functie) en het bieden van een 
platform aan de samenwerking van bestaande nationale stichtingen.

De thans opgenomen nieuwe bepalingen over politieke stichtingen op Europees niveau zijn als 
volgt samen te vatten:

- De stichtingen moeten evenals de partijen volgens de wettelijke voorschriften van een lidstaat 
zijn opgericht en ze moeten rechtspersoonlijkheid bezitten. Zij kunnen rechtstreeks als op 
zichzelf staande stichting of als aaneensluiting van al bestaande stichtingen of andere 
inrichtingen worden opgericht. De verordening schrijft evenmin als voor de partijen "registratie"
en een daaraan gekoppelde "erkenning" voor. Er wordt uitsluitend de mogelijkheid van een 
financiële ondersteuning uit de huishoudelijke begroting van het Europees Parlement in het leven 
geroepen, waaraan bepaalde voorwaarden zijn verbonden.

- Een voorwaarde voor subsidiëring is, dat de stichting nauwe banden heeft met een Europese 
politieke partij die financiële steun ontvangt van de Europese Unie. De verordening laat het aan 
de desbetreffende partij en de desbetreffende stichting over om vast te stellen hoe hun
betrekkingen nader worden geregeld en hoe gezorgd wordt voor een "passende scheiding" tussen 
partij en stichting met betrekking tot het dagelijks bestuur en de leidinggevende structuren.

- Het werkterrein van de stichting moet het typische activiteitengebied van een politieke stichting 
zijn (definitie in artikel 2, lid 4 (nieuw)) en de stichting moet zich houden aan de beginselen
vrijheid, democratie, eerbiediging van de grondrechten en fundamentele vrijheden, alsmede de 
regels van de rechtsstaat. Of aan deze regels is voldaan kan met "overeenkomstige toepassing"
van de voor partijen bedoelde controle achteraf (artikel 5 van de verordening) worden 
gecontroleerd. Bovendien verliest de stichting het recht op subsidiëring als dit recht aan de met 
haar gelieerde partij wordt ontzegd.

- De stichting vraagt haar steun aan "via de politieke partij op Europees niveau waarmee zij 
banden heeft". Deze formulering zal in de uitvoeringsbepalingen van het Europees Parlement 
nader gepreciseerd moeten worden.

- De stichting mag de financiering alleen gebruiken voor activiteiten die in de definitie
van"stichting op Europees niveau" worden vermeld en mag met name niet gebruikt worden voor 
de directe of indirecte financiering van politieke partijen of nationale stichtingen (artikel 7 zoals
aangevuld, zie hiervoor de verduidelijking van amendement 5).

- Ook ten aanzien van het afleggen van financiële verantwoording en de toelaatbaarheid van 
donaties gelden voor de stichtingen dezelfde voorwaarden als voor de partijen. Zij kunnen zich 
tot maximaal 40% uit de bijdragen van stichtingen die als leden bij hen zijn aangesloten, en door
Europese politieke partijen financieren (zie in dit verband amendement 6).

  
1 Begrotingslijn 15 06 07.
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- De bepalingen van artikel 9 over uitvoering en controle moeten ook gelden voor de aan de 
stichtingen toegekende financiering (artikel 4, lid vijf (nieuw) aan het einde van de verordening). 
Daarmee gelden de nieuwe bepalingen over het overdragen van middelen naar het 
daaropvolgende jaar en de vorming van reserves ook voor stichtingen.

- De verdeling van de gebruikte financiële steun geschiedt voor de stichtingen volgens dezelfde 
sleutel als voor de partijen waarmee ze banden hebben (artikel 10, lid 1 van de verordening), dus 
15 % voor gelijke delen en 85% overeenkomstig het ledental in het Europees Parlement van de 
gelieerde partij.

- Voor de ondersteuning geldt voor partijen en stichtingen een uniform maximaal percentage van 
85% van de jaarlijkse begroting. Hierbij wordt in beide gevallen recht gedaan aan de bijzondere 
aard van de begunstigden (zie hiervoor amendement 7).

- Het Europees Parlement moet uiterlijk 15 februari 2011 in een verslag zijn oordeel geven over 
de toepassing van de gewijzigde verordening.


