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Status i finansowanie europejskich partii
politycznych i europejskich fundacji
politycznych
Europejskie partie polityczne i europejskie fundacje polityczne są obecnie regulowane rozporządzeniem UE z
2014 r., które nadaje europejskim partiom politycznym osobowość prawną, umożliwiając im dostęp do
finansowania z budżetu UE. We wrześniu 2017 r. Komisja Europejska przyjęła wniosek dotyczący zmiany
obowiązującego rozporządzenia i usunięcia pewnych niedociągnięć przed wyborami europejskimi, które
odbędą się w 2019 r. Parlament Europejski ma głosować nad tym wnioskiem podczas kwietniowej sesji plenarnej.

Kontekst
Europejskie partie polityczne to ponadnarodowe federacje polityczne krajowych partii politycznych z
szeregu państw członkowskich, które łączy przynależność polityczna. Ustanowione przed pierwszymi
bezpośrednimi wyborami europejskimi, stopniowo rozwijały one swoją infrastrukturę i wpływy. Pierwsze
rozporządzenie w sprawie partii politycznych na szczeblu europejskim weszło w życie w 2004 r.,
umożliwiając im otrzymywanie pieniędzy z budżetu Unii Europejskiej (UE). Ich prawdziwie europejski
wymiar nie mógł jednak zostać w pełni zrealizowany, ponieważ ich statuty i organizacja podlegały
przepisom prawnym państwa członkowskiego, w którym miały one siedziby. Parlament Europejski wezwał
do zmiany rozporządzenia w 2006 i 2011 r., co doprowadziło do przyjęcia obecnie obowiązującego
rozporządzenia (UE, Euratom) nr 1141/2014. Zgodnie z jego przepisami partie i fundacje polityczne mogą
stać się europejskimi podmiotami prawnymi, zyskując w rezultacie większy dostęp do finansowania z
budżetu UE.

Przegląd rozporządzenia nr 1141/2014
Pomimo postępów poczynionych w zakresie zmiany rozporządzenia nr 1141/2014 Parlament Europejski,
jak również szereg europejskich partii politycznych, wezwały do udoskonalenia obowiązujących przepisów.
W styczniu 2017 r. Komisja Spraw Konstytucyjnych skierowała do Komisji pytanie parlamentarne, a w marcu
Parlament przeprowadził debatę plenarną na ten temat, zwracając się do Komisji o zajęcie się szeregiem
problemów. W czerwcu 2017 r. Parlament przyjął rezolucję, w której wyraził ubolewanie z powodu
niedociągnięć rozporządzenia, w szczególności w odniesieniu do poziomu współfinansowania i możliwości
członkostwa posłów do PE w wielu partiach. We wrześniu Komisja przyjęła wniosek dotyczący zmiany
obowiązującego rozporządzenia, koncentrując się na ograniczonej liczbie poprawek mających na celu
usunięcie najważniejszych niedociągnięć przed wyborami europejskimi, które odbędą się w 2019 r.
Proponowane zmiany są bezpośrednią odpowiedzią na rezolucję i obawy Parlamentu co do następujących
aspektów: warunki rejestracji (osoby fizyczne nie mogą już sponsorować rejestracji europejskiej partii
politycznej); przydział środków (ograniczenie wymogu współfinansowania); podział środków z budżetu UE
(obniżenie udziału środków równo rozdzielonych); egzekwowanie przejrzystości i ochrony interesów
finansowych UE.

Stanowisko Parlamentu Europejskiego
W listopadzie 2017 r. parlamentarna Komisja Spraw Konstytucyjnych (AFCO) przyjęła sprawozdanie w
pierwszym czytaniu dotyczące wniosku Komisji w sprawie zmiany rozporządzenia. Ogólnie z zadowoleniem
przyjęła proponowane zmiany, ale zaproponowała pewne poprawki, dotyczące m.in. podziału środków z
budżetu UE, w których ustalono udział środków rozdzielonych równo między partie na poziomie 10 %
zamiast 5 %. Podczas negocjacji trójstronnych negocjatorzy Parlamentu i Rady osiągnęli szybkie
porozumienie po zaledwie jednym posiedzeniu w dniu 27 lutego 2018 r., a Parlament ma głosować nad
uzgodnionym tekstem podczas kwietniowej sesji plenarnej.
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