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KRATKA OBRAZLOŽITEV

Pripravljavka mnenja tako kot Komisija meni, da lahko globlje in učinkovitejše sodelovanje 
evropskih političnih strank in fundacij državljanom omogoči, da bolje razumejo povezavo 
med političnimi procesi na nacionalni in evropski ravni, hkrati pa da je to eden od načinov za 
spodbujanje nastanka evropske javne sfere. Skladno se tem bodo evropske politične stranke in 
fundacije imel večjo vlogo na evropskih parlamentarnih volitvah, ki so vsakih pet let, in 
morebitnih referendumskih kampanjah o vprašanjih, ki so v izključni pristojnosti Evropske 
unije ali zadevajo delovanje same Evropske unije. 

Pripravljavka mnenja je trdno prepričana, da morajo evropske politične stranke in fundacije v 
svojih programih in dejavnostih ter prek svojih članov spoštovati vrednote, na katerih temelji 
Evropska unija, in sicer človekovo dostojanstvo, svoboda, demokracija, enakost, načelo 
pravne države ter človekove pravice, vključno s pravicami pripadnikov manjšin.

Meni, da je uvedba stopnje potrebne prožnosti glede delovnih metod in dejavnosti evropskih 
političnih strank in političnih fundacij dobrodošla in podpira nove metode financiranja, 
natančneje prispevke skupaj s sistemom pomoči in donacij za poslovanje. V tej zvezi 
pripravljavka mnenja želi poudariti, da prispevki za pripravo skupnih dogodkov ne bi smeli 
biti obravnavani kot donacije in da se ne bi smele določiti omejitve za donacije, ki jih 
evropske politične stranke in fundacije prejmejo od fizičnih ali pravnih oseb.

Pripravljavka mnenja se strinja s pristopom Evropskega parlamenta, ki bo letno preveril 
pogoje in merila za registracijo evropskih političnih strank in fundacij ter podpira zamisel, da 
odbor treh članov (neodvisne ugledne osebe, od katerih vsak eno imenuje Evropski parlament, 
Svet in Komisija) v razumnem času poda mnenje o vprašanju.

Nazadnje je pripravljavka mnenja prepričana, da bi morali poleg vloge, ki jo ima Evropski 
parlament v postopku registracije in letnega preverjanja, pristojni nacionalni organi držav 
članic, v katerih imajo evropske politične stranke ali fundacije svoj sedež, opravljati nadzor 
financiranja iz drugih virov kot iz proračuna Evropske unije, in vseh odhodkov. 

PREDLOGI SPREMEMB

Odbor za proračun poziva Odbor za ustavne zadeve kot pristojni odbor, da v svoje poročilo 
vključi naslednje predloge sprememb:

Predlog spremembe 1

Predlog uredbe
Uvodna izjava 8
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Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(8) Določiti bi bilo treba postopke, v 
skladu s katerimi bi evropske politične 
stranke in z njimi povezane evropske 
politične fundacije pridobile evropski 
pravni status po tej uredbi, pa tudi 
postopke in merila, ki bi se upoštevali pri 
odločanju o podelitvi takšnega evropskega 
pravnega statusa. Prav tako bi bilo treba 
določiti postopke za primere, v katerih bi 
evropska politična stranka ali evropska 
politična fundacija izgubila svoj evropski 
pravni status ali se mu odrekla.

(8) Določiti bi bilo treba postopke, v 
skladu s katerimi bi evropske politične 
stranke in z njimi povezane evropske 
politične fundacije pridobile evropski 
pravni status po tej uredbi, pa tudi 
postopke in merila, ki bi se upoštevali pri 
odločanju o podelitvi takšnega evropskega 
pravnega statusa. Prav tako bi bilo treba 
določiti nepristranske in pregledne
postopke za primere, v katerih bi evropska 
politična stranka ali evropska politična 
fundacija izgubila svoj evropski pravni 
status ali se mu odrekla.

Predlog spremembe 2

Predlog uredbe
Uvodna izjava 15 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(15a) Članstvo v evropski politični stranki 
in prostovoljno sodelovanje pri njenih 
političnih dejavnostih ne bi smeli 
obravnavati kot plačilo ali donacijo, 
temveč kot prostovoljno udejstvovanje.

Obrazložitev

Ta uvodna izjava utemeljuje spremembo člena 2(7).

Predlog spremembe 3

Predlog uredbe
Člen 2 – odstavek 1 – točka 6 – opomba 18

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

18. Kolegij komisarjev bo na dan sprejetja 
tega predloga sprejel tudi delovni 
dokument služb Komisije o predlogu za 
spremembo finančne uredbe z uvedbo 
novega naslova o financiranju evropskih 

18. Kolegij komisarjev bo na dan sprejetja 
tega predloga sprejel tudi delovni 
dokument služb Komisije o predlogu za 
spremembo finančne uredbe z uvedbo 
novega naslova o financiranju evropskih 
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političnih strank prek prispevkov. Uvedba 
„prispevkov“ za evropske politične stranke 
bo potrjena, ko bosta sozakonodajalca 
sprejela zadevni predlog.

političnih strank prek prispevkov. Uvedba 
„prispevkov“ za evropske politične stranke 
bo potrjena, ko bosta sozakonodajalca 
sprejela zadevni predlog ter s tem še 
naprej zagotovila skladnost in jasnost 
opredelitev v obeh predlogih.

Obrazložitev

Ta pojasnitev je potrebna, da se zagotovi zadostno upoštevanje razmerja med obema 
predlogoma.

Predlog spremembe 4

Predlog uredbe
Člen 2 a – odstavek 1 – točka 7

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(7) „donacija“ pomeni prispevek v denarju 
in druge donacije v naravi (blago ali 
storitve), ki za zadevno evropsko politično 
stranko ali evropsko politično fundacijo 
pomenijo ekonomsko prednost.

(7) „donacija“ pomeni prispevek v denarju 
in druge donacije v naravi (blago ali 
storitve), ki za zadevno evropsko politično 
stranko ali evropsko politično fundacijo 
pomenijo ekonomsko prednost. Članstvo v 
evropski politični stranki in prostovoljno 
sodelovanje pri njenih političnih 
dejavnostih nista donacija.

Obrazložitev

Glej novo uvodno izjavo 15a.

Predlog spremembe 5

Predlog uredbe
Člen 10 – odstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

2. Pri vprašanjih, ki jih ta uredba ne ureja
ali jih ureja le delno, vidike delovanja
evropskih političnih strank in evropskih 
političnih fundacij, ki niso zajeti v tej 
uredbi, urejajo nacionalni zakoni države 
članice, v kateri imajo sedež, ki se 
uporabljajo za pravno obliko, navedeno v 

2. Pri vprašanjih, ki jih ta uredba ne ureja
izrecno, delovanje evropskih političnih 
strank in evropskih političnih fundacij 
urejajo nacionalni zakoni države članice, v 
kateri imajo sedež, ki se uporabljajo za 
pravno obliko, navedeno v statutu zadevne 
stranke ali fundacije. Dejavnosti, ki jih 
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statutu zadevne stranke ali fundacije.
Dejavnosti, ki jih evropske politične 
stranke in evropske politične fundacije 
izvajajo v drugih državah članicah, urejajo 
ustrezni nacionalni zakoni teh držav članic.

evropske politične stranke in evropske 
politične fundacije izvajajo v drugih 
državah članicah, urejajo ustrezni 
nacionalni zakoni teh držav članic.

Obrazložitev

Ta predlog spremembe si prizadeva za pojasnitev področja uporabe te uredbe, ki iz besedila 
Komisije ni jasno.

Predlog spremembe 6

Predlog uredbe
Člen 11 – odstavek 3

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

3. V primerih iz točke (a), (b) ali (c) 
odstavka 1 se veljavni sklepi o financiranju 
evropske politične stranke ali evropske 
politične fundacije s sredstvi Unije po tej 
uredbi prekličejo oziroma se veljavni 
sporazumi o takem financiranju prekinejo 
in neporabljena sredstva Unije izterjajo, 
vključno z neporabljenimi sredstvi iz 
preteklih let.

3. V primerih iz točke (a), (b) ali (c) 
odstavka 1 se veljavni sklepi o financiranju 
evropske politične stranke ali evropske 
politične fundacije s sredstvi Unije po tej 
uredbi prekličejo oziroma se veljavni
sporazumi o takem financiranju prekinejo 
in neporabljena sredstva Unije izterjajo, 
vključno z neporabljenimi sredstvi iz 
preteklih let, v skladu z zadevnimi 
določbami Uredbe (EU, Euratom) št. 
966/2012 Evropskega Parlamenta in 
Sveta z dne 25. oktobra 2012 o finančnih 
pravilih, ki se uporabljajo za splošni 
proračun Unije1 (finančna uredba).
_____________
1 UL L 298, 26.10.2012, str. 1.

Obrazložitev

Ta pojasnitev je potrebna, da se zagotovi zadostno upoštevanje razmerja med obema 
predlogoma.
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Predlog spremembe 7

Predlog uredbe
Člen 12 – odstavek 4

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

4. Finančni prispevki ali donacije iz 
splošnega proračuna Evropske unije ne 
smejo preseči 90 % letnih povračljivih 
izdatkov evropske politične stranke in 
95 % letnih upravičenih stroškov, 
navedenih v proračunu evropske politične 
fundacije. Evropska politična stranka lahko 
porabi neporabljeni del prispevka EU za 
kritje povračljivih izdatkov v dveh 
finančnih letih po njegovi dodelitvi.
Zneski, ki po izteku teh dveh finančnih let 
niso bili porabljeni, se izterjajo v skladu s 
finančno uredbo.

4. Finančni prispevki ali donacije iz 
splošnega proračuna Evropske unije ne 
smejo preseči 90 % letnih povračljivih 
izdatkov evropske politične stranke in 
95 % letnih upravičenih stroškov, 
navedenih v proračunu evropske politične 
fundacije. Evropska politična stranka in z 
njo povezana evropska politična fundacija
lahko porabi neporabljeni del prispevka ali 
donacije EU v dveh finančnih letih po 
njegovi dodelitvi. Zneski, ki po izteku teh 
dveh finančnih let niso bili porabljeni, se 
izterjajo v skladu s finančno uredbo.

Obrazložitev

Javno financiranje evropskih političnih strank in fundacij prispeva k stabilnosti in stalnosti 
njihovega delovanja in služi glavnemu namenu oblikovanja evropske politične zavesti in 
izražanja volje evropskih državljanov. Evropske politične stranke in fundacije bi morale biti 
sposobne nakopičiti potrebna sredstva za kampanjo s pomočjo prenosa sredstev iz 
predhodnih proračunskih let.

Predlog spremembe 8

Predlog uredbe
Člen 15 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

1. Brez poseganja v odstavek 5 evropske 
politične stranke in evropske politične 
fundacije lahko sprejmejo donacije fizičnih 
ali pravnih oseb v vrednosti do 25 000 
EUR na leto in na donatorja.

1. Brez poseganja v odstavek 5 evropske 
politične stranke in evropske politične 
fundacije lahko sprejmejo donacije fizičnih 
ali pravnih oseb.

Obrazložitev

Namen predloga je ukiniti omejitev zneska donacije na leto na donatorja, da se spodbudi 
politične stranke k ustvarjanju lastnih sredstev.
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Predlog spremembe 9

Predlog uredbe
Člen 15 – odstavek 5 – točka b

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(b) donacij iz proračunov političnih skupin 
v Evropskem parlamentu;

(b) donacij iz proračunov političnih skupin 
v Evropskem parlamentu, čeprav prispevki 
k organizaciji skupnih dogodkov niso 
obravnavani kot donacije,

Obrazložitev

Evropske politične stranke in politične skupine Evropskega parlamenta pogosto skupaj 
pripravijo dogodke, kadar to služi skupnim političnim ali družbenim ciljem (na primer 
konference, seminarje, javne razprave). V teh posebnih primerih so prispevki k stroškom 
priprave v imenu politične skupine Evropskega parlamenta v celoti dovoljeni in se jih ne 
obravnava kot donacije.

Predlog spremembe 10

Predlog uredbe
Člen 15 – odstavek 5 – točka c

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(c) donacij podjetij, v katerih imajo lahko 
javni organi posredno ali neposredno 
prevladujoč vpliv zaradi lastništva, 
finančne udeležbe v teh podjetjih ali zaradi 
predpisov, ki jih urejajo;

(c) donacij podjetij, v katerih imajo lahko 
javni organi posredno ali neposredno 
prevladujoč vpliv zaradi lastništva, 
finančne udeležbe v teh podjetjih ali zaradi 
predpisov, ki urejajo posamezno zadevno 
podjetje;

Predlog spremembe 11

Predlog uredbe
Člen 15 – odstavek 5 – točka d

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(d) donacij katerega koli javnega organa iz 
tretje države, vključno s podjetji, v katerih 
imajo lahko javni organi posredno ali 
neposredno prevladujoč vpliv zaradi 
lastništva, finančne udeležbe v teh 

(d) donacij katerega koli javnega organa iz 
tretje države, vključno s podjetji, v katerih 
imajo lahko javni organi posredno ali 
neposredno prevladujoč vpliv zaradi 
lastništva, finančne udeležbe v teh 
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podjetjih ali zaradi predpisov, ki jih
urejajo.

podjetjih ali zaradi predpisov, ki urejajo
posamezno zadevno podjetje.

Predlog spremembe 12

Predlog uredbe
Člen 16 – odstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

2. Za donacije, ki jih fizična ali pravna 
oseba nameni evropski politični stranki ali 
evropski politični fundaciji v državi, katere 
davčni rezident je ta oseba, ali zunaj nje, se
uporablja enaka davčna obravnava kot za 
donacije politični stranki ali politični 
fundaciji s sedežem v državi članici, katere 
davčni rezident je donator.

2. Brez poseganja v obstoječe nacionalne 
prage in neodvisnost davčnega prava 
držav članic se za donacije, ki jih fizična 
ali pravna oseba nameni evropski politični 
stranki ali evropski politični fundaciji v 
državi, katere davčni rezident je ta oseba, 
ali zunaj nje, uporablja enaka davčna 
obravnava kot za donacije politični stranki 
ali politični fundaciji s sedežem v državi 
članici, katere davčni rezident je donator.

Obrazložitev

Ta predlog spremembe si prizadeva za pojasnitev področja uporabe te uredbe, ki iz besedila 
Komisije ni jasno.

Predlog spremembe 13

Predlog uredbe
Člen 18 – odstavek 3

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

3. Sredstva, ki jih evropske politične 
stranke in evropske politične fundacije 
prejmejo iz splošnega proračuna Evropske
unije ali iz katerega koli drugega vira, se ne 
smejo porabiti za financiranje nacionalnih, 
regionalnih ali lokalnih referendumskih 
kampanj.

3. Sredstva, ki jih evropske politične 
stranke in evropske politične fundacije 
prejmejo iz splošnega proračuna Evropske 
unije ali iz katerega koli drugega vira, se ne 
smejo porabiti za financiranje nacionalnih, 
regionalnih ali lokalnih referendumskih 
kampanj, z izjemo kampanj evropskih 
političnih strank, kadar je njihov predmet 
zakonodaja Evropske unije ali se 
referendum neposredno nanaša na 
delovanje same Evropske unije.
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Obrazložitev

Evropskih političnih strank ni mogoče izključiti iz nacionalnih, regionalnih ali lokalnih 
referendumskih kampanj, ko se nanašajo na delovanje Evropske unije ali vprašanja, ki so v 
njeni pristojnosti. Evropske politične stranke, ki zastopajo resnično evropski pogled, morajo 
biti del demokratičnega procesa.

Predlog spremembe 14

Predlog uredbe
Člen 22 – odstavek 7

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

7. Kazni, naložene na podlagi tega člena, 
se uporabljajo za vse evropske politične 
stranke in evropske politične fundacije, ne 
glede na to, ali prejmejo sredstva Unije. 
Odgovorni odredbodajalec lahko naloži 
upravne in/ali denarne kazni v skladu s 
členom [96(2)] finančne uredbe in členom 
[145] njenih izvedbenih pravil vsaki 
evropski politični stranki ali evropski 
politični fundaciji v enem izmed primerov 
iz člena [96(1)] finančne uredbe, ki niso 
zajeti v zgornjih odstavkih.

7. Kazni, naložene na podlagi tega člena, 
se uporabljajo za vse evropske politične 
stranke in evropske politične fundacije, ki 
so priznane v skladu z določbami te 
uredbe, ne glede na to, ali prejmejo 
sredstva Unije. Naročnik lahko naloži 
upravne in/ali denarne kazni v skladu s 
členom [109(2)] finančne uredbe in 
členom [145] njenih izvedbenih pravil 
vsaki evropski politični stranki ali evropski 
politični fundaciji v enem izmed primerov 
iz člena [109(1)] finančne uredbe, ki niso 
zajeti v zgornjih odstavkih.

Obrazložitev

Sprememba je namenjena večji jasnosti: za stranko ali fundacijo še vedno veljajo pravila 
preglednosti donacij, tudi v primeru, da še ni zaprosila za sredstva Unije poleg lastnih 
sredstev ali jih prejela.

Predlog spremembe 15

Predlog uredbe
Člen 24 – odstavek 1 – uvodni del

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

1. Služba, pristojna za register, na posebni 
spletni strani objavi:

1. Služba, pristojna za register, najkasneje 
štiri tedne po posredovanju oziroma po 
sprejetju odločitve Evropskega 
parlamenta na posebni spletni strani 
objavi: 
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Obrazložitev

Enomesečni rok za objavo na spletni strani ne bi smel veljati le za podatke iz točk (a) in (b), 
temveč za vse vrste informacij.

Predlog spremembe 16

Predlog uredbe
Člen 24 – odstavek 1 – točka a

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(a) imena in statute vseh registriranih 
evropskih političnih strank in evropskih 
političnih fundacij, skupaj z dokumenti, ki 
so bili predloženi v okviru njihove zahteve 
za registracijo v skladu s členom 6(3), 
najpozneje štiri tedne po tem, ko je 
Evropski parlament sprejel svojo 
odločitev, ter vse naknadne spremembe, o 
katerih je bil Evropski parlament obveščen 
v skladu s členom 6(6) in (7);

(a) imena in statute vseh registriranih 
evropskih političnih strank in evropskih
političnih fundacij, skupaj z dokumenti, ki 
so bili predloženi v okviru njihove zahteve 
za registracijo v skladu s členom 6(3), ter 
vse naknadne spremembe, o katerih je bil 
Evropski parlament obveščen v skladu s 
členom 6(6) in (7);

Obrazložitev

Tehnična prilagoditev zaradi predloga spremembe uvodnega stavka člena 24(1).

Predlog spremembe 17

Predlog uredbe
Člen 24 – odstavek 1 – točka b

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(b) seznam tistih zahtev, ki so bile 
zavrnjene, skupaj z dokumenti, 
predloženimi v okviru zahteve za 
registracijo v skladu s členom 6(3), in 
razloge za zavrnitev, najpozneje štiri tedne 
po tem, ko je Evropski parlament sprejel 
svojo odločitev;

(b) seznam tistih zahtev, ki so bile 
zavrnjene, skupaj z dokumenti, 
predloženimi v okviru zahteve za 
registracijo v skladu s členom 6(3), in 
razloge za zavrnitev;

Obrazložitev

Tehnična prilagoditev zaradi predloga spremembe uvodnega stavka člena 24(1).
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Predlog spremembe 18

Predlog uredbe
Člen 25 – odstavek 3

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

3. Evropski parlament in odbor iz člena 
7(2) zagotovita, da se osebni podatki, ki jih 
zbereta na podlagi te uredbe, uporabljajo 
samo za zagotavljanje zakonitosti, 
pravilnosti ter preglednosti financiranja 
evropskih političnih strank in evropskih 
političnih fundacij ter članstva evropskih 
političnih strank. Te osebne podatke 
uničita najpozneje 24 mesecev po objavi 
njihovih ustreznih delov v skladu s členom 
24.

3. Evropski parlament in odbor iz člena 
7(2) zagotovita, da se osebni podatki, ki jih 
zbereta na podlagi te uredbe, uporabljajo 
samo za zagotavljanje zakonitosti, 
pravilnosti ter preglednosti financiranja 
evropskih političnih strank in evropskih 
političnih fundacij ter članstva evropskih 
političnih strank. Te osebne podatke 
uničita najpozneje 36 mesecev po objavi 
njihovih ustreznih delov v skladu s členom 
24.

Obrazložitev

Z odstopanjem od člena 13 finančne uredbe predlog Komisije predvideva razširjeno možnost 
prerazporeditve (n+2) (glej odstavek 4 člena 12), zaradi katere se lahko sredstva, dodeljena 
za dano proračunsko leto, porabijo v obdobju treh let. Tako je treba rok za uničenje osebnih 
podatkov ustrezno podaljšati na 36 mesecev.

Predlog spremembe 19

Predlog uredbe
Člen 26 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

1. Evropski parlament določi upravne 
pritožbene postopke v zvezi z vsemi 
odločitvami, povezanimi z registracijo 
statuta, financiranjem ali kaznimi.

1. Evropski parlament določi hitre in 
pregledne upravne pritožbene postopke v 
zvezi z vsemi odločitvami, povezanimi z 
registracijo statuta, financiranjem ali 
kaznimi.

Obrazložitev

Ta predlog spremembe si prizadeva za okrepitev potrebe po trdnih in ustreznih upravnih 
pritožbenih postopkih glede na možne kazni.
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