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КРАТКА ОБОСНОВКА

Докладчикът споделя становището на Комисията, че по-голямото и по-ефективно 
участие на европейските политически партии и фондации може да допринесе за 
подобряване на разбирането на гражданите за връзката между политическите процеси 
на национално и на европейско равнище и е начин да бъде насърчено възникването на 
европейско публично пространство. Съответно европейските политически партии и 
фондации ще имат по-голяма роля при изборите за Европейски парламент, 
организирани на всеки пет години, и при евентуални референдуми, чийто предмет е 
изключително от компетентността на Европейския съюз или засяга функционирането 
на самия Европейски съюз. 

Докладчикът е дълбоко убедена, че европейските политически партии и фондации 
трябва да зачитат в своите програми, в своите дейности и чрез своите членове, 
принципите, на които се основава Европейският съюз, а именно зачитането на 
човешкото достойнство, свободата, демокрацията, равенството и върховенството на 
закона и зачитането на правата на човека, включително правата на лица от 
малцинствата.

Приветства се въвеждането на необходимата финансова гъвкавост по отношение на 
работните методи и на дейностите на европейските политически партии и фондации и 
се подкрепя новият метод на финансиране, а именно чрез вноски успоредно на 
системата за безвъзмездно предоставяне на оперативни средства и дарения. Във връзка 
с това докладчикът иска да подчертае, че финансовият принос към организирането на 
съвместни прояви не се счита за дарение и че не следва да се ограничава размерът на 
даренията, получавани от европейските политически партии и фондации от физически 
или юридически лица.

Докладчикът по становище е съгласна с подхода, предвиждащ Европейският парламент 
да проверява ежегодно условията и критериите за регистрация на европейски 
политически партии и фондации, и подкрепя идеята един комитет, състоящ се от трима 
членове — независими изтъкнати личности, назначени съответно от Европейския 
парламент, Съвета и Комисията, следва да дава становище по въпроса в рамките на 
разумен срок.

Накрая докладчикът по становище изразява убедеността си, че наред с ролята, която 
Европейският парламент играе в процеса на регистрация и ежегодна проверка, 
компетентните национални органи на държавите членки, в които европейските 
политически партии и фондации имат съответно своите седалища, са органите, които 
следва да упражняват контрол над финансирането, получено от източници, различни от 
бюджета на Европейския съюз, както и над всички разходи.

ИЗМЕНЕНИЯ

Комисията по бюджети приканва водещата комисия по конституционни въпроси да 
включи в доклада си следните изменения:
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Изменение 1

Предложение за регламент
Член 12 - параграф 4

Текст, предложен от Комисията Изменение

4. Финансирането или безвъзмездните 
средства от общия бюджет на 
Европейския съюз не може да 
надхвърлят 90 % от годишните 
подлежащи на възстановяване разходи 
на една европейска политическа партия 
и 95 % от годишните допустими 
разходи, посочени в бюджета на една 
европейска политическа фондация.
Европейските политически партии 
могат да използват неоползотворени 
части от финансирането на ЕС,
предоставено за покриване на 
подлежащи на възстановяване 
разходи, в рамките на две финансови 
години след предоставянето му. 
Средства, неоползотворени след тези
две финансови години, се събират в 
съответствие с финансовия регламент.

4. Финансирането или безвъзмездните 
средства от общия бюджет на 
Европейския съюз не може да 
надхвърлят 95 % от годишните 
подлежащи на възстановяване разходи 
на една европейска политическа партия 
и 95 % от годишните допустими 
разходи, посочени в бюджета на една 
европейска политическа фондация.
Европейските политически партии и 
свързаните с тях европейски 
политически фондации могат да
прехвърлят неоползотворени части от 
финансирането или безвъзмездните 
средства, предоставени от ЕС, за да 
финансират предстоящите 
европейски избори. Средствата, 
неоползотворени в годината след
провеждането на тези избори, се
връщат в края на следващата 
финансова година (т.е. в година n+1) и 
в съответствие с финансовия регламент.

Or. en

Обосновка

Публичното финансиране, предоставяно на европейските политически партии и 
фондации, допринася за стабилността и последователността на тяхната дейност и 
служи на тяхното основно предназначение — да формират европейско политическо 
съзнание и да изразяват волята на европейските граждани. Основният израз на тази 
дейност са изборите за Европейски парламент на всеки пет години, поради което 
финансовата подкрепа за партиите и фондациите трябва да следва ритъма на този 
политически контекст. Европейските политически партии и фондации следва да 
могат да натрупват необходимите им за кампанията средства чрез пренос от 
предходни финансови години.
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Изменение 2

Предложение за регламент
Член 15 - параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Европейските политически партии и 
европейските политически фондации 
могат да приемат дарения от физически 
или юридически лица в размер до 
25 000 EUR на година от един 
дарител, без да се засягат разпоредбите 
на параграф 5.

1. Европейските политически партии и 
европейските политически фондации 
могат да приемат дарения от физически 
или юридически лица, без да се засягат 
разпоредбите на параграф 5.

Or. en

Обосновка

С цел да бъдат насърчени политическите партии да създават собствени ресурси, 
предложението е насочено към премахване на годишната горна граница за даренията 
от един дарител.

Изменение 3

Предложение за регламент
Член 15 – параграф 5 – буква б)

Текст, предложен от Комисията Изменение

б) дарения от бюджета на 
политическите групи в Европейския 
парламент,

б) дарения от бюджета на 
политическите групи в Европейския 
парламент, въпреки че финансовото 
участие в организирането на 
съвместни прояви не се счита за 
дарение,

Or. en

Обосновка

В много случаи, когато е в интерес на общи политически или социални цели, 
европейските политически партии и политическите групи на Европейския парламент 
организират съвместни прояви (напр. конференции, семинари, обществени дискусии).
В тези конкретни случаи финансовият принос за покриването на разходите за 
организация от името на политическа група на Европейския парламент е напълно 
позволен и не се счита за дарение.
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Изменение 4

Предложение за регламент
Член 16 - параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. Всяко физическо или юридическо 
лице, което прави дарение за европейска 
политическа партия или европейска 
политическа фондация в рамките на 
държавата или от чужбина, се ползва
със същите условия на данъчно 
облагане, които се прилагат при 
дарения за политическа партия или 
политическа фондация със седалище в 
държавата членка, в която дарителят е 
установен за целите на данъчното 
облагане.

2. Всяко физическо или юридическо 
лице, което прави дарение за европейска 
политическа партия или европейска 
политическа фондация в рамките на 
държавата или от чужбина, се ползва от 
освобождаване от данъчни 
задължения в държавата членка, в 
която дарителят е установен за целите 
на данъчното облагане.

Or. en

Обосновка

Целта е да се избегне двойното облагане на дарения, направени от физически или 
юридически лица в полза на европейска политическа партия или фондация в друга 
държава, и да се запази съответствието между единното данъчно третиране, 
прилагано към дарения, получавани от европейски политически партии или фондации, 
и правилата, прилагани към  политически партии или фондации, чието седалище се 
намира във въпросната държава членка.

Изменение 5

Предложение за регламент
Член 18 - параграф 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

3. Финансирането на европейските 
политически партии и европейските 
политически фондации от общия 
бюджет на Европейския съюз или от 
каквито и да е други източници не може 
да се използва за финансиране на 
кампании за национални, регионални 
или местни референдуми.

3. Финансирането на европейските 
политически партии и европейските
политически фондации от общия 
бюджет на Европейския съюз или от 
каквито и да е други източници не може 
да се използва за финансиране на 
кампании за национални, регионални 
или местни референдуми, освен ако 
предметът на такъв референдум е в 
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компетенциите на Европейския съюз 
или той засяга функционирането на 
самия Европейски съюз.

Or. en

Обосновка

Европейските политически партии или фондации не могат да бъдат изключвани от 
кампаниите за национални, регионални или местни референдуми, когато последните 
са свързани с функционирането на Европейския съюз или с въпроси от компетенцията 
на ЕС. Като представители на една действително европейска гледна точка, 
европейските политически партии или фондации трябва да бъдат част от този 
демократичен процес.


