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STRUČNÉ ODŮVODNĚNÍ

Navrhovatelka sdílí názor Komise, že výraznější a účinnější zapojení evropských politických 
stran a nadací může přispět k tomu, že občané budou lépe chápat souvislost mezi politickými 
procesy na vnitrostátní a evropské úrovni. Současně je to i způsob, jak podnítit vznik 
evropské veřejné sféry. Evropské politické strany a nadace budou následně hrát důležitější 
úlohu ve volbách do Evropského parlamentu, které se konají každých pět let, i v případných 
kampaních k referendům, jejichž téma je výslovně v působnosti Evropské unie nebo 
s fungováním Evropské unie přímo souvisí; 

Navrhovatelka je pevně přesvědčena o tom, že evropské politické strany a nadace musí ve 
svých programech, činnostech a prostřednictvím činnosti svých členů dodržovat hodnoty, na 
kterých je Evropská unie založena, jako je úcta k lidské důstojnosti, svobodě, demokracii, 
rovnosti, zásadám právního státu a lidským právům, včetně práv příslušníků menšin.

Je vítáno zavedení určitého stupně nezbytné finanční flexibility ve vztahu k pracovním 
metodám a činnostem evropských politických stran a nadací a je podporována nová metoda 
financování, tedy příspěvky spolu se systémem provozních grantů a darů. V této souvislosti 
by navrhovatelka chtěla zdůraznit, že příspěvky na pořádání společných akcí nemají být 
považovány za dary a že by neměl být stanoven limit pro dary, které mohou evropské 
politické strany a nadace přijímat od fyzických či právnických osob.

Navrhovatelka souhlasí s přístupem, který stanoví, že Evropský parlament bude každoročně 
ověřovat podmínky a kritéria pro registraci evropských politických stran a nadací, a 
podporuje myšlenku výboru složeného ze tří členů – nezávislých, význačných osobností, z 
nichž jednu jmenuje Evropský parlament, jednu Rada a jednu Komise – který by měl 
v přiměřené lhůtě poskytnout k tomuto tématu stanovisko. 

A konečně je navrhovatelka přesvědčena, že vedle úlohy, kterou v procesu registrace a 
každoročního ověřování evropských politických stran a nadací hraje Evropský parlament, by 
jejich financování z jiných zdrojů než z rozpočtu Evropské unie a veškeré jejich výdaje měly 
kontrolovat příslušné vnitrostátní orgány těch členských států, v nichž mají tyto politické 
strany a nadace sídlo.

POZMĚŇOVACÍ NÁVRHY

Výbor pro rozvoj vyzývá Výbor pro ústavní záležitosti jako věcně příslušný výbor, aby do své 
zprávy začlenil tyto pozměňovací návrhy:
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Pozměňovací návrh 1

Návrh nařízení
Čl. 12 – odst. 4

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

4. Finanční příspěvky či granty ze 
souhrnného rozpočtu Evropské unie nesmí 
přesáhnout 90 % ročních způsobilých 
nákladů evropské politické strany a 95 % 
ročních způsobilých nákladů evropské 
politické nadace. Evropské politické strany 
smí využít nevyužitou část příspěvku z 
rozpočtu EU, který jim byl přiznán na 
výdaje, které lze proplatit, do dvou 
rozpočtových let po přiznání příspěvku. V 
souladu s finančním nařízením se nevyužité 
částky po uplynutí těchto dvou let vrací.

4. Finanční příspěvky či granty ze 
souhrnného rozpočtu Evropské unie nesmí 
přesáhnout 95 % ročních způsobilých 
nákladů evropské politické strany a 95 % 
ročních způsobilých nákladů evropské 
politické nadace. Evropské politické strany 
a jejich přidružené evropské politické 
nadace mohou převádět nevyužitou část 
příspěvku z rozpočtu EU nebo grantu, 
který jim byl přiznán na financování 
nadcházejících voleb do Evropského 
parlamentu. Částky nevyužité v roce 
následujícím po těchto volbách se do 
konce následujícího rozpočtového roku 
(tedy n+1) a v souladu s finančním 
nařízením vrací.

Or. en

Odůvodnění

Veřejné financování evropských politických stran a nadací přispívá ke stabilitě a kontinuitě 
jejich činností a jejich hlavním účelem je vytváření evropského politického povědomí a 
vyjádření vůle evropských občanů. Hlavním projevem této vůle jsou volby do Evropského 
parlamentu, které se konají každých pět let, – finanční podpora stran a nadací by tedy měla 
probíhat v souladu s tímto politickým kontextem. Evropské politické strany a nadace by měly 
mít možnost nashromáždit nezbytné finanční prostředky na kampaň za pomoci převodů 
z předchozích rozpočtových let.

Pozměňovací návrh 2

Návrh nařízení
Čl. 12 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Evropské politické strany a evropské 
politické nadace mohou přijímat dary od 
fyzických nebo právnických osob 
v hodnotě maximálně 25 000 EUR za rok 

1. Evropské politické strany a evropské 
politické nadace mohou přijímat dary od 
fyzických nebo právnických osob, aniž je 
dotčen odstavec 5.



PA\920045CS.doc 5/6 PE500.600v01-00

CS

a od jednoho dárce, aniž je dotčen 
odstavec 5.

Or. en

Odůvodnění

Tento návrh usiluje o zrušení maximální výše daru za rok a od jednoho dárce s cílem podpořit 
politické strany v generování vlastních zdrojů.

Pozměňovací návrh 3

Návrh nařízení
Čl. 15 – odst. 5 – písm. b

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

b) dary z rozpočtů politických skupin 
v Evropském parlamentu;

b) dary z rozpočtů politických skupin 
v Evropském parlamentu, přestože 
příspěvky na pořádání společných akcí 
nejsou považovány za dary;

Or. en

Odůvodnění

Evropské politické strany a politické skupiny Evropského parlamentu často organizují 
společné akce, jež slouží společným politickým nebo sociálním cílům (např. konference, 
semináře, veřejné debaty). V těchto specifických případech je příspěvek na organizační 
náklady jménem politické skupiny Evropského parlamentu bezpodmínečně povolen a není 
považován za dar.

Pozměňovací návrh 4

Návrh nařízení
Čl. 16 – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. Každá fyzická nebo právnická osoba, 
která daruje evropské politické straně nebo 
evropské politické nadaci na vnitrostátní 
úrovni nebo ze zahraničí, využívá stejný 
daňový režim, jaký se vztahuje na dary 
pro politické strany nebo politické nadace 
se sídlem v členském státě, kde má dárce 

2. Každá fyzická nebo právnická osoba, 
která poskytuje evropské politické straně 
nebo evropské politické nadaci dar na 
vnitrostátní úrovni nebo ze zahraničí je 
osvobozena od daní v členském státě, kde 
má dárce pro daňové účely sídlo.
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pro daňové účely sídlo.

Or. en

Odůvodnění

Cílem je zabránit dvojímu zdanění darů poskytnutých fyzickými nebo právnickými osobami 
evropským politickým stranám nebo nadacím ze zahraničí a zachovat jedno zdanění darů 
evropským politickým stranám nebo nadacím v souladu s pravidly, které se vztahují na 
politickou stranu nebo nadaci, jež má sídlo v příslušném členském státě.

Pozměňovací návrh 5

Návrh nařízení
Čl. 18 – odst. 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3. Financování evropských politických 
stran a evropských politických nadací ze 
souhrnného rozpočtu Evropské unie nebo z 
jiného zdroje nesmí být použito k 
financování kampaní k celostátním, 
regionálním nebo místním referendům.

3. Financování evropských politických 
stran a evropských politických nadací ze 
souhrnného rozpočtu Evropské unie nebo 
z jiného zdroje nesmí být použito 
k financování kampaní k celostátním, 
regionálním nebo místním referendům, 
s výjimkou případů, kdy jejich téma spadá 
do působnosti Evropské unie nebo kdy se 
referendum přímo týká fungování
Evropské unie.

Or. en

Odůvodnění

Evropské politické strany nebo nadace nemohou být vyloučeny z kampaní k celostátním, 
regionálním nebo místním referendům, pokud se týkají fungování Evropské unie nebo otázek, 
které spadají do působnosti EU. Evropské politické strany a nadace představují skutečně 
evropský pohled, a proto musí být součástí tohoto demokratického procesu.


