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TRUMPAS PAGRINDIMAS

Nuomonės referentė pritaria Komisijos nuomonei, kad aktyvesnis ir veiksmingesnis Europos 
politinių partijų ir fondų dalyvavimas gali būti naudingas skatinant piliečius suprasti politinių 
procesų nacionaliniu ir Europos lygmenimis ryšį ir kad tai vienas iš būdų Europos viešosios 
sferos atsiradimui paskatinti. Savo ruožtu, Europos politinės partijos ir fondai atliks didesnį 
vaidmenį per kas penkerius metus rengiamus Europos Parlamento rinkimus ir per galimas 
referendumų kampanijas, kai pastarųjų tema aiškiai priskirtina Europos Sąjungos 
kompetencijai arba jie susiję su pačios Europos Sąjungos veikimu. 

Nuomonės referentė tvirtai įsitikinusi, kad Europos politinių partijų ir fondų programos, jų ir 
jų narių veikla turi būti grindžiama pagarba vertybėms, kuriomis pagrįsta Europos Sąjunga, 
t. y. pagarba žmogaus orumui, laisvei, demokratijai, lygybei, teisinės valstybės principui ir 
pagarba žmogaus teisėms, įskaitant mažumoms priklausančių asmenų teises.

Teigiamai vertintina tai, kad numatytas tam tikras būtinas finansinis lankstumas, susijęs su 
Europos politinių partijų ir fondų darbo metodais ir veikla, ir naujas finansavimo metodas, 
t. y. kai mokami įnašai kartu taikant veiklos dotacijų ir dovanų sistemą. Šiuo požiūriu 
nuomonės referentė norėtų pabrėžti, kad įnašai į bendrų renginių organizavimą laikomi 
dovanomis ir kad neturėtų būti apibrėžta dovanų, kurias Europos politinės partijos ir fondai 
priima iš fizinių ar juridinių asmenų, riba.

Nuomonės referentė pritaria požiūriui, pagal kurį Europos Parlamentas kasmet tikrina 
Europos politinių partijų ir fondų sąlygas ir registravimo kriterijus; ji taip pat pritaria minčiai, 
kad trijų narių – iškilių nepriklausomų asmenų, po vieną skiriamų Europos Parlamento, 
Tarybos ir Komisijos – sudaromas komitetas pateiktų nuomonę per priimtiną laikotarpį.

Pagaliau nuomonės referentė įsitikinusi, kad, papildydamos Europos Parlamento vaidmenį 
registracijos ir kasmetinio patikrinimo procese, kompetentingos nacionalinės valstybių narių, 
kuriose yra atitinkamos Europos politinių partijų ir fondų buveinės, valdžios institucijos turėtų 
vykdyti finansavimo, gauto iš kitų šaltinių negu Europos Sąjungos biudžetas, ir visų išlaidų 
kontrolę.

PAKEITIMAI

Biudžeto komitetas ragina atsakingą Konstitucinių reikalų komitetą į savo pranešimą įtraukti 
šiuos pakeitimus:

Pakeitimas 1

Pasiūlymas dėl reglamento
12 straipsnio 4 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

4. Finansiniai įnašai arba dotacijos iš 4. Finansiniai įnašai arba dotacijos iš 
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Europos Sąjungos bendrojo biudžeto negali 
viršyti 90 proc. Europos politinės partijos 
kompensuotinų išlaidų per metus ir 
95 proc. Europos politinio fondo biudžete 
nurodytų tinkamų finansuoti sąnaudų per 
metus. Europos politinės partijos 
nepanaudotą ES skirto įnašo dalį gali 
panaudoti kompensuotinoms išlaidoms 
padengti per dvejus finansinius metus nuo 
jo skyrimo. Praėjus dvejiems finansiniams 
metams, nepanaudotos sumos
susigrąžinamos pagal Finansinį 
reglamentą.

Europos Sąjungos bendrojo biudžeto negali 
viršyti 95 proc. Europos politinės partijos 
kompensuotinų išlaidų per metus ir 
95 proc. Europos politinio fondo biudžete 
nurodytų tinkamų finansuoti sąnaudų per 
metus. Europos politinės partijos ir su jais 
susiję Europos politiniai fondai gali 
perkelti nepanaudotą ES skirto įnašo ar 
dotacijos dalį būsimiesiems Europos 
Parlamento rinkimams finansuoti. 
Sumos, nepanaudotos iki metų, einančių 
po šių rinkimų, susigrąžinamos iki kitų 
finansinių metų pabaigos (t. y. n+1) ir 
pagal Finansinį reglamentą.

Or. en

Pagrindimas

Europos politinėms partijos ir fondams teikiant viešąjį finansavimą prisidedama prie jų 
veiklos stabilumo ir tęstinumo ir tai naudinga siekiant pagrindinio tikslo – formuoti Europos 
politinį sąmoningumą ir reikšti Europos Sąjungos piliečių valią. Pagrindinis šito pavyzdys –
kas penkerius metus rengiami Europos Parlamento rinkimai, todėl partijoms ir fondams 
teikiant finansinę paramą turėtų būti atsižvelgta į šio politinio konteksto ritmą. Naudodamiesi 
perkeltomis ankstesnių finansinių metų lėšomis Europos politinės partijos ir fondai turėtų 
pajėgti sukaupti savo kampanijoms būtiną finansavimą.

Pakeitimas 2

Pasiūlymas dėl reglamento
15 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Europos politinės partijos ir Europos 
politiniai fondai gali iš fizinių arba 
juridinių asmenų priimti 25 000 eurų per 
metus iš vieno rėmėjo neviršijančias
dovanas, nepažeidžiant 5 dalies.

1. Europos politinės partijos ir Europos 
politiniai fondai gali iš fizinių arba 
juridinių asmenų priimti dovanas, 
nepažeidžiant 5 dalies.

Or. en

Pagrindimas

Siekiant paraginti politines partijas apsirūpinti nuosavais ištekliais, pasiūlymu siekiama 
atsisakyti dovanos, kurią vienas rėmėjas skiria per metus, vertės ribos.
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Pakeitimas 3

Pasiūlymas dėl reglamento
15 straipsnio 5 dalies b punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

b) dovanų iš Europos Parlamento politinių 
grupių biudžetų;

b) dovanų iš Europos Parlamento frakcijų
biudžetų, nors įnašai bendriems 
renginiams organizuoti nelaikomi 
dovanomis;

Or. en

Pagrindimas

Europos politinės partijos ir Europos Parlamento frakcijos, siekdamos bendrų politinių ar 
socialinių tikslų, dažnai kartu organizuoja renginius (pvz., konferencijas, seminarus, viešas 
diskusijas). Šiais specifiniais atvejais visiškai leidžiama prisidėti prie organizavimo išlaidų 
Europos Parlamento frakcijos vardu ir šis įnašas nelaikomas dovana.

Pakeitimas 4

Pasiūlymas dėl reglamento
16 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Fiziniam arba juridiniam asmeniui, 
dovanojančiam dovanas Europos politinei 
partijai arba Europos politiniam fondui 
savo valstybėje narėje arba kitose 
valstybėse narėse, taikoma tokia pati 
apmokestinimo tvarka, kokia taikoma 
dovanoms, dovanotoms politinei partijai 
arba politiniam fondui, kurių būstinė yra
valstybėje narėje, kurioje rėmėjas yra 
rezidentas mokesčių tikslais.

2. Fiziniam arba juridiniam asmeniui, 
dovanojančiam dovanas Europos politinei 
partijai arba Europos politiniam fondui 
savo valstybėje narėje arba kitose 
valstybėse narėse, taikoma 
neapmokestinama tvarka, galiojanti
valstybėje narėje, kurioje rėmėjas yra 
rezidentas mokesčių tikslais.

Or. en

Pagrindimas

Tikslas – išvengti dvigubo dovanų, bet kurio fizinio ar juridinio asmens padovanotų Europos 
politinei partijai ar fondui kitose valstybėse narėse, apmokestinimo ir palikti vieną 
apmokestinimo tvarką, taikytiną dovanoms, kurias Europos politinės partijos ar jų fondai yra 
gavę pagal taisykles, taikomas buveinę atitinkamoje valstybėje narėje turinčiai politinei 
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partijai ar fondui.

Pakeitimas 5

Pasiūlymas dėl reglamento
18 straipsnio 3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3. Europos politinių partijų ir Europos 
politinių fondų lėšos, gautos iš Europos 
Sąjungos bendrojo biudžeto arba iš kito 
šaltinio, nenaudojamos nacionalinių, 
regioninių ar vietinių referendumų 
kampanijoms finansuoti.

3. Europos politinių partijų ir Europos 
politinių fondų lėšos, gautos iš Europos 
Sąjungos bendrojo biudžeto arba iš kito 
šaltinio, nenaudojamos nacionalinių, 
regioninių ar vietinių referendumų 
kampanijoms finansuoti, išskyrus atvejus, 
kai jų tema – Europos Sąjungos 
kompetencijai priklausantis klausimas 
arba referendumas, susijęs su pačios 
Europos Sąjungos veikimu.

Or. en

Pagrindimas

Europos politinės partijos ar fondai negali būti atskirti nuo nacionalinių, regioninių ar vietos 
referendumų kampanijų, jei jos susijusios su Europos Sąjungos veikimu ar ES kompetencijai 
priklausančiais klausimais. Kad atstovautų išties europietiškam požiūriui, Europos politinės 
partijos ar fondai turi dalyvauti šiame demokratiniame procese.


