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ĪSS PAMATOJUMS

Atzinuma sagatavotāja ir vienisprātis ar Komisiju, ka Eiropas politisko partiju un fondu 
intensīvāka un efektīvāka iesaistīšanās var uzlabot iedzīvotāju izpratni par saikni starp 
politiskajiem procesiem valstu un Eiropas līmenī un ir viens no veidiem, kā rosināt Eiropas 
sabiedriskās telpas veidošanos. Līdz ar to Eiropas politiskajām partijām un fondiem būs 
lielāka nozīme Eiropas Parlamenta vēlēšanās, kas notiek reizi piecos gados, kā arī iespējamās 
tautas nobalsošanas kampaņās, ja nobalsošanā izlemjamais jautājums nepārprotami būs 
Eiropas Savienības kompetencē vai attieksies uz Eiropas Savienības darbību. 

Atzinuma sagatavotāja pārliecināti uzskata, ka Eiropas politiskajām partijām un fondiem 
savās programmās un darbībā, kā arī to biedriem savā darbībā ir jāievēro Eiropas Savienības 
pamatvērtības, proti, jārespektē cilvēka cieņa, brīvība, demokrātija, vienlīdzība, tiesiskums un 
cilvēktiesības, tostarp minoritāšu tiesības.

Atzinīgi vērtējams tas, ka attiecībā uz Eiropas politisko partiju un fondu darbības metodēm un 
darbību zināmā mērā ir ieviests finansiāls elastīgums, un atbalstāma ir jaunā finansēšanas 
metode, proti, iemaksas apvienojumā ar darbības dotāciju un ziedojumu sistēmu. Šajā 
sakarībā atzinuma sagatavotāja vēlas uzsvērt, ka ieguldījums kopīgu pasākumu rīkošanā nav 
uzskatāms par ziedojumu un ka ziedojumiem, ko Eiropas politiskās partijas un fondi saņem 
no fiziskām vai juridiskām personām, nebūtu jānosaka summas ierobežojums.

Atzinuma sagatavotāja piekrīt, ka Eiropas Parlamentam reizi gadā ir jāpārbauda Eiropas 
politisko partiju un fondu nosacījumi un reģistrācijas kritēriji, un atbalsta ideju, ka atzinumu 
attiecīgajā jautājumā saprātīgā termiņā sniegtu komiteja, kuras sastāvā darbotos trīs locekļi —
neatkarīgas, ievērojamas personas, kuras attiecīgi izvirzītu Eiropas Parlaments, Padome un 
Komisija.

Visbeidzot, atzinuma sagatavotāja pauž pārliecību, ka, neraugoties uz uzdevumiem, kas 
Eiropas Parlamentam uzticēti reģistrācijas un ikgadējās pārbaudes procesā, finansējums, ko 
politiskās partijas un fondi saņem no citiem avotiem, nevis Eiropas Savienības budžeta, un 
visi izdevumi ir jākontrolē tās dalībvalsts kompetentajām iestādēm, kurā attiecīgi ir Eiropas 
politiskās partijas un Eiropas politiskā fonda mītne.

GROZĪJUMI

Budžeta komiteja aicina par jautājumu atbildīgo Konstitucionālo jautājumu komiteju 
ziņojumā iekļaut šādus grozījumus:
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Grozījums Nr. 1

Regulas priekšlikums
12. pants – 4. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

4. Finanšu iemaksas vai dotācijas no 
Eiropas Savienības vispārējā budžeta 
nedrīkst pārsniegt 90 % no gada 
atmaksājamām izmaksām Eiropas 
politiskajai partijai un 95 % no gada 
atbilstīgajām izmaksām, kas norādītas 
Eiropas politiskā fonda budžetā. Eiropas 
politiskās partijas var izmantot visas vēl 
neizmantotās ES iemaksas, kas piešķirtas 
atmaksājamo izdevumu segšanai,
turpmāko divu finanšu gadu laikā pēc to 
piešķiršanas. Summas, kas nav izmantotas 
šo divu gadu laikā, atgūst saskaņā ar 
Finanšu regulu.

4. Finanšu iemaksas vai dotācijas no 
Eiropas Savienības vispārējā budžeta 
nedrīkst pārsniegt 95 % no gada 
atmaksājamām izmaksām Eiropas 
politiskajai partijai un 95 % no gada 
atbilstīgajām izmaksām, kas norādītas 
Eiropas politiskā fonda budžetā. Eiropas 
politiskās partijas un ar tām saistītie 
Eiropas politiskie fondi var pārnest visas 
vēl neizmantotās ES iemaksas vai 
piešķirtās dotācijas, lai finansētu 
nākamās Eiropas Parlamenta vēlēšanas. 
Summas, kas nav izmantotas gadu pēc 
vēlēšanām, atgūst līdz nākamā finanšu 
gada (t.i., n+1 gada) beigām saskaņā ar
Finanšu regulu.

Or. en

Pamatojums

Eiropas politiskajām partijām un fondiem piešķirtais publiskais finansējums sekmē šo 
organizāciju darbības stabilitāti un nepārtrauktību un palīdz īstenot galveno mērķi, proti, 
veidot Eiropas politisko apziņu un paust Eiropas iedzīvotāju gribu. Šā procesa galvenā 
izpausme ir Eiropas Parlamenta vēlēšanas, kas notiek reizi piecos gados, tādēļ partiju un 
fondu finansēšanā ir jāievēro šā politiskā konteksta noteiktais ritms. Eiropas politiskajām 
partijām un fondiem ir jābūt iespējai uzkrāt kampaņu rīkošanai nepieciešamo finansējumu, 
izmantojot arī pārnesumus no iepriekšējiem finanšu gadiem.

Grozījums Nr. 2

Regulas priekšlikums
15. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Eiropas politiskās partijas un Eiropas 
politiskie fondi var pieņemt ziedojumus no 
fiziskām vai juridiskām personām, kas 

1. Eiropas politiskās partijas un Eiropas 
politiskie fondi var pieņemt ziedojumus no 
fiziskām vai juridiskām personām, neskarot 
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nepārsniedz EUR 25 000 gadā no viena 
līdzekļu devēja, neskarot 5. punktu.

5. punktu.

Or. en

Pamatojums

Tā kā mērķis ir rosināt politiskās partijas veidot pašu resursus, priekšlikuma mērķis ir atcelt 
ierobežojumus ziedojuma summai, ko gada laikā drīkst saņemt no viena ziedotāja.

Grozījums Nr. 3

Regulas priekšlikums
15. pants – 5. punkts – b apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

b) ziedojumus no Eiropas Parlamenta 
politisko grupu budžeta,

b) ziedojumus no Eiropas Parlamenta 
politisko grupu budžeta, tomēr ieguldījums 
kopīgu pasākumu rīkošanā netiek 
uzskatīts par ziedojumu,

Or. en

Pamatojums

Bieži vien, ja tas nāk par labu kopīgiem politiskiem vai sociāliem mērķiem, Eiropas politiskās 
partijas un Eiropas Parlamenta politiskās grupas rīko kopīgus pasākumus (piemēram, 
konferences, seminārus, publiskas debates). Šādos gadījumos Eiropas Parlamenta politiskās 
grupas līdzdalība ar pasākuma rīkošanu saistīto izmaksu segšanā ir pilnībā pieļaujama un 
netiks uzskatīta par ziedojumu.

Grozījums Nr. 4

Regulas priekšlikums
16. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. Jebkurai fiziskai vai juridiskai personai, 
kas ziedo Eiropas politiskajai partijai vai 
Eiropas politiskajam fondam attiecīgajā 
valstī vai citās valstīs, piemēro tādu pašu 

2. Jebkurai fiziskai vai juridiskai personai, 
kas ziedo Eiropas politiskajai partijai vai 
Eiropas politiskajam fondam attiecīgajā 
valstī vai citās valstīs, piemēro beznodokļu 
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nodokļu režīmu, kāds ir piemērojams 
ziedojumiem politiskai partijai vai 
politiskajam fondam, kura mītne atrodas
dalībvalstī, kuras rezidents nodokļu 
vajadzībām ir līdzekļu devējs.

režīmu dalībvalstī, kuras rezidents nodokļu 
vajadzībām ir līdzekļu devējs.

Or. en

Pamatojums

Mērķis ir nepieļaut, ka fizisku vai juridisku personu veiktiem pārrobežu mēroga ziedojumiem 
Eiropas politiskajai partijai vai fondam tiktu piemērota dubulta aplikšana ar nodokli, un 
saglabāt „viena nodokļa režīmu”, kurš uz Eiropas politisko partiju vai fondu saņemtiem 
ziedojumiem attiecināms saskaņā ar noteikumiem, kas tiek piemēroti politiskajai partijai vai 
fondam, kuru mītne ir attiecīgajā dalībvalstī.

Grozījums Nr. 5

Regulas priekšlikums
18. pants – 3. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3. Eiropas politisko partiju un Eiropas 
politisko fondu finansējumu no Eiropas 
Savienības vispārējā budžeta vai no 
jebkāda cita avota neizmanto, lai finansētu 
valsts, reģionālās vai vietējās tautas 
nobalsošanas kampaņas.

3. Eiropas politisko partiju un Eiropas 
politisko fondu finansējumu no Eiropas 
Savienības vispārējā budžeta vai no 
jebkāda cita avota neizmanto, lai finansētu 
valsts, reģionālās vai vietējās tautas 
nobalsošanas kampaņas, izņemot 
gadījumu, ja jautājums, kas izlemjams 
nobalsošanā, ietilpst Eiropas Savienības 
kompetencē vai ja nobalsošana attiecas uz 
Eiropas Savienības darbību.

Or. en

Pamatojums

Eiropas politiskajām partijām un fondiem nevar liegt līdzdalību valstu, reģionāla vai vietēja 
mēroga tautas nobalsošanas kampaņās, ja nobalsošana attiecas uz Eiropas Savienības 
darbību vai jautājumiem, kas ietilpst ES kompetencē. Kā organizācijām, kas tiešām pauž 
Eiropas mēroga viedokli, Eiropas politiskajām partijām un fondiem ir jāpiedalās šajā 
demokrātiskajā procesā.
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