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ZWIĘZŁE UZASADNIENIE

Sprawozdawczyni komisji opiniodawczej podziela pogląd Komisji, że większe i bardziej 
skuteczne zaangażowanie europejskich partii i fundacji politycznych może pomóc 
obywatelom w lepszym zrozumieniu związku między procesami politycznymi na szczeblach 
krajowym i europejskim oraz stanowi jeden z czynników sprzyjających powstaniu 
europejskiej sfery publicznej. Tym samym europejskie partie i fundacje polityczne będą 
odgrywać większą rolę w europejskich wyborach parlamentarnych organizowanych co pięć 
lat oraz w ewentualnych kampaniach referendalnych, jeżeli przedmiot będzie wyraźnie 
podlegać kompetencjom Unii Europejskiej lub dotyczyć funkcjonowania samej Unii 
Europejskiej. 

Sprawozdawczyni komisji opiniodawczej jest głęboko przekonana, że europejskie partie 
i fundacje polityczne muszą przestrzegać w swoich programach i działaniach, a także poprzez 
działania swoich członków wartości, na których opiera się Unia Europejska, mianowicie 
poszanowania godności ludzkiej, wolności, demokracji, równości, praworządności oraz 
poszanowania praw człowieka, w tym praw osób należących do mniejszości.

Z zadowoleniem należy przyjąć wprowadzenie pewnej niezbędnej elastyczności finansowej 
w odniesieniu do metod pracy i działalności europejskich partii i fundacji politycznych oraz 
poprzeć nowe metody finansowania, tj. składki wraz z systemem dotacji operacyjnych 
i darowizn. W związku z powyższym sprawozdawczyni komisji opiniodawczej pragnie 
podkreślić, że wkład w organizację wspólnych wydarzeń nie jest uznawany za darowiznę oraz 
że nie należy określać limitu darowizn przyjmowanych przez europejskie partie i fundacje 
polityczne od osób fizycznych lub prawnych.

Sprawozdawczyni komisji opiniodawczej zgadza się z podejściem zakładającym coroczną 
weryfikację przez Parlament Europejski warunków i kryteriów rejestracji europejskich partii 
i fundacji politycznych oraz popiera pomysł, aby trzyosobowy komitet złożony 
z niezależnych, wybitnych osobistości wyznaczonych (po jednej) przez Parlament Europejski, 
Radę i Komisję, wydawał w rozsądnym czasie opinię w tej sprawie.

Ponadto sprawozdawczyni komisji opiniodawczej jest przekonana, że obok roli, jaką odgrywa 
Parlament Europejski w procesie rejestracji i corocznej weryfikacji, to właściwe organy 
krajowe państwa członkowskiego, w którym europejskie partie i fundacje polityczne mają 
swoją siedzibę, powinny sprawować kontrolę nad finansowaniem pochodzącym ze źródeł 
innych niż budżet Unii Europejskiej oraz nad wszystkimi wydatkami.

POPRAWKI

Komisja Budżetowa zwraca się do Komisji Spraw Konstytucyjnych, jako do komisji 
przedmiotowo właściwej, o naniesienie w swoim sprawozdaniu następujących poprawek:
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Poprawka 1

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 12 – ustęp 4

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

4. Wkłady finansowe lub dotacje z budżetu 
ogólnego Unii Europejskiej nie mogą 
przekroczyć 90% rocznych, podlegających 
zwrotowi wydatków europejskiej partii 
politycznej i 95% rocznych kosztów 
kwalifikowalnych wskazanych w budżecie 
europejskiej fundacji politycznej. 
Europejskie partie polityczne mogą 
wykorzystać wszelką niewykorzystaną 
część przyznanego wkładu UE na pokrycie 
podlegających zwrotowi wydatków w 
ciągu następnych dwóch lat budżetowych 
od jego przyznania. Kwoty 
niewykorzystane po upływie tych dwóch 
lat budżetowych podlegają zwrotowi 
zgodnie z rozporządzeniem finansowym.

4. Wkłady finansowe lub dotacje z budżetu 
ogólnego Unii Europejskiej nie mogą 
przekroczyć 95% rocznych, podlegających 
zwrotowi wydatków europejskiej partii 
politycznej i 95% rocznych kosztów 
kwalifikowalnych wskazanych w budżecie 
europejskiej fundacji politycznej. 
Europejskie partie polityczne i powiązane z 
nimi europejskie fundacje polityczne
mogą przenieść wszelką niewykorzystaną 
część przyznanego wkładu lub dotacji UE 
w celu sfinansowania zbliżających się 
wyborów europejskich. Kwoty 
niewykorzystane do roku następującego 
po tych wyborach podlegają zwrotowi do 
końca następnego roku budżetowego (tzn. 
n+1) zgodnie z rozporządzeniem 
finansowym.

Or. en

Uzasadnienie

Finansowanie ze środków publicznych zapewniane europejskim partiom i fundacjom 
politycznym przyczynia się do stabilności i ciągłości ich działalności oraz służy głównemu 
celowi, jakim jest tworzenie europejskiej świadomości politycznej i wyrażanie woli obywateli 
europejskich. Głównym tego wyrazem są europejskie wybory parlamentarne odbywające się 
co pięć lat, dlatego też finansowe wsparcie partii i fundacji powinno następować zgodnie z 
takim politycznym rytmem. Europejskie partie i fundacje polityczne powinny mieć możliwość 
gromadzenia środków niezbędnych do prowadzenia kampanii w drodze przenoszenia środków 
z poprzednich lat budżetowych.

Poprawka 2

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 15 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Europejskie partie polityczne i 1. Europejskie partie polityczne i 
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europejskie fundacje polityczne mogą 
przyjmować darowizny od osób fizycznych 
lub prawnych, których wartość nie 
przekracza 25 000 EUR rocznie i na 
darczyńcę, bez uszczerbku dla przepisów 
ust. 5.

europejskie fundacje polityczne mogą 
przyjmować darowizny od osób fizycznych 
lub prawnych bez uszczerbku dla 
przepisów ust. 5.

Or. en

Uzasadnienie

Z myślą o zachęceniu partii politycznych do generowania własnych zasobów zaproponowana 
poprawka ma na celu zlikwidowanie ograniczenia wartości darowizny rocznie i na darczyńcę.

Poprawka 3

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 15 – ustęp 5 – litera b)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

b) darowizn pochodzących z budżetów 
grup politycznych w Parlamencie 
Europejskim;

b) darowizn pochodzących z budżetów 
grup politycznych w Parlamencie 
Europejskim, jednak za darowiznę nie 
uznaje się wkładu w organizację 
wspólnych wydarzeń;

Or. en

Uzasadnienie

W wielu przypadkach, gdy służy to wspólnym celom politycznym lub społecznym, europejskie 
partie polityczne i grupy polityczne Parlamentu Europejskiego wspólnie organizują 
wydarzenia, np. konferencje, seminaria, debaty publiczne. W takich konkretnych przypadkach 
wkład w koszty organizacyjne ze strony grupy politycznej Parlamentu Europejskiego jest w 
pełni dopuszczalny i nie uznaje się go za darowiznę.

Poprawka 4

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 16 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. Każda osoba fizyczna lub prawna 
przekazująca darowiznę na rzecz 
europejskiej partii politycznej lub 
europejskiej fundacji politycznej w obrębie 

2. Każda osoba fizyczna lub prawna 
przekazująca darowiznę na rzecz 
europejskiej partii politycznej lub 
europejskiej fundacji politycznej w obrębie 
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granic państwa lub spoza nich, traktowana 
jest w taki sam sposób pod względem 
podatkowym, jak ma to miejsce w 
przypadku darowizn na rzecz partii 
politycznej lub fundacji politycznej, które 
mają swoją siedzibę w państwie 
członkowskim, w którym darczyńca jest 
rezydentem do celów podatkowych.

granic państwa lub spoza nich korzysta ze 
zwolnienia z opodatkowania w państwie 
członkowskim, w którym darczyńca jest 
rezydentem do celów podatkowych.

Or. en

Uzasadnienie

Celem jest uniknięcie podwójnego opodatkowania darowizn przekazywanych przez osobę 
fizyczną lub prawną na rzecz europejskiej partii lub fundacji politycznej spoza granic 
państwa oraz utrzymanie zasady jednokrotnego opodatkowania darowizn otrzymywanych 
przez europejskie partie lub fundacje polityczne na podstawie przepisów, które mają
zastosowanie do partii lub fundacji politycznej posiadającej siedzibę w danym państwie 
członkowskim.

Poprawka 5

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 18 – ustęp 3

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3. Finansowania europejskich partii 
politycznych i europejskich fundacji 
politycznych z budżetu ogólnego Unii 
Europejskiej lub z jakiegokolwiek innego 
źródła nie wykorzystuje się do 
finansowania krajowych, regionalnych lub 
lokalnych kampanii referendalnych.

3. Finansowania europejskich partii 
politycznych i europejskich fundacji 
politycznych z budżetu ogólnego Unii 
Europejskiej lub z jakiegokolwiek innego 
źródła nie wykorzystuje się do 
finansowania krajowych, regionalnych lub 
lokalnych kampanii referendalnych, z 
wyjątkiem gdy ich przedmiot podlega 
kompetencjom Unii Europejskiej lub gdy 
referendum dotyczy funkcjonowania 
samej Unii Europejskiej.

Or. en

Uzasadnienie

Nie można wykluczać europejskich partii lub fundacji politycznych z krajowych, regionalnych 
lub lokalnych kampanii referendalnych, jeżeli dotyczą one funkcjonowania Unii Europejskiej 
lub spraw wchodzących z zakres kompetencji UE. Reprezentując prawdziwie europejski punkt 
widzenia, europejskie partie lub fundacje polityczne muszą stanowić element tego procesu 
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demokratycznego.


