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JUSTIFICARE SUCCINTĂ

Raportoarea împărtășește opinia Comisiei, potrivit căreia implicarea într-o măsură mai mare 
și mai eficientă a partidelor și fundațiilor politice europene poate servi la promovarea 
înțelegerii de către cetățeni a conexiunii dintre procesele politice la nivel național și european 
și reprezintă o modalitate de a încuraja apariția unui spațiu public european. Prin urmare, 
partidele și fundațiile politice europene vor avea un rol mai important în cadrul alegerilor 
parlamentare europene, organizate o dată la cinci ani, și al posibilelor campanii pentru 
referendumuri al căror obiect intră în mod explicit în sfera de competențe a Uniunii Europene 
sau privește modul de funcționare a Uniunii Europene însăși. 

Raportoarea crede cu tărie că partidele și fundațiile politice europene trebuie să respecte în 
programele și în activitățile lor, precum și ale membrilor lor, valorile pe care se întemeiază 
Uniunea Europeană, și anume respectarea demnității umane, a libertății, a democrației, a 
egalității, a statului de drept, precum și respectarea drepturilor omului, inclusiv a drepturilor 
persoanelor care aparțin minorităților.

Este binevenită introducerea unui grad de flexibilitate financiară necesară cu privire la 
metodele de lucru și activitățile partidelor și fundațiilor politice europene, iar noua metodă de 
finanțare, și anume contribuții alături de sistemul de subvenții și donații operaționale, este 
sprijinită. În acest context, raportoarea dorește să sublinieze faptul că contribuțiile în vederea 
organizării unor evenimente comune nu vor fi considerate drept donații și că nu ar trebui 
fixată nicio limită pentru donațiile acceptate de partidele și fundațiile politice europene din 
partea persoanelor fizice sau juridice.

Raportoarea este de acord cu abordarea potrivit căreia Parlamentul European verifică anual 
condițiile și criteriile de înregistrare a partidelor și fundațiilor politice europene și sprijină 
ideea conform căreia un comitet alcătuit din trei membri - personalități independente, 
Parlamentul European, Consiliul și Comisia desemnând fiecare un membru - ar trebui să 
formuleze, într-un termen rezonabil, un aviz referitor la această chestiune.

În sfârșit, raportoarea este convinsă că, pe lângă rolul pe care îl are Parlamentul European în 
cadrul procesului de înregistrare și verificare anuală, autoritățile naționale competente din 
statul membru în care își au sediul partidele și fundațiile politice europene sunt acelea care ar 
trebui să exercite controlul asupra finanțării primite din alte surse decât bugetul Uniunii 
Europene, și asupra tuturor cheltuielilor.

AMENDAMENTE

Comisia pentru bugete recomandă Comisiei pentru afaceri constituționale, competentă în 
fond, să includă în raportul său următoarele amendamente:
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Amendamentul 1

Propunere de regulament
Articolul 12 – alineatul 4

Textul propus de Comisie Amendamentul

(4) Contribuțiile financiare sau granturile 
de la bugetul general al Uniunii Europene 
nu pot depăși 90% din costurile eligibile 
anuale ale unui partid politic european și 
95% din costurile eligibile anuale ale unei 
fundații politice europene. Partidele 
politice europene pot utiliza, în cursul a 
două exerciții financiare ulterioare datei 
la care a fost acordată, orice parte 
neutilizată din contribuția UE alocată 
pentru acoperirea cheltuielilor 
rambursabile. Sumele neutilizate după 
cele două exerciții financiare se 
recuperează în conformitate cu 
Regulamentul financiar.

(4) Contribuțiile financiare sau granturile 
de la bugetul general al Uniunii Europene 
nu pot depăși 95% din costurile eligibile 
anuale ale unui partid politic european și 
95% din costurile eligibile anuale ale unei 
fundații politice europene. Partidele 
politice europene și fundațiile politice 
europene afiliate acestora pot reporta 
orice parte neutilizată din contribuția sau 
subvenția UE alocată în vederea finanțării 
viitoarelor alegeri europene. Sumele 
neutilizate până în anul de după alegerile 
respective se recuperează până la sfârșitul 
următorului exercițiu financiar (și anume 
n+1) și în conformitate cu Regulamentul 
financiar.

Or. en

Justificare

Public financing provided for European political parties and foundations contributes to the 
stability and continuity of their activities and serves the main purpose of forming European 
political awareness and expressing the will of European citizens. Its main manifestation is the 
European parliamentary election every five year, therefore, the financial support of parties 
and foundations should follow the rhythm of this political context. European political parties 
and foundations should be able to accumulate their necessary campaign funding with the help 
of carry-overs from the previous financial years.

Amendamentul 2

Propunere de regulament
Articolul 15 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Partidele politice europene și fundațiile 
politice europene pot să accepte donații de 
la persoane fizice sau juridice în valoare 
maximă de 25 000 EUR pe an și pe 

(1) Partidele politice europene și fundațiile 
politice europene pot să accepte donații de 
la persoane fizice sau juridice fără a se 
aduce atingere alineatului (5).
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donator, fără a se aduce atingere 
alineatului (5).

Or. en

Justificare

Scopul fiind acela de a încuraja partidele politice să își genereze propriile resurse, 
propunerea urmărește eliminarea limitei în ceea ce privește valoarea donațiilor pe an și pe 
donator.

Amendamentul 3

Propunere de regulament
Articolul 15 – alineatul 5 – litera b

Textul propus de Comisie Amendamentul

(b) donații din bugetele grupurilor politice 
din Parlamentul European;

(b) donații din bugetele grupurilor politice 
din Parlamentul European, deși 
contribuțiile în vederea organizării unor 
evenimente comune nu vor fi considerate 
drept donații;

Or. en

Justificare

De multe ori, atunci când este vorba despre obiective politice sau sociale comune, partidele 
politice europene și grupurile politice din Parlamentul European organizează evenimente în 
comun (de exemplu, conferințe, seminarii, dezbateri publice). În aceste cazuri specifice, sunt 
absolut permise contribuțiile la costurile de organizare în favoarea unui grup politic din 
Parlamentul European, acestea nefiind considerate drept donații.

Amendamentul 4

Propunere de regulament
Articolul 16 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) Orice persoană fizică sau juridică ce 
face o donație unui partid politic european 
sau unei fundații politice europene la nivel 
național sau transfrontalier beneficiază de 
același tratament fiscal aplicabil 
donațiilor făcute unui partid politic sau 
unei fundații politice cu sediul în statul 

(2) Orice persoană fizică sau juridică ce 
face o donație unui partid politic european 
sau unei fundații politice europene la nivel 
național sau transfrontalier beneficiază de 
scutire de taxe în statul membru în care 
donatorul își are reședința în scopuri 
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membru în care donatorul își are reședința 
în scopuri fiscale.

fiscale.

Or. en

Justificare

Scopul este acela de a evita dubla impozitare a donațiilor acordate de o persoană fizică sau 
juridică unui partid politic european sau unei fundații politice europene la nivel 
transfrontalier și de a menține tratamentul fiscal unic aplicabil donațiilor primite de partidele 
sau fundațiile politice europene în conformitate cu normele care se aplică unui partid politic 
sau unei fundații politice care își are sediul în statul membru în cauză.

Amendamentul 5

Propunere de regulament
Articolul 18 – alineatul 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3) Finanțarea partidelor politice europene 
și a fundațiilor politice europene din 
bugetul general al Uniunii Europene sau 
din orice altă sursă nu poate fi utilizată 
pentru finanțarea campaniilor pentru 
referendumuri naționale, regionale sau 
locale.

(3) Finanțarea partidelor politice europene
și a fundațiilor politice europene din 
bugetul general al Uniunii Europene sau 
din orice altă sursă nu poate fi utilizată 
pentru finanțarea campaniilor pentru 
referendumuri naționale, regionale sau 
locale, cu excepția cazului în care obiectul 
acestor referendumuri intră în sfera de 
competențe a Uniunii Europene sau 
atunci când referendumul privește modul 
de funcționare a Uniunii Europene însăși.

Or. en

Justificare

Partidele sau fundațiile politice europene nu pot fi excluse de la campaniile pentru 
referendumuri naționale, regionale sau locale, atunci când acestea privesc funcționarea 
Uniunii Europene sau aspecte ce intră în sfera de competențe a UE. Reprezentând un punct 
de vedere cu adevărat european, partidele sau fundațiile politice europene trebuie să 
participe la acest proces democratic.


