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STRUČNÉ ODÔVODNENIE

Spravodajkyňa súhlasí s názorom Komisie, že väčšie a účinnejšie zapojenie európskych 
politických strán a nadácií môže prispieť k tomu, že občania budú lepšie chápať súvislosti 
medzi politickými procesmi na vnútroštátnej a európskej úrovni, a predstavuje jeden zo 
spôsobov, ako podporiť vytvorenie európskej verejnej sféry. Európske politické strany 
a nadácie budú tak zohrávať dôležitejšiu úlohu vo voľbách do Európskeho parlamentu, ktoré 
sa konajú každých päť rokov, a v prípadných referendových kampaniach, ktorých téma je 
výslovne v pôsobnosti Európskej únie alebo súvisí so samotným fungovaním Európskej únie. 

Spravodajkyňa je pevne presvedčená o tom, že európske politické strany a nadácie musia vo 
svojich programoch a činnostiach a prostredníctvom činnosti svojich členov dodržiavať 
hodnoty, na ktorých je založená Európska únia, t. j. úctu k ľudskej dôstojnosti, slobodu, 
demokraciu, rovnosť, právny štát a rešpektovanie ľudských práv vrátane práv osôb patriacich 
k menšinám.

Zavedenie potrebnej úrovne finančnej flexibility vo vzťahu k pracovným metódam 
a činnostiam európskych politických strán a nadácií je vítané a podporuje sa nová metóda 
financovania, t.j. príspevky spolu so systémom prevádzkových grantov a darov. V tejto 
súvislosti by chcela spravodajkyňa zdôrazniť, že príspevky na organizovanie spoločných akcií 
sa nesmú považovať za dary a že by sa nemal stanoviť žiadny limit pre dary, ktoré môžu 
európske politické strany a nadácie prijímať od fyzických či právnických osôb.

Spravodajkyňa súhlasí s prístupom, na základe ktorého bude Európsky parlament každoročne 
overovať podmienky a kritériá pre registráciu európskych politických strán a nadácií, 
a podporuje myšlienku výboru zloženého z troch nezávislých osobností, z ktorých jednu 
vymenuje Európsky parlament, jednu Rada a jednu Komisia, ktorý by mal v primeranej lehote 
oznámiť svoje stanovisko k tejto veci.

Napokon sa spravodajkyňa domnieva, že bez ohľadu na úlohu, ktorú v procese registrácie 
a každoročného overovania európskych politických strán a nadácií zohráva Európsky 
parlament, by mali vykonávať kontrolu ich finančných prostriedkov získaných z iných 
zdrojov, než je rozpočet Európskej únie, a všetkých výdavkov príslušné vnútroštátne orgány 
členského štátu, v ktorom majú tieto politické strany a nadácie svoje sídlo.

POZMEŇUJÚCE A DOPLŇUJÚCE NÁVRHY

Výbor pre kontrolu rozpočtu vyzýva Výbor pre ústavné veci, aby ako gestorský výbor zaradil 
do svojej správy tieto pozmeňujúce a doplňujúce návrhy:
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Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 1

Návrh nariadenia
Článok 12 – odsek 4

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

4. Finančné príspevky alebo granty zo 
všeobecného rozpočtu Európskej únie 
nesmú prekročiť 90 % ročných 
refundovateľných výdavkov európskej 
politickej strany a 95 % ročných 
oprávnených nákladov uvedených 
v rozpočte európskej politickej nadácie. 
Európske politické strany môžu použiť
akúkoľvek nevyužitú časť príspevkov 
z rozpočtu EÚ, ktoré im boli pridelené na 
refundovateľné výdavky, do dvoch 
rozpočtových rokov od pridelenia 
príspevku. V súlade s nariadením 
o rozpočtových pravidlách sa nepoužité
sumy po uplynutí týchto dvoch rokov
vracajú.

4. Finančné príspevky alebo granty zo 
všeobecného rozpočtu Európskej únie 
nesmú prekročiť 95 % ročných 
refundovateľných výdavkov európskej 
politickej strany a 95 % ročných 
oprávnených nákladov uvedených 
v rozpočte európskej politickej nadácie. 
Európske politické strany a ich pridružené 
európske politické nadácie môžu preniesť
akúkoľvek nevyužitú časť príspevkov 
z rozpočtu EÚ alebo grantov, ktoré im boli 
pridelené na financovanie 
nadchádzajúcich volieb do Európskeho 
parlamentu. V súlade s nariadením 
o rozpočtových pravidlách sa sumy 
nepoužité v roku nasledujúcom po týchto 
voľbách vracajú do konca nasledujúceho 
rozpočtového roka (t. j. n+1).

Or. en

Odôvodnenie

Verejné financovanie európskych politických strán a nadácií prispieva k stabilite a kontinuite 
ich činností a k plneniu ich hlavného cieľa, ktorým je vytváranie európskeho politického 
vedomia a vyjadrenie vôle európskych občanov. Hlavným prejavom tejto vôle sú voľby do 
Európskeho parlamentu, ktoré sa konajú každých päť rokov, a preto by sa mala finančná 
podpora pre tieto strany a nadácie poskytovať v súlade s týmto politickým kontextom. 
Európske politické strany a nadácie by mali mať možnosť nazhromaždiť potrebné finančné 
prostriedky na kampaň prostredníctvom prenosov z predchádzajúcich rozpočtových rokov.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 2

Návrh nariadenia
Článok 15 – odsek 1

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

1. Európske politické strany a európske 
politické nadácie môžu prijímať dary od 

1. Európske politické strany a európske 
politické nadácie môžu prijímať dary od 
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fyzických alebo právnických osôb 
v hodnote najviac 25 000 EUR ročne na 
jedného darcu, bez toho, aby bol dotknutý 
ods. 5.

fyzických alebo právnických osôb bez 
toho, aby bol dotknutý ods. 5.

Or. en

Odôvodnenie

Cieľom tohto pozmeňujúceho a doplňujúceho návrhu je zrušiť obmedzenie hodnoty ročného 
daru od jedného darcu v záujme podnietiť politické strany k vytváraniu vlastných zdrojov.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 3

Návrh nariadenia
Článok 15 – odsek 5 – písmeno b

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(b) dary z rozpočtov politických skupín 
v Európskom parlamente;

b) dary z rozpočtov politických skupín 
v Európskom parlamente, a to aj napriek 
tomu, že príspevky na organizovanie 
spoločných akcií sa nesmú považovať za 
dary;

Or. en

Odôvodnenie

Európske politické strany a politické skupiny Európskeho parlamentu často organizujú 
spoločné akcie, ktoré slúžia spoločným politickým alebo sociálnym cieľom (napr. konferencie, 
semináre, verejné diskusie). V týchto výnimočných prípadoch sa v mene politickej skupiny 
Európskeho parlamentu plne povolí prijatie príspevku na organizačné náklady, pričom daný 
príspevok nie je považovaný za dar.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 4

Návrh nariadenia
Článok 16 – odsek 2

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

2. Na akúkoľvek fyzickú alebo právnickú 
osobu poskytujúcu európskej politickej 
strane alebo európskej politickej nadácii 
dary na vnútroštátnej úrovni alebo zo 
zahraničia sa vzťahuje rovnaký daňový 
režim, aký sa uplatňuje na dary 

2. Každá fyzická alebo právnická osoba 
poskytujúca európskej politickej strane 
alebo európskej politickej nadácii dary na 
vnútroštátnej úrovni alebo zo zahraničia je 
oslobodená od daní v členskom štáte, 
v ktorom je darca rezidentom na daňové 
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poskytnuté politickej strane alebo 
politickej nadácii so sídlom v členskom 
štáte, v ktorom je darca rezidentom na 
daňové účely.

účely.

Or. en

Odôvodnenie

Cieľom je zabrániť dvojitému zdaňovaniu darov, ktoré európskej politickej strane alebo 
nadácii poskytla zo zahraničia akákoľvek fyzická alebo právnická osoba, a zachovať režim 
jedného zdaňovania uplatniteľný na dary prijaté európskymi politickými stranami alebo 
nadáciami v súlade s pravidlami, ktoré sa vzťahujú na politickú stranu alebo nadáciu so 
sídlom v príslušnom členskom štáte.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 5

Návrh nariadenia
Článok 18 – odsek 3

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

3. Finančné prostriedky európskych 
politických strán a európskych politických 
nadácií zo všeobecného rozpočtu 
Európskej únie nesmú byť použité na 
financovanie vnútroštátnych, regionálnych 
alebo miestnych referendových kampaní.

3. Finančné prostriedky európskych 
politických strán a európskych politických 
nadácií zo všeobecného rozpočtu 
Európskej únie alebo z iných zdrojov
nesmú byť použité na financovanie 
vnútroštátnych, regionálnych alebo 
miestnych referendových kampaní okrem 
prípadu, keď ich téma patrí do pôsobnosti 
Európskej únie alebo ak sa referendum 
týka samotného fungovania Európskej 
únie.

Or. en

Odôvodnenie

Európske politické strany alebo nadácie nemôžu byť vylúčené z vnútroštátnych, regionálnych 
alebo miestnych referendových kampaní, ak sa dané referendum týka fungovania Európskej 
únie alebo otázok, ktoré patria do pôsobnosti Európskej únie. Európske politické strany alebo 
nadácie poskytujú skutočne európsky pohľad na situáciu, a preto musia byť súčasťou tohto 
demokratického procesu.


