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KRATKA OBRAZLOŽITEV

Pripravljavka mnenja tako kot Komisija meni, da lahko globlje in učinkovitejše sodelovanje 
evropskih političnih strank in fundacij državljanom omogoči, da bolje razumejo povezavo 
med političnimi procesi na nacionalni in evropski ravni, hkrati pa da je to eden od načinov za 
spodbujanje nastanka evropske javne sfere. Skladno se tem bodo evropske politične stranke in 
fundacije imel večjo vlogo na evropskih parlamentarnih volitvah, ki so organizirane vsakih 
pet let, in morebitnih referendumskih kampanjah o vprašanjih, ki so v izključni pristojnosti 
Evropske unije ali zadevajo delovanje same Evropske unije. 

Pripravljavka mnenja je trdno prepričana, da morajo evropske politične stranke in fundacije v 
svojih programih in dejavnostih ter preko svojih članov spoštovati vrednote, na katerih temelji 
Evropska unija, in sicer človekovo dostojanstvo, svoboda, demokracija, enakost, načelo 
pravne države ter človekove pravice, vključno s pravicami pripadnikov manjšin.

Meni, da je uvedba stopnje potrebne prožnosti glede delovnih metod in dejavnosti evropskih 
političnih strank in političnih fundacij dobrodošla in podpira nove metode financiranja, 
natančneje prispevke skupaj s sistemom pomoči in donacij za poslovanje. V tej zvezi 
pripravljavka mnenja želi poudariti, da prispevki za pripravo skupnih dogodkov ne bi smeli 
biti obravnavani kot donacije in da se ne bi smelo določiti omejitev za donacije, ki jih 
evropske politične stranke in fundacije prejmejo od fizičnih ali pravnih oseb.

Pripravljavka mnenja se strinja s pristopom Evropskega parlamenta, ki bo letno preveril 
pogoje in merila za registracijo evropskih političnih strank in fundacij ter podpira zamisel, da 
odbor treh članov (neodvisne ugledne osebe, od katerih vsak eno imenuje Evropski parlament, 
Svet in Komisija) v razumnem času poda mnenje o vprašanju.

Nazadnje je pripravljavka mnenja prepričana, da bi morali poleg vloge, ki jo ima Evropski 
parlament v postopku registracije in letnega preverjanja, pristojni nacionalni organi držav 
članic, v katerih imajo evropske politične stranke ali fundacije svoj sedež, opravljati nadzor 
financiranja iz drugih virov kot iz proračuna Evropske unije, in vseh odhodkov, 

PREDLOGI SPREMEMB

Odbor za proračun poziva Odbor za ustavne zadeve kot pristojni odbor, da v svoje poročilo 
vključi naslednje predloge sprememb:
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Predlog spremembe 1

Predlog uredbe
Člen 12 – odstavek 4

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

4. Finančni prispevki ali donacije iz 
splošnega proračuna Evropske unije ne 
smejo preseči 90 % letnih povračljivih 
izdatkov evropske politične stranke in 
95 % letnih upravičenih stroškov, 
navedenih v proračunu evropske politične 
fundacije. Evropska politična stranka lahko
porabi neporabljeni del prispevka EU za
kritje povračljivih izdatkov v dveh 
finančnih letih po njegovi dodelitvi.
Zneski, ki po izteku teh dveh finančnih let
niso bili porabljeni, se izterjajo v skladu s 
finančno uredbo.

4. Finančni prispevki ali donacije iz 
splošnega proračuna Evropske unije ne 
smejo preseči 95 % letnih povračljivih 
izdatkov evropske politične stranke in 
95 % letnih upravičenih stroškov, 
navedenih v proračunu evropske politične 
fundacije. Evropska politična stranka in z 
njo povezana evropska politična fundacija
lahko prenese  neporabljeni del prispevka
ali pomoči EU za financiranje naslednjih 
evropskih volitev. Zneski, ki niso bili 
porabljeni do leta, ki sledi tem volitvam, se 
izterjajo do konca naslednjega 
proračunskega leta (n+1) in v skladu s 
finančno uredbo

Or. en

Obrazložitev

Javno financiranje evropskih političnih strank in fundacij prispeva k stabilnosti in stalnosti 
njihovega delovanja in služi glavnemu namenu oblikovanja evropske politične zavesti in 
izražanja volje evropskih državljanov. Njegov glavni izraz so evropske parlamentarne volitve, 
ki so vsakih pet let, zato finančna podpora strankam in fundacijam sledi temu političnemu 
ritmu.   Evropske politične stranke in fundacije bi morale biti sposobne nakopičiti potrebna 
sredstva za kampanjo s pomočjo prenosa sredstev iz predhodnih proračunskih let.

Predlog spremembe 2

Predlog uredbe
Člen 15 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

1. Brez poseganja v odstavek 5 evropske 
politične stranke in evropske politične 
fundacije lahko sprejmejo donacije fizičnih 
ali pravnih oseb v vrednosti do 25 000 
EUR na leto in na donatorja.

1. Brez poseganja v odstavek 5 evropske 
politične stranke in evropske politične 
fundacije lahko sprejmejo donacije fizičnih 
ali pravnih ose .
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Or. en

Obrazložitev

Namen predloga je ukiniti omejitev zneska donacije na leto na donatorja, da se spodbudi 
politične stranke k ustvarjanju lastnih sredstev.

Predlog spremembe 3

Predlog uredbe
Člen 15 – odstavek 5 – točka b

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(b) donacij iz proračunov političnih skupin 
v Evropskem parlamentu;

(b) donacij iz proračunov političnih skupin 
v Evropskem parlamentu, čeprav prispevki 
k organizaciji skupnih dogodkov niso 
obravnavani kot donacije,

Or. en

Obrazložitev

Evropske politične stranke in politične skupine Evropskega parlamenta pogosto skupaj 
pripravijo dogodke, kadar to služi skupnim političnim ali družbenim ciljem (na primer 
konference, seminarje, javne razprave).. V teh posebnih primerih so prispevki k stroškom 
priprave v imenu politične skupine Evropskega parlamenta v celoti dovoljeni in se jih ne 
obravnava kot donacije.

Predlog spremembe 4

Predlog uredbe
Člen 16 – odstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

2. Za donacije, ki jih fizična ali pravna 
oseba nameni evropski politični stranki ali 
evropski politični fundaciji v državi, katere 
davčni rezident je ta oseba, ali zunaj nje, se 
uporablja enaka davčna obravnava kot za 
donacije politični stranki ali politični 
fundaciji s sedežem v državi članici, katere 
davčni rezident je donator.

2. Za donacije, ki jih fizična ali pravna 
oseba nameni evropski politični stranki ali 
evropski politični fundaciji v državi, katere 
davčni rezident je ta oseba, ali zunaj nje, se 
uporablja oprostitev plačila davka v državi 
članici, katere davčni rezident je donator.

Or. en
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Obrazložitev

Namen je izogniti se dvojni obdavčitvi čezmejnih donacij fizičnih ali pravnih oseb evropskim 
političnim strankam ali fundacijam in ohraniti enostavno davčno obravnavo donacij, ki jih 
evropske politične stranke ali fundacije prejmejo v skladu s pravili, ki se uporabljajo za 
politične stranke ali fundacije s sedežem v tej državi članici. 

Predlog spremembe 5

Predlog uredbe
Člen 18 – odstavek 3

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

3. Sredstva, ki jih evropske politične 
stranke in evropske politične fundacije 
prejmejo iz splošnega proračuna Evropske 
unije ali iz katerega koli drugega vira, se ne 
smejo porabiti za financiranje nacionalnih, 
regionalnih ali lokalnih referendumskih 
kampanj.

3. Sredstva, ki jih evropske politične 
stranke in evropske politične fundacije 
prejmejo iz splošnega proračuna Evropske 
unije ali iz katerega koli drugega vira, se ne 
smejo porabiti za financiranje nacionalnih, 
regionalnih ali lokalnih referendumskih 
kampanj, razen kadar je njihov predmet v 
pristojnosti Evropske unije ali se 
referendum nanaša na delovanje same 
Evropske unije.

Or. en

Obrazložitev

Evropskih političnih strank ali fundacij ni mogoče izključiti iz nacionalnih, regionalnih ali 
lokalnih referendumskih kampanj, ko se nanašajo na delovanje Evropske unije ali vprašanja, 
ki so v njeni pristojnosti. Evropske politične stranke ali fundacije, ki zastopajo resnično 
evropski pogled, morajo biti del demokratičnega procesa.


