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NÁVRHY

Výbor pro rozpočtovou kontrolu vyzývá Výbor pro ústavní záležitosti jako příslušný výbor, 
aby do návrhu usnesení, který přijme, začlenil tyto návrhy:

1. zdůrazňuje, že financování poskytované podle nařízení (EU, Euratom) č. 1141/2014 je 
součástí souhrnného rozpočtu Evropské unie, a mělo by tudíž být prováděno v souladu s 
finančním nařízením (nařízení (EU, Euratom) 2018/1046);

2. vítá výroční zprávu o činnosti za rok 2019, kterou předložil Úřad pro evropské politické 
strany a evropské politické nadace (úřad APPF); konstatuje, že úřad APPF provedl 
první přezkum účetnictví unijních politických stran a nadací v souvislosti s volbami do 
Evropského parlamentu, s cílem zajistit jejich soulad s finančním nařízením;

3. vítá skutečnost, že úřad APPF vypracoval soubor zásad, které mají zajistit, aby politické 
strany EU mohly uplatňovat své právo na kampaň ve volbách do Evropského 
parlamentu; zdůrazňuje, že první přezkum účetnictví odhalil možná zlepšení, zejména 
pokud jde o míru podrobnosti a srovnatelnosti požadovaných informací;

4. připomíná, že podle článku 38 nařízení (EU, Euratom) č. 1141/2014 má Parlament do 
konce roku 2021 přijmout  zprávu a Komise má o šest měsíců později předložit zprávu 
k téže věci, k níž pravděpodobně připojí legislativní návrh na změnu nařízení;

5. zdůrazňuje, že financování politických stran a nadací EU musí být transparentní, nesmí 
být zneužitelné a musí podporovat výlučně ty politické činnosti, které jsou v souladu se 
základními zásadami Unie uvedenými v článku 2 Smlouvy o Evropské unii; zdůrazňuje, 
že nařízení (EU, Euratom) č. 1141/2014 zavedlo postup pro posuzování souladu a že 
jeho neplnění může vést k rozhodnutí o zrušení registrace politické strany EU;

6. uznává, že úroveň spolufinancování může být pro politické strany EU problematická; 
domnívá se, že k řešení tohoto problému by mohlo přispět snížení požadovaných 
vlastních zdrojů pro politické strany EU na 5 % způsobilých výdajů;

7. připomíná, že nařízení (EU, Euratom) č. 1141/2014 vyžaduje, aby vnitrostátní strany 
jako podmínku pro přístup k finančním prostředkům na svých internetových stránkách 
uváděly logo, politický program a odkaz na internetové stránky politické strany EU, k 
níž příslušejí; vyzývá Komisi, aby jasně definovala požadavky na viditelnost příslušné 
politické strany EU.


