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SHORT JUSTIFICATION

The revision of Regulation No 2004/2003 which the Commission proposes has the following 
purposes:

– to allow political parties to carry over by way of derogation from the no-profit rule 
laid down in Article 109 of the Financial Regulation a certain percentage (25%) of the 
annual total income from one year to the first quarter of the following year;

– to allow political parties at European level to build financial reserves by saving 
income generated by the parties themselves in excess of a new reduced minimum co-
funding level of 15%;

– to enable political foundations at European level to play an important role in 
underpinning and promoting the activities and objectives of political parties at 
European level;

– to establish clearly that appropriations received from the EU budget may also be used 
for the financing of campaigns conducted by political parties at European level in the 
context of European Parliament elections, provided that this does not constitute direct 
or indirect financing of national political parties or their candidates.

Your draftswoman notes that each year the Bureau of the European Parliament considers a 
report from the Secretary-General on the implementation of the budget heading concerning 
grants to political parties at European level and that the Commission proposal is intended to 
rectify the weaknesses and eliminate the lacunae identified in these reports and in Parliament's 
resolution of 23 March 20061.

Your draftswoman is on the whole in favour of the Commission proposal, as it corresponds to 
the wishes already expressed by Parliament.

However, after studying the proposal in depth, your draftswoman has identified a few points 
which deserve a certain amount of thought, and she has therefore drafted a limited number of 
Изменениеs with the aim of clarifying the text, without calling into question the desirability 
of the proposal.

These Изменениеs do not require any elucidation, but your draftswoman would like to 
mention one additional point.

The significance and practical scope of the new paragraphs 8 and 9 of Article 9, as currently 
formulated, are not entirely clear. Your draftswoman has not proposed any specific 
Изменение. However, she would ask the committee responsible to consider the exact 
wording of these paragraphs before voting on the proposal, in order to clarify their 
significance and legal effect.

ИЗМЕНЕНИЯ
  

1 Report by the AFCO committee on political parties at European level, A6-0042/2006.
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Комисията по бюджетен контрол приканва водещата комисия конституционни въпроси 
да включи в своя доклад следните изменения:

Текст, предложен от Комисията Изменения, внесени от Парламента

Изменение 1
ЧЛЕН 1, ТОЧКА 1

Член 2, точка 4, уводна част (Регламент (ЕО) № 2004/2003)

4) „Политическа фондация на европейско 
равнище“ означава самостоятелен субект 
или мрежа от субекти със статут на 
юридическо лице в държава-членка, 
свързан/-а с политическа партия на 
европейско равнище, и който/-ято чрез 
дейността си поддържа и подкрепя 
целите на европейската политическа 
партия, като извършва по-специално 
следните дейности:

4) „Политическа фондация на европейско 
равнище“ означава самостоятелен субект 
или мрежа от субекти със статут на 
юридическо лице в държавата-членка, в 
която е разположено нейното 
седалище, чийто статут се отличава 
от статута на политическата 
партия на европейско равнище, с която 
е свързана, и която чрез дейността си 
поддържа и подкрепя целите на 
европейската политическа партия, като 
извършва по-специално следните 
дейности:

Обосновка

Уеднаквяване на критериите относно фондациите с критериите за партиите 
(настоящ член 3а) от Регламент 2004/2003).

Изменение 2ЧЛЕН 1, ТОЧКА 2 а (нова)
Член 4, параграф 2, буква а), (Регламент (ЕО) № 2004/2003)

2а) Член 4, параграф 2, буква а) се 
заменя със следния текст:
а) документите, удостоверяващи, че 
вносителят отговаря на условията, 
посочени в членове 2 и 3;

Изменение 3ЧЛЕН 1, ТОЧКА 3
Член 4, параграф 4 (Регламент (ЕО) № 2004/2003)

4. Политическата фондация на 4. Политическата фондация на 
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европейско равнище подава заявление за 
финансиране чрез политическата партия 
на европейско равнище, с която е 
свързана.

европейско равнище подава своето 
заявление за финансиране отделно от 
политическата партия на европейско 
равнище, с която е свързана.

Обосновка

Целта на изменението е да се разделят процедурите за фондациите от тези за 
партиите.

Изменение 4
ЧЛЕН 1, ТОЧКА 5

Член 6, параграф 1, алинея първа, буква б) (Регламент (ЕО) № 2004/2003)

б) декларират източниците си на 
финансиране, предоставяйки списък с 
дарителите и даренията, получени от 
всеки един от тях, с изключение на 
даренията, които не надвишават 500 
EUR.

б) декларират източниците си на 
финансиране, предоставяйки списък с 
дарителите и даренията, получени от 
всеки един от тях, с изключение на 
даренията, които не надвишават 2500 
EUR.

Изменение 5
ЧЛЕН 1, ТОЧКА 5

Член 6, параграф 3 (Регламент (ЕО) № 2004/2003)

3. Допуска се членски внос от страна на 
политическите фондации, членуващи в 
политическа фондация на европейско 
равнище, както и от политическите 
партии на европейско равнище. Той не 
може да надвишава 40 % от годишния 
бюджет на тази партия. 

3. Допуска се членски внос от страна на 
политическите фондации, членуващи в 
политическа фондация на европейско 
равнище, както и от политическите 
партии на европейско равнище. Той не 
може да надвишава 40 % от годишния 
бюджет на тази партия и трябва да е в 
съответствие с разпоредбите на член 
10, параграф 2. Тежестта на доказване 
пада върху съответната политическа 
партия на европейско равнище.

Изменение 6
ЧЛЕН 1, ТОЧКА 6

Член 7, параграф 1 (Регламент (ЕО) № 2004/2003)

1. Финансирането на политическите 
партии на европейско равнище от общия 

1. Финансирането на политическите 
партии на европейско равнище от общия 
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бюджет на Европейския съюз или от 
всякакви други източници не може да се 
използва за пряко или непряко 
финансиране на други политически 
партии, и по-специално на националните 
политически партии, които продължават 
да бъдат регулирани от националните 
правила.

бюджет на Европейския съюз или от 
всякакви други източници не може да се 
използва за пряко или непряко 
финансиране на други политически 
партии, и по-специално на националните 
политически партии или на отделни 
кандидати, които продължават да бъдат 
регулирани от националните правила.

Изменение 7
ЧЛЕН 1, ТОЧКА 6

Член 7, параграф 2 (Регламент (ЕО) № 2004/2003)

2. Финансирането на политическите 
фондации на европейско равнище от 
общия бюджет на Европейския съюз не 
може да се използва за пряко или непряко 
финансиране на други политически 
партии на европейско или национално 
равнище или на фондации на национално 
равнище.“

2. Финансирането на политическите 
фондации на европейско равнище от 
общия бюджет на Европейския съюз не 
може да се използва за пряко или непряко 
финансиране на други политически 
партии на европейско или национално 
равнище, на отделни кандидати или на 
фондации на национално равнище.“

Изменение 8ЧЛЕН 1, ТОЧКА 8, БУКВА БА) (нова)
Член 9, параграф 3 а (нов), (Регламент (ЕО) № 2004/2003)

ба) Добавя се следният параграф:
„3а. Отговорният оправомощен 
разпоредител с бюджетни кредити 
може също така да пристъпи към 
последващи проверки, включително на 
място, когато счете това за полезно, 
съгласно член 60, параграф 4 от 
Финансовия регламент.“

Изменение 9

ЧЛЕН 1, ТОЧКА 8, БУКВА В)
Член 9, параграф 7 (Регламент (ЕО) № 2004/2003)

7. Ако политическа партия на европейско 
равнище реализира излишък на 
приходите спрямо разходите в края на 
финансовата година, за която е получила 

7. Ако политическа партия на европейско 
равнище реализира излишък на 
приходите спрямо разходите в края на 
финансовата година, за която е получила 
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оперативна безвъзмездна помощ, част от 
този излишък в размер до 25% от общите 
приходи за тази година може чрез 
дерогация на правилото за нереализиране 
на ползи, предвидено в член 109 от 
Регламент (ЕО, Евратом) № 1995/2006, да 
бъде прехвърлен за следващата година 
при условие, че се използва преди края на 
първото тримесечие на тази следваща 
година.

оперативна безвъзмездна помощ, част от 
този излишък в размер до 25% от общите 
приходи за тази година може чрез 
дерогация на правилото за нереализиране 
на ползи, предвидено в член 109 от 
Регламент (ЕО, Евратом) № 1995/2006, да 
бъде прехвърлен за следващата година 
при условие, че се използва преди края на 
първото тримесечие на тази следваща 
година. Външният и независим одитор, 
на когото е възложено да изготви 
годишния сертификат, посочен в член
9, параграф 3, също е натоварен, при 
необходимост, с удостоверяването на 
доброто изпълнение на разпоредбите 
относно това прехвърляне.

Единствено разноските, за които е 
поето редовно задължение преди края 
на година N, могат да бъдат 
прехвърлени за следващата финансова 
година.

Обосновка

С оглед улесняване на проверките и одита следва прехвърлянето да се ограничи до 
правните задължения, поети през годината N.

Изменение 10
ЧЛЕН 1, ТОЧКА 8 В

Член 9, параграф 9 (Регламент (ЕО) № 2004/2003)

9. Разпоредбите на параграф 8 не се 
прилагат, ако финансовите резерви на 
политическата партия на европейско 
равнище надвишават със 100 % средните 
годишни приходи на последната.

9. Разпоредбите на параграф 8 не се 
прилагат, ако финансовите резерви на 
политическата партия на европейско 
равнище надвишават със 100 % средните 
годишни приходи на последната. 
Независимият външен одитор трябва 
също така да удостовери, че тези 
разпоредби са спазени.

Изменение 11
ЧЛЕН 1, ТОЧКА 8 A (нова)

Член 9 a (нов) (Регламент (ЕО) № 2004/2003)
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8a. Добавя се следният член 9а:
„Член 9а 

Прозрачност
За всяка финансова година, за която са 
изплатени безвъзмездни средства, 
Европейският парламент публикува 
обединени в създадена за тази цел 
рубрика на своя уебсайт следните 
документи:
- таблица за сумите, изплатени на 
всяка политическа партия на 
европейско равнище или на всяка 
фондация;
- отчетите за приходите и разходите 
(разчети за приходната и разходната 
част) и счетоводния баланс на всяка 
политическа партия на европейско 
равнище или на всяка фондация;
- годишните сертификати от одити, 
издавани от независимите външни 
одитори, посочени в член 9, параграф 3, 
алинея втора;
- годишния доклад на генералния 
секретар на Европейския парламент 
относно финансираните дейности, 
посочени в член 12;
- разпоредбите за прилагането на 
настоящия регламент, приети от 
Бюрото на Европейския парламент.“.

Изменение 9
ЧЛЕН 1, ТОЧКА 8 Б A (нова)

Член 9, параграф 3 a (нов) (Регламент (ЕО) № 2004/2003)

ба) Добавя се следният параграф 3а:
„3а. По искане на вътрешния одитор 
на Европейския парламент му се 
разрешава да извършва одит на 
отчетите и документите на всички 
политически партии на европейско 
равнище и на всички фондации, които 
получават безвъзмездни средства от 
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Европейския парламент.
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