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STRUČNÉ ODŮVODNĚNÍ

Návrh přepracovaného nařízení č. 2004/2003, který předložila Komise, má splnit následující 
cíle:

− umožnit politickým stranám odchylně od pravidla neziskovosti stanoveného v článku 
109 finančního nařízení převést určitý procentuální podíl (25 %) celkových ročních 
příjmů z jednoho roku do prvního čtvrtletí roku následujícího,

− umožnit politickým stranám na evropské úrovni vytvářet finanční rezervy na základě 
prostředků ušetřených z příjmu vytvořeného samotnými stranami, které přesahují nyní 
snížený předepsaný minimální 15% podíl výdajů hrazených z vlastních finančních 
prostředků,

− umožnit politickým nadacím na evropské úrovni aktivně se podílet na podpoře a 
prosazování aktivit a cílů politických stran na evropské úrovni,

− jasně stanovit, že prostředky získané z rozpočtu EU mohou být rovněž použity na 
financování kampaní politických stran na evropské úrovni během voleb 
do Evropského parlamentu, a to za podmínky, že se nejedná o přímé ani nepřímé 
financování vnitrostátních politických stran nebo jejich kandidátů.

Navrhovatelka zdůrazňuje, že předsednictvo Evropského parlamentu každoročně projednává 
zprávu o plnění rozpočtové položky týkající se příspěvků evropským politickým stranám, 
kterou předkládá generální tajemník, a že návrh Komise odstraňuje chyby a nedostatky, které 
zmiňují jak tyto zprávy, tak usnesení Parlamentu ze dne 23. března 20061.

Navrhovatelka se k návrhům Komise staví převážně kladně, protože jsou reakcí na přání, 
která Parlament v minulosti vyjádřil.

Po důkladném prostudování znění navrženého Komisí však navrhovatelka zjistila, že některé 
body je třeba zvážit, a proto vypracovala určitý počet pozměňovacích návrhů, které by znění 
vyjasnily, aniž by zpochybňovaly odůvodněnost návrhu.

Tyto pozměňovací návrhy není třeba dále komentovat, navrhovatelka by se však ráda zmínila 
ještě o jedné záležitosti.

Význam a praktický dopad nových odstavců 8 a 9 (čl. 9) v současném znění není zcela jasný. 
Navrhovatelka k nim nepředkládá zvláštní pozměňovací návrh. Vyzývá však příslušný výbor, 
aby před hlasováním o návrhu přezkoumal přesné znění těchto odstavců, aby objasnil jejich 
význam a právní dopad.

  
1 Zpráva Výboru pro ústavní záležitosti o evropských politických stranách A6-0042/2006
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POZMĚŇOVACÍ NÁVRHY

Výbor pro rozpočtovou kontrolu vyzývá Výbor pro ústavní záležitosti jako příslušný výbor, 
aby do své zprávy začlenil tyto pozměňovací návrhy:

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrhy Parlamentu

Pozměňovací návrh 1
ČL. 1 BOD 1

Čl. 2 bod 4 úvodní část (nařízení (ES) č. 2004/2003)

4. „politickou nadací na evropské úrovni“:  
subjekt nebo síť subjektů, který(á) má právní 
subjektivitu v některém členském státě, je 
přidružená k některé politické straně 
na evropské úrovni a svými činnostmi 
podporuje a doplňuje cíle této politické 
strany, zejména plněním těchto úkolů:

4. „politickou nadací na evropské úrovni“:  
subjekt nebo síť subjektů, který(á) má 
v členském státě, kde má své sídlo, právní 
subjektivitu oddělenou od právní 
subjektivity politické strany na evropské 
úrovni, k níž je přidružená, a svými 
činnostmi podporuje a doplňuje cíle této 
politické strany, zejména plněním těchto 
úkolů:

Odůvodnění

Harmonizace kritérií platných pro nadace a kritérií pro politické strany (čl. 3 písm. a) 
současného nařízení 2004/2003).

Pozměňovací návrh 2
ČL. 1 BOD 2A (nový)

Čl. 4 odst. 2 písm. a) (nařízení (ES) č. 2004/2003) 

2a) V čl. 4 odst. 2 se písmeno a) nahrazuje 
tímto:
„a) dokumenty, jež dokládají, že žadatel 
splňuje podmínky uvedené v článcích 2 a 
3;“

Pozměňovací návrh 3
ČL. 1 BOD 3

Čl. 4 odst. 4 (nařízení (ES) č. 2004/2003) 

„4. Politická nadace na evropské úrovni 
může požádat o finanční prostředky 
prostřednictvím politické strany na evropské 
úrovni, k níž je přidružena.

„4. Politická nadace na evropské úrovni 
předkládá žádost o finanční prostředky 
odděleně od politické strany na evropské 
úrovni, k níž je přidružena.
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Odůvodnění

Smyslem tohoto pozměňovacího návrhu je oddělit postupy platné pro nadace od postupů 
platných pro politické strany.

Pozměňovací návrh 4
ČL. 1 BOD 5

Čl. 6 odst. 1 první pododstavec písm. b) (nařízení (ES) č. 2004/2003)

b) zveřejňuje své zdroje financování tím, že 
poskytuje seznam svých dárců a darů, které 
od nich obdržela, s výjimkou darů 
nepřesahujících částku 500 eur.

b) zveřejňuje své zdroje financování tím, že 
poskytuje seznam svých dárců a darů, které 
od nich obdržela, s výjimkou darů 
nepřesahujících částku 2500 eur.

Pozměňovací návrh 5
ČL. 1 BOD 5

Čl. 6 odst. 3 (nařízení (ES) č. 2004/2003)

3. Příspěvky politické nadaci na evropské 
úrovni od vnitrostátních politických nadací, 
které jsou členy politické nadace 
na evropské úrovni, a od politických stran 
na evropské úrovni jsou přípustné. Nesmějí 
přesáhnout 40 % ročního rozpočtu nadace.“

3. Příspěvky politické nadaci na evropské 
úrovni od vnitrostátních politických nadací, 
které jsou členy politické nadace 
na evropské úrovni, a od politických stran 
na evropské úrovni jsou přípustné. Nesmějí 
přesáhnout 40 % ročního rozpočtu nadace a 
musí splňovat ustanovení čl. 10 odst. 2. 
Důkazní břemeno nese příslušná politická 
strana na evropské úrovni.“

Pozměňovací návrh 6
ČL. 1 BOD 6

Čl. 7 odst. 1 (nařízení (ES) č. 2004/2003)

1. Financování politických stran na evropské 
úrovni ze souhrnného rozpočtu Evropské 
unie nebo z jakéhokoli jiného zdroje nesmí 
být použito pro přímé ani nepřímé 
financování jiných politických stran, 
a zejména vnitrostátních politických stran, 
které se i nadále řídí vnitrostátními předpisy.

1. Financování politických stran na evropské 
úrovni ze souhrnného rozpočtu Evropské 
unie nebo z jakéhokoli jiného zdroje nesmí 
být použito pro přímé ani nepřímé 
financování jiných politických stran, 
a zejména vnitrostátních politických stran 
nebo jednotlivých kandidátů, kteří se 
i nadále řídí vnitrostátními předpisy.

Pozměňovací návrh 7
ČL. 1 BOD 6

Čl. 7 odst. 2 (nařízení (ES) č. 2004/2003)

2. Financování politických nadací 2. Financování politických nadací 
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na evropské úrovni ze souhrnného rozpočtu 
Evropské unie nesmí být použito pro přímé 
ani nepřímé financování politických stran 
na vnitrostátní ani evropské úrovni nebo 
nadací na vnitrostátní úrovni.“ 

na evropské úrovni ze souhrnného rozpočtu 
Evropské unie nesmí být použito pro přímé 
ani nepřímé financování politických stran 
na vnitrostátní ani evropské úrovni či 
jednotlivých kandidátů nebo nadací na 
vnitrostátní úrovni.“ 

Pozměňovací návrh 8
ČL. 1 BOD 8 PÍSM. BA (nové)

Čl. 9 odst. 3a (nový) (nařízení (ES) č. 2004/2003) 

ba) Vkládá se nový odstavec, který zní:
„3a Pověřená odpovědná schvalující osoba 
může rovněž podle čl. 60 odst. 4 finančního 
nařízení vykonat ověření ex post a na místě, 
pokud to považuje za nutné.“

Pozměňovací návrh 9
ČL. 1 BOD 8 PÍSM. C)

Čl. 9 odst. 7 (nařízení (ES) č. 2004/2003) 

„7. Realizuje-li politická strana na evropské 
úrovni na konci účetního roku, na nějž 
obdržela provozní grant, přebytek příjmů 
nad výdaji, může být část tohoto přebytku až 
do výše 25 % celkového příjmu na daný rok 
převedena odchylně od pravidla neziskovosti 
stanoveného v článku 109 nařízení (ES, 
Euratom) č. 1995/2006 do následujícího 
roku, pokud bude použita před skončením 
prvního čtvrtletí tohoto následujícího roku.

„7. Realizuje-li politická strana na evropské 
úrovni na konci účetního roku, na nějž 
obdržela provozní grant, přebytek příjmů 
nad výdaji, může být část tohoto přebytku až 
do výše 25 % celkového příjmu na daný rok 
převedena odchylně od pravidla neziskovosti 
stanoveného v článku 109 nařízení (ES, 
Euratom) č. 1995/2006 do následujícího 
roku, pokud bude použita před skončením 
prvního čtvrtletí tohoto následujícího roku. 
Externí a nezávislý auditor pověřený 
vypracováním ročního auditu podle čl. 9 
odst. 3 rovněž případně prověří, že 
ustanovení týkající se tohoto převodu byla 
řádně splněna
Do následujícího účetního roku lze převést 
pouze výdaje řádně schválené před koncem 
roku N.

Odůvodnění

Pro usnadnění kontroly a auditu je třeba omezit převod na právní závazky, které byly 
uzavřeny již v roce N.

Pozměňovací návrh 10
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ČL. 1 BOD 8 PÍSM. C)
Čl. 9 odst. 9 (nařízení (ES) č. 2004/2003)

9. Ustanovení odstavce 8 se nepoužijí, 
pokud finanční rezervy politické strany 
na evropské úrovni překročí 100 % 
průměrného ročního příjmu této politické 
strany.“

9. Ustanovení odstavce 8 se nepoužijí, 
pokud finanční rezervy politické strany 
na evropské úrovni překročí 100 % 
průměrného ročního příjmu této politické 
strany. Dodržení těchto ustanovení rovněž 
musí osvědčit externí a nezávislý auditor.

Pozměňovací návrh 11
ČL. 1 BOD 8A (nový)

Článek 9a (nový) (nařízení (ES) č. 2004/2003)

8a) Vkládá se článek 9a, který zní:

„Článek 9a.
Transparentnost

Evropský parlament zveřejní společně, ve 
zvlášť k tomu účelu vytvořené části svých 
webových stránek, za každý rok, kdy byly 
příspěvky vypláceny, následující 
dokumenty:

− tabulku uvádějící výši částek 
vyplacených jednotlivým politickým 
stranám na evropské úrovni nebo 
jednotlivým nadacím;

− osvědčení o ročním auditu vypracovaná 
externími a nezávislými auditory podle 
čl. 9 odst. 3 druhého pododstavce;

− výroční zprávu o financovaných 
činnostech, kterou generální tajemník 
Evropského parlamentu předkládá v 
souladu s článkem 12;

− prováděcí postupy tohoto nařízení 
schválené předsednictvem Evropského 
parlamentu.“
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