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TRUMPAS PAGRINDIMAS

Komisija siūlo keisti Reglamentą Nr.2004/2003 siekdama tokių tikslų:

− leisti politinėms partijoms perkelti tam tikrą visų metinių pajamų procentinę dalį 
(25 %) iš vienų metų į kitų metų pirmąjį ketvirtį, nukrypstant nuo Finansinio 
reglamento 109 straipsnyje nustatytos ne pelno taisyklės;

− leisti Europos politinėms partijoms kaupti pinigų rezervą taupant pačių partijų gautas 
pajamas, viršijančias naują 15 % sumažintą minimalų bendro finansavimo lygį;

− leisti Europos politiniams fondams atlikti svarbų vaidmenį remiant ir skatinant 
Europos politinių partijų veiklą ir tikslus;

− aiškiai nustatyti, kad asignavimai, gauti iš Europos Sąjungos bendrojo biudžeto, gali 
būti panaudoti Europos politinių partijų vykdomoms kampanijoms finansuoti vykstant 
Europos Parlamento rinkimams, jei šie asignavimai nėra tiesioginis arba netiesioginis 
nacionalinių politinių partijų arba jų kandidatų finansavimas.

Nuomonės referentė pažymi, kad kiekvienais metais Europos Parlamentas biuras išnagrinėja 
generalinio sekretoriaus pranešimą dėl Europos politinių partijų subsidijų biudžetinės eilutės 
panaudojimo ir kad Komisijos pasiūlymu siekiama ištaisyti trūkumus ir užpildyti spragas, 
nurodytas šiuose pranešimuose ir 2006 m. kovo 23 d. Parlamento rezoliucijoje1.

Nuomonės referentė iš esmės pritaria Komisijos pasiūlymams, nes jie atitinka Parlamento 
anksčiau išsakytus pageidavimus.  

Tačiau nuodugniai išnagrinėjusi Komisijos tekstą, pranešėja nustatė keletą punktų, kuriuos 
reikia detaliau apsvarstyti, ir todėl pateikė kelis pakeitimus siekdama teksto aiškumo, taip pat 
neabejodama dėl pasiūlymo pagrįstumo.

Šių pakeitimų nereikia daugiau komentuoti, tačiau nuomonės referentė norėtų atkreipti dėmesį 
į papildomą punktą.

Pagal dabartinę formuluotę 9 straipsnio naujų 8 ir 9 punktų reikšmė ir praktinis pritaikymas 
nėra visiškai aiškūs. Nuomonės referentė nesiūlo specialaus pakeitimo. Tačiau ji ragina 
kompetentingą komitetą, prieš balsuojant dėl pasiūlymo, pasvarstyti tikslias šių punktų 
formuluotes ir išsiaiškinti jų reikšmę bei teisinį poveikį.

PAKEITIMAI

Biudžeto kontrolės komitetas ragina atsakingą Konstitucinių reikalų komitetą į savo 
pranešimą įtraukti šiuos pakeitimus:

  
1 Konstitucinių reikalų komiteto pranešimas dėl Europos politinių partijų A6-0042/2006
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Komisijos siūlomas tekstas Parlamento pakeitimai

Pakeitimas 11 STRAIPSNIO 1 PUNKTAS
2 straipsnio 4 punktas, įžanginė dalis (Reglamentas (EB) Nr. 2004/2003)

4) „Europos politinis fondas“ – tai subjektas 
arba subjektų tinklas, turintis juridinio 
asmens statusą valstybėje narėje ir susijęs 
su Europos politine partija, ir savo veikla 
remiantis bei papildantis Europos politinės 
partijos tikslus visų pirma vykdydamas 
tokias užduotis:

4) „Europos politinis fondas“  – tai subjektas 
arba subjektų tinklas, toje valstybėje narėje, 
kurioje yra jo buveinė, turintis juridinio 
asmens statusą, kuris nėra toks pats kaip 
Europos politinės partijos, su kuria jis 
susijęs, juridinio asmens statusas, ir savo 
veikla remiantis bei papildantis Europos 
politinės partijos tikslus visų pirma 
vykdydamas tokias užduotis:

Pagrindimas

Suderinti fondams taikomus kriterijus su partijų taikomais kriterijais (Reglamento Nr. 
2004/2003 dabartinis 3a straipsnis).

Pakeitimas 2
1 STRAIPSNIO 2A PUNKTAS (naujas)

4 straipsnio 2 dalies a punktas (Reglamentas (EB) Nr. 2004/2003)

2a) 4 straipsnio 2 dalies a punktas 
keičiamas taip:
„a) dokumentais, įrodančiais , kad 
pareiškėjas atitinka 2 ir 3 straipsniuose 
nustatytas sąlygas;“



AD\688285LT.doc 5/9 PE394.072v02-00

LT

Pakeitimas 3
1 STRAIPSNIO 3 PUNKTAS

4 straipsnio 4 dalis (Reglamentas (EB) Nr. 2004/2003)

4. Europos politinis fondas gali prašyti
finansavimo per Europos politinę partiją, su 
kuria jis susijęs.

4. Europos politinis fondas prašo
finansavimo atskirai nuo Europos politinės 
partijos, su kuria jis susijęs.

Pagrindimas

Šiuo pakeitimu siekiama atskirti su fondais susijusias procedūras nuo partijoms taikomų 
procedūrų.

Pakeitimas 4
1 STRAIPSNIO 5 PUNKTAS

6 straipsnio 1 dalies pirmos pastraipos b punktas (Reglamentas (EB) Nr. 2004/2003)

(b) deklaruoja savo finansavimo šaltinius, 
pateikdami rėmėjų ir iš kiekvieno rėmėjo 
gautų sumų, viršijančių 500 EUR, sąrašą.

(b) deklaruoja savo finansavimo šaltinius, 
pateikdami rėmėjų ir iš kiekvieno rėmėjo 
gautų sumų, viršijančių 2500 EUR, sąrašą.

Pakeitimas 5
1 STRAIPSNIO 5 PUNKTAS

6 straipsnio 3 dalis (Reglamentas (EB) Nr. 2004/2003)

3. Priimtini nacionalinių politinių fondų, 
kurie yra Europos politinio fondo nariai, ir 
Europos politinių partijų įnašai Europos 
politiniam fondui. Jie negali viršyti 40 % 
tokio fondo metinio biudžeto.

3. Priimtini nacionalinių politinių fondų, 
kurie yra Europos politinio fondo nariai, ir 
Europos politinių partijų įnašai Europos 
politiniam fondui. Jie negali viršyti 40 % 
tokio fondo metinio biudžeto ir turi būti 
laikomasi 10 straipsnio 2 dalies nuostatų.
Įrodinėjimo pareiga tenka atitinkamai 
Europos politinei partijai.

Pakeitimas 6
1 STRAIPSNIO 6 PUNKTAS
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7 straipsnio 1 dalis (Reglamentas (EB) Nr. 2004/2003)

1. Europos politinių partijų finansavimui 
skirtos lėšos iš Europos Sąjungos bendrojo 
biudžeto arba iš bet kokio kito šaltinio negali 
būti tiesiogiai ar netiesiogiai naudojamos 
kitoms politinėms partijoms, visų pirma 
nacionalinėms partijoms, kurias ir toliau 
reglamentuoja nacionalinės taisyklės, 
finansuoti.

1. Europos politinių partijų finansavimui 
skirtos lėšos iš Europos Sąjungos bendrojo 
biudžeto arba iš bet kokio kito šaltinio negali 
būti tiesiogiai ar netiesiogiai naudojamos 
kitoms politinėms partijoms, visų pirma 
nacionalinėms partijoms ar pavieniams 
kandidatams, kuriuos ir toliau 
reglamentuoja nacionalinės taisyklės, 
finansuoti.

Pakeitimas 7
1 STRAIPSNIO 6 PUNKTAS

7 straipsnio 2 dalis (Reglamentas (EB) Nr. 2004/2003)

2. Europos politinių fondų finansavimui 
skirtos lėšos iš Europos Sąjungos bendrojo 
biudžeto negali būti tiesiogiai ar netiesiogiai 
naudojamos Europos arba nacionalinėms 
politinėms partijoms arba nacionaliniams 
fondams finansuoti.“

2. Europos politinių fondų finansavimui 
skirtos lėšos iš Europos Sąjungos bendrojo 
biudžeto negali būti tiesiogiai ar netiesiogiai 
naudojamos Europos arba nacionalinėms 
politinėms partijoms arba pavieniams 
kandidatams, arba nacionaliniams fondams 
finansuoti.“  

Pakeitimas 8
1 STRAIPSNIO 8BA PUNKTAS (naujas)

9 straipsnio 3a dalis (nauja) (Reglamentas (EB) Nr. 2004/2003)

ba) Įterpiama tokia dalis:
„3a. Atsakingas įgaliotas leidimus 
duodantis pareigūnas gali taip pat atlikti ex 
post patikrą ir patikrą vietoje, kai, jo 
manymu, tai būtina, vadovaudamasis 
Finansinio reglamento 60 straipsnio 4 
dalimi.“
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Pakeitimas 9
1 STRAIPSNIO 8 PUNKTAS

9 straipsnio 7 dalis (Reglamentas (EB) Nr. 2004/2003)

7. Jeigu Europos politinė partija finansinių 
metų pabaigoje iš dotacijos veiklai gauna 
daugiau pajamų, nei patiria išlaidų, tų metų 
visų pajamų pertekliaus dalis iki 25 %, 
nukrypstant nuo Reglamento (EB, 
Euratomas) Nr. 1995/2006 109 straipsnyje 
nustatytos ne pelno taisyklės, gali būti 
perkeliama į kitus metus su sąlyga, kad ji 
bus panaudota iki kitų metų pirmojo 
ketvirčio pabaigos.

7. Jeigu Europos politinė partija finansinių 
metų pabaigoje iš dotacijos veiklai gauna 
daugiau pajamų, nei patiria išlaidų, tų metų 
visų pajamų pertekliaus dalis iki 25 %, 
nukrypstant nuo Reglamento (EB, 
Euratomas) Nr. 1995/2006 109 straipsnyje 
nustatytos ne pelno taisyklės, gali būti 
perkeliama į kitus metus su sąlyga, kad ji 
bus panaudota iki kitų metų pirmojo 
ketvirčio pabaigos. Nepriklausomas išorės 
auditorius, atsakingas už kasmetį 
sertifikavimą, numatytą 9 straipsnio 3 
dalyje, taip pat prireikus gali būti 
įpareigotas patvirtinti, kad su šiuo 
perkėlimu susijusios nuostatos deramai 
įvykdytos.
Į kitus finansinius metus gali būti 
perkeliamos tik iki N metų pabaigos 
įsipareigotos padengti išlaidos.

Pagrindimas

Siekiant, kad lengviau vyktų kontrolė ir auditas, reikėtų atliekant perkėlimą apsiriboti jau N 
metais prisiimtais teisiniais įsipareigojimais.

Pakeitimas 10
1 STRAIPSNIO 8C PUNKTAS

9 straipsnio 9 dalis (Reglamentas (EB) Nr. 2004/2003)

9. 8 dalies nuostatos netaikomos, jeigu 
Europos politinės partijos finansiniai 
rezervai viršija 100 % jos vidutinių metinių 
pajamų.

9. 8 dalies nuostatos netaikomos, jeigu 
Europos politinės partijos finansiniai 
rezervai viršija 100 % jos vidutinių metinių 
pajamų. Nepriklausomas išorės auditorius 
taip pat turi patvirtinti, kad buvo deramai 
laikomasi šių nuostatų.
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Pakeitimas 11
1 STRAIPSNIO 8A PUNKTAS (naujas)

9a straipsnis (naujas) (Reglamentas (EB) Nr. 2004/2003)

8a) Įterpiamas toks 9a straipsnis:

„9a straipsnis.
Skaidrumas

Šiuo tikslu sukurtos interneto tinklavietės 
dalyje Europos Parlamentas kartu skelbia 
tokius dokumentus, susijusius su 
finansiniais metais, kuriais buvo skirtos 
subsidijos:

− lentelę, kurioje nurodomos kiekvienai 
Europos politinei partijai ar kiekvienam 
fondui išmokėtos sumos;

− kasmečių auditų sertifikatus, išduotus 
nepriklausomų išorės auditorių, 
numatytų 9 straipsnio 3 dalies antroje 
pastraipoje;

− 12 straipsnyje numatytą Europos 
Parlamento generalinio sekretoriaus 
metinę finansuotos veiklos ataskaitą;  

− Europos Parlamento biuro patvirtintą 
šio reglamento įgyvendinimo tvarką“.
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