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ĪSS PAMATOJUMS

Komisijas ierosinātajai Regulas Nr. 2004/2003 pārskatīšanai ir šādi mērķi:

– atkāpjoties no Finanšu regulas 109. pantā paredzētā bezpeļņas noteikuma, atļaut 
politiskajām partijām noteiktu procentu (25 %) no gada kopējiem ienākumiem pārcelt 
no viena gada uz nākamā gada pirmo ceturksni;

– atļaut Eiropas līmeņa politiskajām partijām veidot finanšu rezervi, uzkrājot pašu 
partiju gūtos ienākumus, kas pārsniedz jauno samazināto līdzfinansējuma minimālo 
apjomu — 15 %;

– veicināt Eiropas līmeņa politisko fondu nozīmi Eiropas līmeņa politisko partiju 
darbības un mērķu stiprināšanā un veicināšanā;

– skaidri noteikt, ka no ES budžeta saņemtās apropriācijas var izmantot arī Eiropas 
līmeņa politisko partiju vadīto kampaņu, piemēram, Eiropas Parlamenta vēlēšanu, 
finansēšanai ar nosacījumu, ka ne tieši, ne netieši netiek finansētas valstu politisko 
partiju vai to kandidātu kampaņas.

Atzinuma sagatavotāja atzīmē, ka katru gadu Eiropas Parlamenta Prezidijs izskata 
ģenerālsekretāra iesniegto ziņojumu par tās budžeta pozīcijas izpildi, kura attiecas uz 
finansējuma piešķiršanu Eiropas līmeņa politiskajām partijām, un ka ar Komisijas 
priekšlikumu ir paredzēts novērst trūkumus un likvidēt nepilnības, kas norādītas gan šajos 
ziņojumos, gan Parlamenta 2006. gada 23. marta rezolūcijā1.

Atzinuma sagatavotāja kopumā atbalsta Komisijas priekšlikumu, jo tas atbilst Parlamenta 
iepriekš paustajiem uzskatiem.

Tomēr, rūpīgāk izskatot priekšlikumu, atzinuma sagatavotāja ir konstatējusi dažus jautājumus, 
kuriem jāpievērš lielāka uzmanība, un tādēļ viņa ir sagatavojusi noteiktu skaitu grozījumu, 
kuru mērķis ir precīzāk formulēt tekstu, neapstrīdot priekšlikuma vēlamību.

Attiecībā uz šiem grozījumiem nav vajadzīgi skaidrojumi, tomēr atzinuma sagatavotāja vēlas 
pievērst uzmanību vienam papildu jautājumam.

Pašreizējā redakcijā 9. panta 8. un 9. punkta nozīme un darbības joma nav pilnībā skaidra. 
Atzinuma sagatavotāja nav ierosinājusi konkrētu grozījumu. Tomēr pirms balsojuma par 
priekšlikumu viņa lūdz atbildīgajai komitejai apsvērt, vai nevajadzētu precīzāk formulēt šos 
punktus, lai precizētu to nozīmi un tiesiskās sekas.

GROZĪJUMI

Budžeta kontroles komiteja aicina par jautājumu atbildīgo Konstitucionālo jautājumu 
komiteju savā ziņojumā iekļaut šādus grozījumus:

  
1 AFCO ziņojums par Eiropas līmeņa politiskajām partijām, A6-0042/2006.
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Komisijas ierosinātais teksts Parlamenta izdarītie grozījumi

Grozījums Nr. 1
1. PANTA 1. PUNKTS

2. panta 4. punkta ievaddaļa (Regula (EK) Nr. 2004/2003)

4. „Eiropas līmeņa politiskie fondi” ir 
struktūra vai struktūru tīkls, kas ir juridiska 
persona kādā no dalībvalstīm, ir saistīta ar 
kādu Eiropas līmeņa politisko partiju un ar 
savām darbībām stiprina un papildina 
Eiropas politiskās partijas mērķus, jo īpaši 
veicot šādus uzdevumus:

4. „Eiropas līmeņa politiskie fondi” ir 
struktūra vai struktūru tīkls, kas ir tāda 
juridiska persona mītnes dalībvalstī, kura ir 
nošķirta no Eiropas līmeņa politiskās 
partijas, ar ko tā ir saistīta, un kura ar 
savām darbībām stiprina un papildina 
Eiropas politiskās partijas mērķus, jo īpaši 
veicot šādus uzdevumus:

Pamatojums

Lai fondu kritērijus saskaņotu ar partiju kritērijiem (Regulas Nr. 2004/2003 3. panta 
a) apakšpunkts).

Grozījums Nr. 2
1. PANTA 2.A PUNKTS (jauns)

4. panta 2. punkta a) apakšpunkts (Regula (EK) Nr. 2004/2003) 

2.a) Regulas 4. panta 2. punkta 
a) apakšpunktu aizstāj ar šādu:
„a) dokumentus, kas pierāda, ka 
pieteikuma iesniedzējs atbilst 2. un 3. panta 
nosacījumiem;”

Grozījums Nr. 3
1. PANTA 3. PUNKTS

4. panta 4. punkts (Regula (EK) Nr. 2004/2003)

4. Eiropas līmeņa politiskais fonds var 
pieteikties finansējumam ar tās Eiropas 
līmeņa politiskās partijas starpniecību, ar 
kuru tas ir saistīts.

4. Eiropas līmeņa politiskais fonds piesakās
finansējumam atsevišķi no tās Eiropas 
līmeņa politiskās partijas, ar kuru tas ir 
saistīts.

Pamatojums

Grozījuma mērķis ir nošķirt procedūras, ko piemēro fondiem, no procedūrām, ko piemēro 
partijām.

Grozījums Nr. 4
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1. PANTA 5. PUNKTS
6. panta 1. punkta pirmās daļas b) apakšpunkts ((Regula (EK) Nr. 2004/2003)

(b) deklarē savus finansējuma avotus, 
iesniedzot sarakstu, kurā norādīti līdzekļu 
devēji un ziedojumi, kas saņemti no katra 
līdzekļu devēja, izņemot ziedojumus, kuri 
nepārsniedz 500 EUR.

(b) deklarē savus finansējuma avotus, 
iesniedzot sarakstu, kurā norādīti līdzekļu 
devēji un ziedojumi, kas saņemti no katra 
līdzekļu devēja, izņemot ziedojumus, kuri 
nepārsniedz EUR 2500.

Grozījums Nr. 5
1. PANTA 5. PUNKTS

6. panta 3. punkts (Regula (EK) Nr. 2004/2003)

3. Valstu politisko fondu, kas ir Eiropas 
līmeņa politiskā fonda dalībnieki, kā arī 
Eiropas līmeņa politisko partiju iemaksas 
Eiropas līmeņa politiskajam fondam ir 
pieļaujamas. Šīs iemaksas nedrīkst pārsniegt 
40 % no minētā fonda gada budžeta.

3. Valstu politisko fondu, kas ir Eiropas 
līmeņa politiskā fonda dalībnieki, kā arī 
Eiropas līmeņa politisko partiju iemaksas 
Eiropas līmeņa politiskajam fondam ir 
pieļaujamas. Šīs iemaksas nedrīkst pārsniegt 
40 % no minētā fonda gada budžeta, un tām 
ir jāatbilst 10. panta 2. punkta 
noteikumiem. Pierādīšanas pienākums 
gulstas uz attiecīgo Eiropas līmeņa 
politisko partiju.

Grozījums Nr. 6
1. PANTA 6. PUNKTS

7. panta 1. punkts (Regula (EK) Nr. 2004/2003)

1. Eiropas līmeņa politisko partiju 
finansējumu no Eiropas Savienības vispārējā 
budžeta vai no jebkāda cita avota nedrīkst 
izmantot, lai tieši vai netieši finansētu citas 
politiskās partijas, un jo īpaši valstu partijas, 
uz kurām arī turpmāk attiecas valstu tiesību 
akti.

1. Eiropas līmeņa politisko partiju 
finansējumu no Eiropas Savienības vispārējā 
budžeta vai no jebkāda cita avota nedrīkst 
izmantot, lai tieši vai netieši finansētu citas 
politiskās partijas, un jo īpaši valstu partijas 
vai atsevišķus kandidātus, uz kuriem arī 
turpmāk attiecas valstu tiesību akti.

Grozījums Nr. 7
1. PANTA 6. PUNKTS

7. panta 2. punkts (Regula (EK) Nr. 2004/2003)

2. Eiropas līmeņa politisko fondu 
finansējumu no Eiropas Savienības vispārējā 
budžeta nedrīkst izmantot, lai tieši vai 
netieši finansētu Eiropas vai valsts līmeņa 
politiskās partijas vai valsts līmeņa fondus.” 

2. Eiropas līmeņa politisko fondu 
finansējumu no Eiropas Savienības vispārējā 
budžeta nedrīkst izmantot, lai tieši vai 
netieši finansētu Eiropas vai valsts līmeņa 
politiskās partijas, atsevišķus kandidātus vai 
valsts līmeņa fondus.” 
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Grozījums Nr. 8
1. PANTA 8. PUNKTA A) APAKŠPUNKTS (jauns)

9. panta 3.a punkts (jauns) (Regula (EK) Nr. 2004/2003)

ba) pievieno šādu punktu:
„3.a Atbildīgais deleģētais kredītrīkotājs, ja 
uzskata par lietderīgu, var arī veikt 
pēckontroli un kontroli uz vietas saskaņā ar 
Finanšu regulas 60. panta 4. punktu.

Grozījums Nr. 9
1. PANTA 8. PUNKTA C) APAKŠPUNKTS

9. panta 7. punkts (Regula (EK) Nr. 2004/2003) 

7. Ja Eiropas līmeņa politiskās partijas 
ienākumi tā finanšu gada beigās, par kuru tā 
saņēma darbības dotāciju, pārsniedz 
izdevumus, daļu no šā pārpalikuma apjomā 
līdz 25 % no šā gada kopējiem ienākumiem 
var, atkāpjoties no Regulas (EK, Euratom) 
Nr. 1995/2006 109. pantā noteiktā bezpeļņas 
noteikuma, pārcelt uz nākamo gadu ar 
nosacījumu, ka tā tiks izlietota līdz nākamā 
gada pirmā ceturkšņa beigām.

7. Ja Eiropas līmeņa politiskās partijas 
ienākumi tā finanšu gada beigās, par kuru tā 
saņēma darbības dotāciju, pārsniedz 
izdevumus, daļu no šā pārpalikuma apjomā 
līdz 25 % no šā gada kopējiem ienākumiem 
var, atkāpjoties no Regulas (EK, Euratom) 
Nr. 1995/2006 109. pantā noteiktā bezpeļņas 
noteikuma, pārcelt uz nākamo gadu ar 
nosacījumu, ka tā tiks izlietota līdz nākamā 
gada pirmā ceturkšņa beigām. Neatkarīgais 
ārējais revidents, kas atbild par ikgadējo 
revīziju, kura noteikta 9. panta 3. punktā, 
attiecīgā gadījumā ir arī atbildīgs par šīs 
pārcelšanas noteikumu pienācīgas 
īstenošanas apstiprināšanu.
Uz nākamo finanšu gadu drīkst pārcelt 
tikai tos izdevumus, kas ir pienācīgi 
iegrāmatoti līdz N gada beigām.

Pamatojums

Lai atvieglotu kontroli un revīziju, pārcelšana jāattiecina tikai uz juridiskajām saistībām, 
kuru uzņemšanās notikusi jau N gadā.

Grozījums Nr. 10
1. PANTA 8. PUNKTA C) APAKŠPUNKTS

9. panta 9. punkts (Regula (EK) Nr. 2004/2003)

9. Panta 8. punkta noteikumus nepiemēro, ja 9. Šā panta 8. punkta noteikumus 
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Eiropas līmeņa politiskās partijas finanšu 
rezerve pārsniedz 100 % no tās vidējiem 
gada ienākumiem.

nepiemēro, ja Eiropas līmeņa politiskās 
partijas finanšu rezerve pārsniedz 100 % no 
tās vidējiem gada ienākumiem. 
Neatkarīgajam ārējam revidentam 
jāapliecina arī tas, ka šie noteikumi ir 
piemēroti pareizi.

Grozījums Nr. 11
1. PANTA 8.A PUNKTS (jauns)

9.a pants (jauns) (Regula (EK) Nr. 2004/2003)

8.a Iekļauj šādu 9.a pantu:
“9.a pants

Pārredzamība
Eiropas Parlaments savā tīmekļa vietnē šim 
mērķim paredzētā sadaļā par katru finanšu 
gadu ievieto šādus dokumentus:

− tabulu, kurā norādīti katrai Eiropas 
līmeņa politiskajai partijai vai katram 
fondam piešķirtās summas;

− šīs regulas 9. panta 3. punkta otrajā 
daļā minētos neatkarīgo ārējo revidentu 
sniegtos gada revīzijas apliecinājumus;

− šīs regulas 12. pantā minēto Eiropas 
Parlamenta ģenerālsekretāra gada 
ziņojumu par finansētajām darbībām;

− Eiropas Parlamenta Prezidija 
pieņemtos šīs regulas īstenošanas 
noteikumus.”
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