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ZWIĘZŁE UZASADNIENIE

Zaproponowana przez Komisję zmiana rozporządzenia nr 2004/2003 ma na celu:

− zezwolenie partiom politycznym na wykorzystanie, w drodze odstępstwa od 
tzw. zasady no-profit, określonej w art. 109 rozporządzenia finansowego, pewnej 
części (25%) całkowitego rocznego przychodu partii w kolejnych trzech miesiącach 
następnego roku budżetowego;

− zezwolenie partiom politycznym na poziomie europejskim na tworzenie rezerw 
finansowych z uzyskanej przez nie nadwyżki, przekraczającej nowy minimalny 
poziom współfinansowania obniżony do 15%;

− umożliwienie fundacjom politycznym na poziomie europejskim odgrywania istotnej 
roli we wspieraniu i w promowaniu działalności i celów partii politycznych na 
poziomie europejskim;

− wyraźne ustalenie, że środki pochodzące z budżetu UE mogą być także 
wykorzystywane do finansowania kampanii wyborczych prowadzonych przez partie 
polityczne na poziomie europejskim w kontekście wyborów do Parlamentu 
Europejskiego, pod warunkiem że nie stanowi to bezpośredniego lub pośredniego 
finansowania partii politycznych lub osób, kandydujących z ramienia tych partii.

Sprawozdawca komisji opiniodawczej zauważa, że co roku Prezydium Parlamentu 
Europejskiego analizuje sprawozdanie sekretarza generalnego w sprawie wykonania pozycji 
budżetowej dotyczącej pomocy finansowej dla partii politycznych na poziomie europejskim 
oraz że propozycja Komisji ma służyć skorygowaniu słabych punktów i wypełnieniu luk, 
wskazanych w tych sprawozdaniach i w rezolucji Parlamentu z dnia 23 marca 20061.r.

Sprawozdawca komisji opiniodawczej przychyla się zasadniczo do zmian zaproponowanych 
przez Komisję, ponieważ odpowiadają one wnioskom sformułowanym już przez Parlament.

Niemniej jednak po wnikliwym zapoznaniu się z tekstem Komisji sprawozdawca ustalił kilka 
punktów zasługujących na refleksję i w związku z powyższym przygotował niewielką liczbę 
poprawek w celu uczynienia tekstu jaśniejszym, jednakże bez kwestionowania zasadniczej 
treści wniosku.

Powyższe poprawki nie wymagają odrębnego komentarza, niemniej sprawozdawca komisji 
opiniodawczej chciałby zwrócić uwagę na jedną dodatkową kwestię.

Znaczenie i realny zakres nowych ustępów 8 i 9 artykułu 9, w ich aktualnym brzmieniu, nie 
są całkowicie jasne. Sprawozdawca komisji opiniodawczej nie zaproponował szczegółowej 
poprawki. Zachęca jednak komisję przedmiotowo właściwą, aby przed przystąpieniem do 
głosowania nad wnioskiem przeanalizowała dokładne brzmienie tych ustępów w celu 
sprecyzowania ich znaczenia i ich skutku prawnego.

  
1 Sprawozdanie AFCO w sprawie partii politycznych na poziomie europejskim A6-0042/2006
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POPRAWKI

Komisja Kontroli Budżetowej zwraca się do Komisji Spraw Konstytucyjnych, jako do 
komisji przedmiotowo właściwej, o naniesienie w swoim sprawozdaniu następujących 
poprawek:

Tekst proponowany przez Komisję Poprawki Parlamentu

Poprawka 1
ARTYKUŁ 1 PUNKT 1

Artykuł 2 ustęp 4 część wprowadzająca (rozporządzenie (WE) nr 2004/2003)

4. „Fundacja polityczna na poziomie 
europejskim” oznacza podmiot lub 
zrzeszenie podmiotów, posiadające 
osobowość prawną w państwie 
członkowskim, powiązane z partią 
polityczną na poziomie europejskim, które 
wspiera i dopełnia jej cele poprzez realizację 
różnego rodzaju działań, a zwłaszcza:

4. „Fundacja polityczna na poziomie 
europejskim” oznacza podmiot lub 
zrzeszenie podmiotów, posiadające 
osobowość prawną w państwie 
członkowskim, w którym ma swoją siedzibę, 
odrębne od partii politycznej na poziomie 
europejskim, z którą jest powiązane, oraz 
które wspiera i dopełnia jej cele poprzez 
realizację różnego rodzaju działań, a 
zwłaszcza:

Uzasadnienie

Zrównanie kryteriów dotyczących fundacji z kryteriami określającymi partie polityczne 
(obecny art. 3 lit. a) rozporządzenia 2004/2003).

Poprawka 2
ARTYKUŁ 1 PUNKT 2 A (nowy)

Artykuł 4 ustęp 2 litera a) (rozporządzenie (WE) nr 2004/2003) 

2a. Art. 4 ust. 2 lit. a) otrzymuje brzmienie:
„a) dokumenty zaświadczające, że 
wnioskodawca wypełnia warunki 
ustanowione w art. 2 i 3;”

Poprawka 3
ARTYKUŁ 1 PUNKT 3

Artykuł 4 ustęp 4 (rozporządzenie (WE) nr 2004/2003) 

4. Fundacja polityczna na poziomie 
europejskim może składać wniosek o 
finansowanie za pośrednictwem europejskiej 

4. Fundacja polityczna na poziomie 
europejskim składa wniosek o finansowanie 
oddzielnie od wniosku europejskiej partii 
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partii politycznej, z którą jest powiązana. politycznej, z którą jest powiązana.

Uzasadnienie

Poprawka ma na celu oddzielenie procedur dotyczących fundacji od procedur dotyczących 
partii.

Poprawka 4
ARTYKUŁ 1 PUNKT 5

Artykuł 6 ustęp 1 akapit pierwszy litera b) (rozporządzenie (WE) nr 2004/2003)

(b) deklarują swoje źródła finansowania, 
dostarczając listę określającą darczyńców i 
darowizny otrzymane od każdego z nich, z 
wyjątkiem darowizn, których wartość nie 
przekracza 500 EUR;

(b) deklarują swoje źródła finansowania, 
dostarczając listę określającą darczyńców i 
darowizny otrzymane od każdego z nich, z 
wyjątkiem darowizn, których wartość nie 
przekracza 2500 EUR.

Poprawka 5
ARTYKUŁ 1 PUNKT 5

Artykuł 6 ustęp 3 (rozporządzenie (WE) nr 2004/2003)

3. Dopuszcza się przekazywanie środków na 
rzecz fundacji politycznej na poziomie 
europejskim przez krajowe fundacje 
polityczne, które są członkami tej fundacji 
politycznej na poziomie europejskim, oraz 
przez partie polityczne na poziomie 
europejskim. Wkład ten nie powinien 
przekraczać 40% rocznego budżetu fundacji.

3. Dopuszcza się przekazywanie środków na 
rzecz fundacji politycznej na poziomie 
europejskim przez krajowe fundacje 
polityczne, które są członkami tej fundacji 
politycznej na poziomie europejskim, oraz 
przez partie polityczne na poziomie 
europejskim. Wkład ten nie powinien 
przekraczać 40% rocznego budżetu fundacji 
i musi spełniać przepisy art. 10 ust. 2.
Ciężar dowodu spoczywa na 
zainteresowanej partii politycznej na 
poziomie europejskim.

Poprawka 6
ARTYKUŁ 1 PUNKT 6

Artykuł 7 ustęp 1 (rozporządzenie (WE) nr 2004/2003)

1. Środki finansowe uzyskiwane przez partie 
polityczne na poziomie europejskim z 
ogólnego budżetu Unii Europejskiej lub z 
innego źródła nie mogą być wykorzystane 
do bezpośredniego lub pośredniego 
finansowania innych partii politycznych, w 

1. Środki finansowe uzyskiwane przez partie 
polityczne na poziomie europejskim z 
ogólnego budżetu Unii Europejskiej lub z 
innego źródła nie mogą być wykorzystane 
do bezpośredniego lub pośredniego 
finansowania innych partii politycznych, w 
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szczególności krajowych partii politycznych, 
które nadal podlegają przepisom krajowym.

szczególności krajowych partii politycznych 
lub kandydatów indywidualnych, nadal 
podlegających przepisom krajowym.

Poprawka 7
ARTYKUŁ 1 PUNKT 6

Artykuł 7 ustęp 2 (rozporządzenie (WE) nr 2004/2003)

2. Środki finansowe uzyskiwane przez 
fundacje polityczne na poziomie 
europejskim z ogólnego budżetu Unii 
Europejskiej nie mogą być wykorzystane do 
bezpośredniego lub pośredniego 
finansowania partii politycznych na 
poziomie europejskim lub krajowym ani też 
fundacji na poziomie krajowym.

2. Środki finansowe uzyskiwane przez 
fundacje polityczne na poziomie 
europejskim z ogólnego budżetu Unii 
Europejskiej nie mogą być wykorzystane do 
bezpośredniego lub pośredniego 
finansowania partii politycznych na 
poziomie europejskim lub krajowym ani też 
kandydatów indywidualnych lub fundacji na 
poziomie krajowym. 

Poprawka 8
ARTYKUŁ 1 PUNKT 8 B A) (nowy)

Artykuł 9 ustęp 3 a (nowy) (rozporządzenie (WE) nr 2004/2003) 

ba) Dodaje się ust. 3a w brzmieniu:
„3a. Odpowiedzialny wydelegowany 
urzędnik zatwierdzający może również 
dokonywać ocen ex post oraz na miejscu, 
kiedy uzna to za przydatne, zgodnie z art. 60 
ust. 4 rozporządzenia finansowego.”

Poprawka 9
ARTYKUŁ 1 PUNKT 8 C)

Artykuł 9 ustęp 7 (rozporządzenie (WE) nr 2004/2003) 

7. W przypadku gdy partia polityczna na 
poziomie europejskim na koniec roku 
budżetowego, na jaki przyznano jej pomoc 
operacyjną, osiągnęła nadwyżkę, w drodze 
odstępstwa od zasady no-profit określonej w 
art. 109 rozporządzenia (WE, Euratom) nr 
1995/2006, pewna części tej nadwyżki, do 
wysokości 25% rocznego przychodu, może 
być wykorzystana w następnym roku 
budżetowym, pod warunkiem że zostanie 
ona wykorzystana przed końcem pierwszego 

7. W przypadku gdy partia polityczna na 
poziomie europejskim na koniec roku 
budżetowego, na jaki przyznano jej pomoc 
operacyjną, osiągnęła nadwyżkę, w drodze 
odstępstwa od zasady no-profit określonej w 
art. 109 rozporządzenia (WE, Euratom) nr 
1995/2006, pewna części tej nadwyżki, do 
wysokości 25% rocznego przychodu, może 
być wykorzystana w następnym roku 
budżetowym, pod warunkiem że zostanie 
ona wykorzystana przed końcem pierwszego 
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kwartału następnego roku. kwartału następnego roku. Zewnętrzny i 
niezależny audytor, na którym spoczywa 
obowiązek wydania rocznego 
poświadczenia, o którym mowa w art. 9 
ust. 3, jest także w danym przypadku 
odpowiedzialny za poświadczenie 
właściwego wykonania przepisów 
dotyczących przeniesienia nadwyżki na 
kolejny rok budżetowy.
Jedynie zobowiązania prawidłowo 
zaciągnięte przed upływem roku N mogą 
zostać przeniesione na następny rok.

Uzasadnienie

W celu ułatwienia kontroli i audytu należy ograniczyć przeniesienie do zobowiązań prawnych 
już zaciągniętych w roku N.

Poprawka 10
ARTYKUŁ 1 PUNKT 8 C)

Artykuł 9 ustęp 9 (rozporządzenie (WE) nr 2004/2003)

9. Przepisy ust. 8 nie mają zastosowania w 
przypadku, gdy rezerwa finansowa partii 
politycznej na poziomie europejskim 
przekracza 100% jej średniego rocznego 
przychodu.

9. Przepisy ust. 8 nie mają zastosowania w 
przypadku, gdy rezerwa finansowa partii 
politycznej na poziomie europejskim 
przekracza 100% jej średniego rocznego 
przychodu. Zewnętrzny i niezależny audytor 
wydaje również zaświadczenie 
potwierdzające właściwe przestrzeganie 
tych przepisów.

Poprawka 11
ARTYKUŁ 1 PUNKT 8 A (nowy)

Artykuł 9 a (nowy) (rozporządzenie (WE) nr 2004/2003)

8 a) Dodaje się artykuł 9 a) w następującym 
brzmieniu:

„Artykuł 9 a)
Przejrzystość

Parlament Europejski publikuje na swojej 
stronie internetowej w utworzonej w tym 
celu rubryce - dla każdego roku 
budżetowego, w którym przekazano pomoc 
finansową - łącznie następujące 
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dokumenty: 

− tabelę kwot przekazanych każdej partii 
politycznej na poziomie europejskim lub 
każdej fundacji ;

− roczne poświadczenie o audycie wydane 
przez zewnętrznych i niezależnych 
audytorów, o których mowa w art. 9 
ust. 3 akapit drugi;

− sprawozdanie roczne sekretarza 
generalnego Parlamentu Europejskiego 
w sprawie działalności finansowanej, o 
którym mowa w art. 12;

− przepisy wykonawcze do niniejszego 
rozporządzenia, przyjęte przez 
Prezydium Parlamentu Europejskiego.”
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