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JUSTIFICARE SUCCINTĂ

La révision du Règlement n° 2004/2003 proposée par la Commission vise les objectifs 
suivants:

− d'autoriser les partis politiques à reporter, par dérogation à la règle de non-profit 
énoncée à l'article 109 du règlement financier, un certain pourcentage (25 %) des 
recettes totales d'une année sur le premier trimestre de l'année suivante;

− d'autoriser les partis politiques au niveau européen à constituer des réserves 
financières en économisant les recettes qu'ils auront eux-mêmes générées au-delà d'un 
nouveau niveau minimal de cofinancement réduit à 15 %;

− de permettre aux fondations politiques au niveau européen de jouer un rôle important 
dans le soutien et la promotion des activités et objectifs des partis politiques au niveau 
européen;

− d'établir clairement que les crédits provenant du budget de l'UE peuvent également 
être utilisés pour financer des campagnes menées par les partis politiques au niveau 
européen dans le cadre des élections au Parlement européen, pour autant que cela ne 
constitue pas un financement direct ou indirect des partis politiques nationaux ou de 
leurs candidats.

Votre rapporteur pour avis relève que chaque année le Bureau du Parlement européen 
examine un rapport par le Secrétaire général sur l'exécution de la ligne budgétaire 
correspondant aux subventions aux partis politiques au niveau européen et que la proposition
de la Commission est destinée à rectifier les faiblesses et combler les lacunes identifiées dans 
ces rapports ainsi que dans la résolution du Parlement du 23 mars 20061.

Votre rapporteur pour avis exprime un avis généralement favorable sur les propositions de la 
Commission puisqu'elles correspondent aux souhaits déjà formulés par le Parlement.

Toutefois, après une lecture en profondeur du texte de la Commission, votre rapporteur a 
identifié quelques points méritant une certaine réflexion et qui l'ont amené à rédiger un 
nombre limité d'amendements dans le but de clarifier le texte, sans pour autant mettre en 
question le bien-fondé de la proposition.

Ces amendements n'appellent pas d'autre commentaire mais votre rapporteur pour avis 
souhaiterait signaler un point supplémentaire.

La signification et la portée pratique des nouveaux paragraphes 8 et 9 de l'article 9, tels que 
rédigés actuellement, n'est pas tout à fait claire. Le rapporteur pour avis n'a pas proposé 
d'amendement spécifique. Il invite cependant la commission compétente à examiner la 
rédaction précise de ces paragraphes avant de voter sur la proposition afin de clarifier leur 
signification et leur effet juridique.

  
1 Rapport AFCO sur les partis politiques au niveau européen A6-0042/2006.
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AMENDAMENTELE

Comisia pentru control bugetar recomandă Comisiei pentru afaceri constituţionale, 
competentă în fond, să includă în raportul său următoarele amendamente:

Text propus de Comisie Amendamentele Parlamentului

Amendamentul 1
ARTICOLUL 1 PUNCTUL 1

Articolul 2 alineatul (4) partea introductivă [Regulamentul (CE) nr. 2004/2003]

(4) „fundaţie politică la nivel european” 
înseamnă o entitate sau o reţea de entităţi 
care are personalitate juridică într-un stat 
membru, este afiliată unui partid politic la 
nivel european şi care, prin activităţile sale, 
sprijină şi completează obiectivele partidului 
politic european, îndeplinind, în special, 
următoarele sarcini:

(4) „fundaţie politică la nivel european” 
înseamnă o entitate sau o reţea de entităţi 
care are personalitate juridică în statul 
membru în care îşi are sediul, distinctă de 
cea a partidului politic la nivel european 
căruia îi este afiliată, şi care, prin 
activităţile sale, sprijină şi completează 
obiectivele partidului politic european, 
îndeplinind, în special, următoarele sarcini:

Justificare

Aligner les critères concernant les fondations avec ceux régissant les partis (Article 3 (a) 
actuel du Règlement 2004/2003).

Amendamentul 2
ARTICOLUL 1 PUNCTUL 2A (nou)

Articolul 4 alineatul (2) litera (a) [Regulamentul (CE) nr. 2004/2003] 

(2a) La articolul 4 alineatul (2), litera (a) se 
înlocuieşte cu următorul text:
„(a) documente care dovedesc îndeplinirea 
de către solicitant a condiţiilor prevăzute la 
articolele 2 şi 3;”

Amendamentul 3
ARTICOLUL 1 PUNCTUL 3

Articolul 4 alineatul (4) [Regulamentul (CE) nr. 2004/2003] 

(4) O fundaţie politică la nivel european 
poate solicita o finanţare prin intermediul 
partidului politic la nivel european căruia îi 

(4) O fundaţie politică la nivel european 
solicită o finanţare separat de partidul
politic la nivel european căruia îi este 
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este afiliată. afiliată.

Justificare

Amendement visant à séparer les procédures concernant les fondations de celles concernant 
les partis.

Amendamentul 4
ARTICOLUL 1 PUNCTUL 5

Articolul 6 alineatul (1) primul paragraf litera (b) [Regulamentul (CE) nr. 2004/2003]

(b) îşi declară sursele de finanţare prin 
prezentarea unei liste cu donatorii şi 
donaţiile primite de la fiecare donator, cu 
excepţia donaţiilor care nu depăşesc 500 
EUR;

(b) îşi declară sursele de finanţare prin 
prezentarea unei liste cu donatorii şi 
donaţiile primite de la fiecare donator, cu 
excepţia donaţiilor care nu depăşesc 2 500 
EUR;

Amendamentul 5
ARTICOLUL 1 PUNCTUL 5

Articolul 6 alineatul (3) [Regulamentul (CE) nr. 2004/2003]

(3) Se admit contribuţiile la o fundaţie 
politică la nivel european din partea 
fundaţiilor politice naţionale care sunt 
membre ale unei fundaţii politice la nivel 
european, precum şi din partea partidelor 
politice la nivel european. Acestea nu pot 
depăşi 40 % din bugetul anual al fundaţiei în 
cauză.

(3) Se admit contribuţiile la o fundaţie 
politică la nivel european din partea 
fundaţiilor politice naţionale care sunt 
membre ale unei fundaţii politice la nivel 
european, precum şi din partea partidelor 
politice la nivel european. Acestea nu pot 
depăşi 40 % din bugetul anual al fundaţiei în 
cauză şi trebuie să respecte dispoziţiile 
articolului 10 alineatul (2). Sarcina probei 
revine partidului politic la nivel european 
în cauză.

Amendamentul 6
ARTICOLUL 1 PUNCTUL 6

Articolul 7 alineatul (1) [Regulamentul (CE) nr. 2004/2003]

(1) Finanţarea partidelor politice la nivel 
european din bugetul general al Uniunii 
Europene sau din orice altă sursă nu poate fi 
utilizată pentru finanţarea directă sau 
indirectă a altor partide politice, în special a 
partidelor naţionale care intră sub incidenţa 
dispoziţiilor naţionale.

(1) Finanţarea partidelor politice la nivel 
european din bugetul general al Uniunii 
Europene sau din orice altă sursă nu poate fi 
utilizată pentru finanţarea directă sau 
indirectă a altor partide politice, în special a 
partidelor naţionale a candidaţilor 
individuali care intră sub incidenţa 
dispoziţiilor naţionale.
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Amendamentul 7
ARTICOLUL 1 PUNCTUL 6

Articolul 7 alineatul (2) [Regulamentul (CE) nr. 2004/2003]

(2) Finanţarea fundaţiilor politice la nivel 
european din bugetul general al Uniunii 
Europene sau din orice altă sursă nu poate fi 
utilizată pentru finanţarea directă sau 
indirectă a partidelor politice la nivel 
european sau naţional, sau a fundaţiilor la 
nivel naţional. 

(2) Finanţarea fundaţiilor politice la nivel 
european din bugetul general al Uniunii 
Europene sau din orice altă sursă nu poate fi 
utilizată pentru finanţarea directă sau 
indirectă a partidelor politice la nivel 
european sau naţional, a candidaţilor 
individuali, sau a fundaţiilor la nivel 
naţional. 

Amendamentul 8
ARTICOLUL 1 PUNCTUL 8 LITERA (BA) (nouă)

Articolul 9 alineatul (3a) (nou) [Regulamentul (CE) nr. 2004/2003] 

(ba) Se inserează următorul alineat:
„(3a) Ordonatorul delegat responsabil 
poate efectua, la rândul său, verificări ex 
post şi la faţa locului, atunci când 
consideră că este util, în conformitate cu 
articolul 60 alineatul (4) din regulamentul 
financiar.”

Amendamentul 9
ARTICOLUL 1 PUNCTUL 8 LITERA (C)

Articolul 9 alineatul (7) [Regulamentul (CE) nr. 2004/2003] 

(7) În cazul în care, la sfârşitul unui exerciţiu 
financiar pentru care a beneficiat de o 
subvenţie pentru funcţionare, un partid 
politic la nivel european înregistrează un 
surplus de venituri faţă de cheltuieli, o parte 
din acest surplus, care nu trebuie să 
depăşească 25% din venitul total pentru acel 
exerciţiu, poate fi reportată, prin derogare de 
la norma de non-profit prevăzută la articolul 
109 din Regulamentul (CE, Euratom) nr. 
1995/2006, în exerciţiul următor, cu condiţia 
ca aceasta să fie utilizată înainte de 
încheierea primului trimestru al acestuia din 
urmă.

(7) În cazul în care, la sfârşitul unui exerciţiu 
financiar pentru care a beneficiat de o 
subvenţie pentru funcţionare, un partid 
politic la nivel european înregistrează un 
surplus de venituri faţă de cheltuieli, o parte 
din acest surplus, care nu trebuie să 
depăşească 25% din venitul total pentru acel 
exerciţiu, poate fi reportată, prin derogare de 
la norma de non-profit prevăzută la articolul 
109 din Regulamentul (CE, Euratom) nr. 
1995/2006, în exerciţiul următor, cu condiţia 
ca aceasta să fie utilizată înainte de 
încheierea primului trimestru al acestuia din 
urmă. Auditorul extern independent 
responsabil de certificarea anuală 
menţionată la articolul 9 alineatul (3) are, 
de asemenea, sarcina, dacă este cazul, de a 
atesta buna aplicare a dispoziţiilor 
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referitoare la acest report.
Numai cheltuielile angajate în mod 
corespunzător înainte de încheierea anului 
N pot fi reportate în exerciţiul următor.

Justificare

Afin de faciliter les contrôles et l'audit, il convient de limiter le report aux engagements 
juridiques déjà contractés dans l'année N.

Amendamentul 10
ARTICOLUL 1 PUNCTUL 8 LITERA (C)

Articolul 9 alineatul (9) [Regulamentul (CE) nr. 2004/2003]

(9) Dispoziţiile alineatului (8) nu se aplică 
atunci când rezervele financiare ale unui 
partid politic la nivel european depăşesc 
100% din veniturile medii anuale ale 
acestuia.

(9) Dispoziţiile alineatului (8) nu se aplică 
atunci când rezervele financiare ale unui 
partid politic la nivel european depăşesc 
100% din veniturile medii anuale ale 
acestuia. Auditorul extern independent 
trebuie să ateste, de asemenea, că aceste 
dispoziţii au fost aplicate corect.

Amendamentul 11
ARTICOLUL 1 PUNCTUL 8A (nou)

Articolul 9a (nou) [Regulamentul (CE) nr. 2004/2003]

(8a) Se inserează următorul articol 9a:

„Articolul 9a
Transparenţă

Parlamentul European publică, într-o 
secţiune a site-ului său internet creată 
special în acest scop, pentru fiecare an 
financiar pentru care s-au plătit subvenţii, 
următoarea suită de documente:

− un tabel conţinând sumele plătite 
fiecărui partid politic la nivel european 
sau fiecărei fundaţii;

− certificatele anuale de audit emise de 
auditorii externi independenţi 
menţionaţi la articolul 9 alineatul (3) al 
doilea paragraf;
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− raportul anual al Secretarului General 
al Parlamentului European privind 
activităţile finanţate în conformitate cu 
articolul 12;

− normele de aplicare a prezentului 
regulament adoptate de Biroul 
Parlamentului European.”
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