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STRUČNÉ ODÔVODNENIE

Komisia sa vo svojom návrhu revízie nariadenia č. 2004/2003 zameriava na tieto ciele:

− povoliť politickým stranám odchylne od pravidla neziskovosti stanoveného 
v článku 109 nariadenia o rozpočtových pravidlách preniesť určitý percentuálny 
podiel (25 %) celkových ročných príjmov za daný rok do prvého štvrťroka 
nasledujúceho roku;

− povoliť politickým stranám na európskej úrovni vytvoriť finančné rezervy z príjmov 
vytvorených samotnými stranami nad úrovňou nového zníženého minima 
spolufinancovania vo výške 15 %;

− umožniť politickým nadáciám na európskej úrovni zohrávať významnú úlohu pri 
posilňovaní a podpore činnosti a cieľov politických strán na európskej úrovni;

− jasne stanoviť, že rozpočtové prostriedky poskytnuté z rozpočtu EÚ možno použiť aj 
na financovanie kampaní vedených politickými stranami na európskej úrovni v rámci 
volieb do Európskeho parlamentu za predpokladu, že nepôjde o priame alebo 
nepriame financovanie vnútroštátnych politických strán alebo ich kandidátov.

Spravodajkyňa výboru požiadaného o stanovisko poukazuje na to, že predsedníctvo 
Európskeho parlamentu každoročne preskúmava správu generálneho tajomníka o vykonávaní 
rozpočtového riadku vzťahujúceho sa na dotácie pre politické strany na európskej úrovni a že 
cieľom návrhu Komisie je odstrániť chyby a nedostatky uvedené v týchto správach, ako aj 
v uznesení Parlamentu z 23. marca 20061.

Spravodajkyňa výboru požiadaného o stanovisko sa k návrhom Komisie vyjadruje vcelku 
priaznivo, pretože zodpovedajú požiadavkám, ktoré predložil Parlament v minulosti.

Po dôkladnom preštudovaní textu Komisie však spravodajkyňa zistila, že niektoré body je 
ešte potrebné preskúmať, a na základe toho vypracovala určitý počet pozmeňujúcich 
a doplňujúcich návrhov zameraných na objasnenie textu bez toho, aby sa spochybnila 
opodstatnenosť návrhu.

Tieto pozmeňujúce a doplňujúce návrhy nevyžadujú ďalší komentár, spravodajkyňa výboru 
požiadaného o stanovisko by však rada poukázala ešte na jeden problém.

Význam a praktický dosah nových odsekov 8 a 9 článku 9 v aktuálnom znení nie je úplne 
jasný. Spravodajkyňa nepredkladá osobitný pozmeňujúci a doplňujúci návrh. Napriek tomu 
však vyzýva príslušný výbor, aby pred hlasovaním o tomto návrhu preskúmal presné znenie 
týchto odsekov s cieľom objasniť ich význam a ich právny účinok.

POZMEŇUJÚCE A DOPLŇUJÚCE NÁVRHY

Výbor pre kontrolu rozpočtu vyzýva Výbor pre ústavné veci, aby ako gestorský výbor zaradil 
  

1 Správa Výboru pre ústavné veci o európskych politických stranách A6-0042/2006.
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do svojej správy tieto pozmeňujúce a doplňujúce návrhy:

Text predložený Komisiou Pozmeňujúce a doplňujúce návrhy 
Európskeho parlamentu

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 1
ČLÁNOK 1 BOD 1

Článok 2 bod 4) úvodná časť (nariadenie (ES) č. 2004/2003)

4. „politickou nadáciou na európskej úrovni“ 
subjekt alebo sieť subjektov, ktorý (-á) má 
právnu subjektivitu v členskom štáte, je 
pridružený (-á) k politickej strane na 
európskej úrovni a prostredníctvom svojej 
činnosti posilňuje a dopĺňa ciele európskej 
politickej strany, predovšetkým plnením 
týchto úloh:

4. „politickou nadáciou na európskej 
úrovni“ subjekt alebo sieť subjektov, ktorý 
(-á) má právnu subjektivitu v členskom 
štáte, v ktorom má svoje sídlo, oddelenú od 
politickej strany na európskej úrovni, ku 
ktorej je pridružený (-á) a ktorý (á)
prostredníctvom svojej činnosti posilňuje a 
dopĺňa ciele európskej politickej strany, 
predovšetkým plnením týchto úloh:

Odôvodnenie

Zosúladenie kritérií týkajúcich sa nadácií s kritériami, ktorými sa riadia strany ( článok 3 (a) 
platného nariadenia 2004/2003).

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 2
ČLÁNOK 1 BOD 2A (nový)

Článok 4 odsek 2 písmeno a) (nariadenie (ES) č. 2004/2003) 

2 a) V článku 4 odsek 2 písmeno a) sa 
nahrádza takto:
a) doklady o tom, že žiadateľ spĺňa 
podmienky uvedené v článkoch 2 a 3;

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 3
ČLÁNOK 1 BOD 3

Článok 4 odsek 4) (nariadenie (ES) č. 2004/2003) 

4. Politická nadácia na európskej úrovni 
môže požiadať o financovanie 
prostredníctvom politickej strany na 
európskej úrovni, ku ktorej je pridružená.

4. 4. Politická nadácia na európskej úrovni 
požiada o financovanie oddelene od
politickej strany na európskej úrovni, ku 
ktorej je pridružená.

Odôvodnenie

PDN zameraný na oddelenie postupov týkajúcich sa nadácií od tých, ktoré sa týkajú 
politických strán.
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Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 4
ČLÁNOK 1 BOD 5

Článok 6 odsek 1 prvý pododsek písmeno b) (nariadenie (ES) č. 2004/2003)

oznámi zdroje svojich príjmov poskytnutím 
zoznamu darcov a darov prijatých od 
každého darcu, s výnimkou darov 
nepresahujúcich 500 EUR.

oznámi zdroje svojich príjmov poskytnutím 
zoznamu darcov a darov prijatých od 
každého darcu, s výnimkou darov 
nepresahujúcich 2500 EUR.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 5
ČLÁNOK 1 BOD 5

Článok 6 odsek 3 (nariadenie (ES) č. 2004/2003)

3. Príspevky poskytnuté politickej nadácii na 
európskej úrovni od vnútroštátnych 
politických nadácií, ktoré sú členmi 
politickej nadácie na európskej úrovni, ako 
aj od politických strán na európskej úrovni 
sú prípustné. Tieto príspevky nesmú 
presiahnuť 40 % ročného rozpočtu nadácie.“ 
(6)

3. Príspevky poskytnuté politickej nadácii na 
európskej úrovni od vnútroštátnych 
politických nadácií, ktoré sú členmi 
politickej nadácie na európskej úrovni, ako 
aj od politických strán na európskej úrovni 
sú prípustné. Tieto príspevky nesmú 
presiahnuť 40 % ročného rozpočtu nadácie 
a musia byť v súlade s ustanoveniami 
článku 10 ods. 2. Dôkazné bremeno nesie 
príslušná politická strana na európskej 
úrovni.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 6
ČLÁNOK 1 BOD 6

Článok 7 odsek 1 (nariadenie (ES) č. 2004/2003)

1. Finančné prostriedky politických strán na 
európskej úrovni zo všeobecného rozpočtu 
Európskej únie alebo z akéhokoľvek iného 
zdroja nemôžu byť použité na priame alebo 
nepriame financovanie iných politických 
strán a najmä vnútroštátnych strán, ktoré sa 
naďalej riadia vnútroštátnymi právnymi 
predpismi.

1. Finančné prostriedky politických strán na 
európskej úrovni zo všeobecného rozpočtu 
Európskej únie alebo z akéhokoľvek iného 
zdroja nemôžu byť použité na priame alebo 
nepriame financovanie iných politických 
strán a najmä vnútroštátnych strán alebo 
jednotlivých kandidátov, ktorí sa naďalej 
riadia vnútroštátnymi právnymi predpismi.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 7
ČLÁNOK 1 BOD 6

Článok 7 odsek 2 (nariadenie (ES) č. 2004/2003)

2. Finančné prostriedky politických nadácií 
na európskej úrovni zo všeobecného 
rozpočtu Európskej únie nemôžu byť použité 

2. Finančné prostriedky politických nadácií 
na európskej úrovni zo všeobecného 
rozpočtu Európskej únie nemôžu byť použité 
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na priame alebo nepriame financovanie 
politických strán, či už na európskej alebo 
vnútroštátnej úrovni, ani nadácií na 
vnútroštátnej úrovni.“ 

na priame alebo nepriame financovanie 
politických strán, či už na európskej alebo 
vnútroštátnej úrovni, alebo jednotlivých 
kandidátov, ani nadácií na vnútroštátnej 
úrovni.“ 

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 8
ČLÁNOK 1 BOD 8 BA) (nový)

Článok 9 odsek 3a (nový) ( nariadenie (ES) č. 2004/2003) 

b a) Vkladá sa tento odsek:
„3 a. Zodpovedný poverený povoľujúci 
úradník môže v súlade s článkom 60 odsek 
4 rozpočtových pravidiel vykonať previerky 
ex post a na mieste, keď to považuje za 
potrebné.“

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 9
ČLÁNOK 1 BOD 8C)

Článok 9 odsek 7 (nariadenie (ES) č. 2004/2003) 

7. Ak politická strana na európskej úrovni 
vykáže ku koncu rozpočtového roka, 
v ktorom jej bol poskytnutý operačný grant, 
prebytok príjmov nad výdavkami, časť tohto 
prebytku do výšky 25 % celkových príjmov 
za daný rok sa môže odchylne od pravidla 
neziskovosti stanoveného v článku 109 
nariadenia (ES, Euratom) č. 1995/2006 
preniesť do nasledujúceho roka za 
podmienky, že bude použitá pred koncom 
prvého štvrťroka tohto nasledujúceho roku.

7. Ak politická strana na európskej úrovni 
vykáže ku koncu rozpočtového roka, 
v ktorom jej bol poskytnutý operačný grant, 
prebytok príjmov nad výdavkami, časť tohto 
prebytku do výšky 25 % celkových príjmov 
za daný rok sa môže odchylne od pravidla 
neziskovosti stanoveného v článku 109 
nariadenia (ES, Euratom) č. 1995/2006 
preniesť do nasledujúceho roka za 
podmienky, že bude použitá pred koncom 
prvého štvrťroka tohto nasledujúceho roku. 
Externý a nezávislý audítor poverený 
vypracovaním ročného osvedčovania 
stanoveného v článku 9 odsek 3 je tiež 
poverený, aby v prípade potreby potvrdil, že 
ustanovenia o tomto prenose boli 
vykonávané správne.
Iba výdavky riadne schválené pred koncom 
roka N môžu byť prenesené do 
nasledovného rozpočtového roka.

Odôvodnenie

Na uľahčenie kontroly a auditu je potrebné prenos obmedziť na právne záväzky, ktoré boli 
dohodnuté v roku N.
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Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 10
ČLÁNOK 1 BOD 8C)

Článok 9 odsek 9 (nariadenie (ES) č. 2004/2003)

9. Ustanovenia odseku 8 sa neuplatňujú v 
prípade, že finančné rezervy politickej strany 
na európskej úrovni prevyšujú 100 % jej 
priemerných ročných príjmov.“

9. Ustanovenia odseku 8 sa neuplatňujú v 
prípade, že finančné rezervy politickej strany 
na európskej úrovni prevyšujú 100 % jej 
priemerných ročných príjmov.“ 
Externý a nezávislý audítor musí tiež 
vyhotoviť potvrdenie osvedčujúce riadne 
dodržiavanie týchto ustanovení.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 11
ČLÁNOK 1 BOD 8A (nový)

Článok 9a (nový) (nariadenie (ES) č. 2004/2003)

8a) Vkladá sa nasledujúci článok 9a:

Článok 9a
Transparentnosť

Európsky parlament uverejní spoločne za 
každý rok, na ktorý boli vyplatené dotácie, 
v osobitnej časti svojej webovej stránky 
vytvorenej na tento účel tieto dokumenty:

− tabuľku obsahujúcu sumy vyplatené 
každej politickej strane na európskej 
úrovni a každej nadácii;

− osvedčenia o ročnom audite vystavené 
externými a nezávislými audítormi 
uvedenými v druhom pododseku 
článku 9 ods. 3.

− výročnú správu generálneho tajomníka 
Európskeho parlamentu 
o financovaných činnostiach stanovenú 
v článku 12;

− podmienky vykonávania tohto 
nariadenia prijaté Predsedníctvom 
Európskeho parlamentu“.
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