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KRATKA OBRAZLOŽITEV

Cilji revizije predloga uredbe št. 2004/2003 Komisije so:

− dovoliti političnim strankam prenos določenega deleža (25 %) celotnega letnega 
prihodka iz enega leta v prvo četrtletje naslednjega leta z odstopanjem od pravila o 
neprofitnosti iz člena 109 finančne uredbe;

− dovoliti političnim strankam na evropski ravni, da oblikujejo finančne rezerve s 
prihranki prihodkov, ki jih same ustvarijo nad novo minimalno stopnjo sofinanciranja 
v višini 15 %;

− omogočiti političnim ustanovam na evropski ravni, da imajo pomembno vlogo pri 
podpiranju in spodbujanju dejavnosti in ciljev političnih strank na evropski ravni;

− jasno določiti, da se proračunska sredstva, pridobljena iz proračuna EU, lahko 
uporabijo tudi za financiranje kampanj političnih strank na evropski ravni v okviru 
volitev v Evropski parlament, če to ne pomeni neposrednega ali posrednega 
financiranja nacionalnih političnih strank ali njihovih kandidatov.

Pripravljavka mnenja ugotavlja, da predsedstvo Evropskega parlamenta vsako leto obravnava 
poročilo generalnega sekretarja o izvajanju proračunske postavke za dodeljevanje donacij 
političnim strankam na evropski ravni in da je namen predloga Komisije odpraviti šibkosti in 
pomanjkljivosti, opredeljenih v teh poročilih in resoluciji Parlamenta s 23. marca 20061.

Vaša pripravljavka mnenja na splošno podpira predlog Komisije, saj odraža želje, ki jih je 
Parlament že izrazil.

Vendar pa je pripravljavka mnenja po podrobnem pregledu predloga ugotovila, da je treba 
razmisliti o nekaterih točkah, zato predlaga nekaj sprememb, da bi bilo besedilo bolj jasno, ne 
da bi pri tem postavila pod vprašaj sprejemljivost predloga.

Teh predlogov sprememb ni treba dodatno pojasnjevati, vendar želi pripravljavka mnenja 
omeniti dodatno točko.

Nista povsem jasna pomen in praktično področje delovanja novih odstavkov 8 in 9 člena 9 v 
predlagani obliki. Vaša pripravljavka mnenja v zvezi s tem ne predlaga posebnih predlogov 
sprememb, vendar poziva pristojni odbor, naj pred glasovanjem o predlogu preuči natančno 
besedilo teh odstavkov, da se pojasni njun pomen in pravne posledice.

PREDLOGI SPREMEMB

Odbor za proračunski nadzor poziva Odbor za ustavne zadeve kot pristojni odbor, da v svoje 
poročilo vključi naslednje predloge sprememb:

  
1 Poročilo odbora AFCO o političnih strankah na evropski ravni, A6-0042/2006.
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Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlogi sprememb Parlamenta

Predlog spremembe 1
ČLEN 1, TOČKA 1

Člen 2, točka 4), uvodni del (Uredba (ES) št. 2004/2003)

4) "politična ustanova na evropski ravni": 
pomeni subjekt ali mrežo subjektov s 
statusom pravne osebe v državi članici, ki je 
povezan s politično stranko na evropski 
ravni in ki s svojimi dejavnostmi podpira in 
dopolnjuje cilje evropske politične stranke 
zlasti z izvajanjem naslednjih nalog:

4) "politična ustanova na evropski ravni": 
pomeni subjekt ali mrežo subjektov s 
statusom pravne osebe v državi članici, kjer 
je njegov sedež in kjer ni sedež politične 
stranke na evropski ravni, s katero je 
povezan, in ki s svojimi dejavnostmi podpira 
in dopolnjuje cilje evropske politične stranke 
zlasti z izvajanjem naslednjih nalog:

Obrazložitev

Uskladiti merila, ki zadevajo ustanove, s tistimi o strankah (člen 3(a) sedanje uredbe 
2004/2003).

Predlog spremembe 2
ČLEN 1, TOČKA 2 A (novo)

Člen 4, odstavek 2, točka a) (Uredba (ES) št. 2004/2003)

2a) Člen 4(2)(a) se nadomesti z naslednjim 
besedilom:
"a) dokumenti, ki dokazujejo, da prosilec 
izpolnjuje pogoje iz členov 2 in 3;"

Predlog spremembe 3
ČLEN 1, TOČKA 3

Člen 4, odstavek 4 (Uredba (ES) št. 2004/2003)

4. Politična ustanova na evropski ravni 
lahko zaprosi za financiranje preko politične 
stranke na evropski ravni, s katero je 
povezana.

4. Politična ustanova na evropski ravni 
zaprosi za financiranje mimo politične 
stranke na evropski ravni, s katero je 
povezana.

Obrazložitev

Predlog spremembe, s katerim naj bi se ločili postopki, ki zadevajo ustanove, od tistih, ki se 
nanašajo na stranke.

Predlog spremembe 4
ČLEN 1, TOČKA 5
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Člen 6, odstavek 1, prva alinea, točka b) (Uredba (ES) št. 2004/2003)

(b) prijavita svoje vire financiranja s 
seznamom donatorjev in donacij, prejetih od 
vsakega donatorja, razen donacij pod 500 
euri.

(b) prijavita svoje vire financiranja s
seznamom donatorjev in donacij, prejetih od 
vsakega donatorja, razen donacij pod 2500 
EUR.

Predlog spremembe 5
ČLEN 1, TOČKA 5

Člen 6, odstavek 3 (Uredba (ES) št. 2004/2003)

3. Politične ustanove na evropski ravni lahko 
sprejemajo prispevke nacionalnih političnih 
ustanov, ki so članice politične ustanove na 
evropski ravni, ter političnih strank na 
evropski ravni. Prispevki ne smejo preseči 
40 % letnega proračuna ustanove.“

3. Politične ustanove na evropski ravni lahko 
sprejemajo prispevke nacionalnih političnih 
ustanov, ki so članice politične ustanove na 
evropski ravni, ter političnih strank na 
evropski ravni. Prispevki ne smejo preseči 
40 % letnega proračuna ustanove in morajo 
biti skladni z določbami člena 10(2). 
Dokazno breme nosi zadevna politična 
stranka na evropski ravni.

Predlog spremembe 6
ČLEN 1, TOČKA 6

Člen 7, odstavek 1 (Uredba (ES) št. 2004/2003)

1. Financiranje političnih strank na evropski 
ravni iz splošnega proračuna Evropske unije 
ali iz katerega koli drugega vira se ne sme 
uporabljati za neposredno ali posredno 
financiranje drugih političnih strank, zlasti 
nacionalnih strank, za katere še naprej velja 
nacionalna zakonodaja.

1. Financiranje političnih strank na evropski 
ravni iz splošnega proračuna Evropske unije 
ali iz katerega koli drugega vira se ne sme 
uporabljati za neposredno ali posredno 
financiranje drugih političnih strank, zlasti 
nacionalnih strank ali posameznih 
kandidatov, za katere še naprej velja 
nacionalna zakonodaja.

Predlog spremembe 7
ČLEN 1, TOČKA 6

Člen 7, odstavek 2 (Uredba (ES) št. 2004/2003)

2. Financiranje političnih ustanov na 
evropski ravni iz splošnega proračuna 
Evropske unije se ne sme uporabiti za 
neposredno ali posredno financiranje 
političnih strank bodisi na evropski bodisi na 
nacionalni ravni ali ustanov na nacionalni 
ravni.“ 

2. Financiranje političnih ustanov na 
evropski ravni iz splošnega proračuna 
Evropske unije se ne sme uporabiti za 
neposredno ali posredno financiranje 
političnih strank bodisi na evropski bodisi na 
nacionalni ravni ali posameznih kandidatov
ali ustanov na nacionalni ravni.“ 
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Predlog spremembe 8
ČLEN 1, TOČKA 8 B A) (novo)

Člen 9, odstavek 3 a (novo) (Uredba (ES) št. 2004/2003)

(ba) Vstavi se naslednji odstavek:
"3a. Odgovorni pristojni odredbodajalec 
lahko v skladu s členom 60(4) finančne 
uredbe prav tako opravi naknadno 
preverjanje in preverjanje na kraju samem, 
če meni, da je to potrebno."

Predlog spremembe 9
ČLEN 1, TOČKA 8 C)

Člen 9, odstavek 7 (Uredba (ES) št. 2004/2003)

7. Če prihodki politične stranke na evropski 
ravni na koncu finančnega leta, za katerega 
je stranka prejela donacijo za poslovanje, 
presegajo odhodke, se z odstopanjem od 
pravila o neprofitnosti iz člena 109 Uredbe 
(ES, Euratom) št. 1995/2006 del tega 
presežka do višine 25 % celotnih prihodkov 
tistega leta lahko prenese v naslednje leto 
pod pogojem, da bo porabljen pred koncem 
prvega četrtletja tega naslednjega leta.

7. Če prihodki politične stranke na evropski 
ravni na koncu finančnega leta, za katerega 
je stranka prejela donacijo za poslovanje, 
presegajo odhodke, se z odstopanjem od 
pravila o neprofitnosti iz člena 109 Uredbe 
(ES, Euratom) št. 1995/2006 del tega 
presežka do višine 25 % celotnih prihodkov 
tistega leta lahko prenese v naslednje leto 
pod pogojem, da bo porabljen pred koncem 
prvega četrtletja tega naslednjega leta. 
Neodvisni zunanji revizor, pristojen za 
izdajo letnega poročila iz člena 9(3), po 
potrebi tudi potrdi, da so bile pravilno 
izvajane določbe v zvezi s tem prenosom.
Samo sredstva, ki so bila odobrena pred 
koncem leta N, se lahko prenesejo v 
naslednje leto.

Obrazložitev

Da bi se poenostavilo nadzor in revizijo, je treba omejiti prenos le na sredstva, ki so že bila 
odobrena za leto N.

Predlog spremembe 10
ČLEN 1, TOČKA 8 C)

Člen 9, odstavek 9 (Uredba (ES) št. 2004/2003)

9. Določbe odstavka 8 ne veljajo, če 
finančne rezerve politične stranke na 
evropski ravni presegajo 100 % njenega 
povprečnega letnega prihodka.

9. Določbe odstavka 8 ne veljajo, če 
finančne rezerve politične stranke na 
evropski ravni presegajo 100 % njenega 
povprečnega letnega prihodka. Neodvisni 
zunanji revizor mora izdati tudi poročilo o 
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pravilnem upoštevanju teh določb.

Predlog spremembe 11
ČLEN 1, TOČKA 8 BIS (nouveau)

Člen 9 a (novo) (Uredba (ES) št. 2004/2003)

8a. Vstavi se naslednji člen 9a:

„Člen 9a
Preglednost

Evropski parlament v rubriki svoje spletne 
strani, ustvarjene v ta namen, za vsako 
proračunsko leto, za katero so bile 
izplačane donacije, skupaj objavi naslednje 
dokumente:

− tabelo zneskov, izplačanih posamezni 
politični stranki na evropski ravni ali 
ustanovi;

− letna revizorska poročila neodvisnih 
zunanjih revizorjev iz drugega odstavka 
člena 9(3);

− letno poročilo generalnega sekretarja 
Evropskega parlamenta o financiranih 
dejavnostih v skladu s členom 12;

− izvedbene določbe te uredbe, ki jih 
sprejme predsedstvo Evropskega 
parlamenta.“
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