
AD\688966BG.doc PE394.105v03-00

BG BG

ЕВРОПЕЙСКИ ПАРЛАМЕНТ
2004 «

«««

«
«
«««

«
«

« 2009

Комисия по бюджети

2007/0130(COD)

10.10.2007

СТАНОВИЩЕ
на комисията по бюджети

на вниманието на комисията по конституционни въпроси

относно предложението за регламент на Европейския парламент и на 
Съвета за изменение на Регламент (EО) № 2004/2003 относно статута и 
финансирането на политическите партии на европейско равнище

COM(2007)0364 – C6-0202/2007 – 2007/0130(COD))

Докладчик по становище: Catherine Guy-Quint



PE394.105v03-00 2/10 AD\688966BG.doc

BG

PA_Legam



AD\688966BG.doc 3/10 PE394.105v03-00

BG

КРАТКА ОБОСНОВКА

Le traité dans son article 191 reconnait le rôle fondamental des partis politiques au niveau 
européen  pour la formation d’une conscience européenne et pour l’expression de la volonté 
politique des citoyens de l’Union. Ceci constitue aussi une base  permettant un financement 
public des partis politiques au niveau européen. Toutefois, il ne mentionne pas les fondations 
politiques au niveau européen.

La présente proposition répond en partie à la déclaration qui a été négociée par la commission 
des Budgets et son rapporteur sur la révision du Règlement Financier, lors de la réforme du 
règlement financier en décembre 20061:

2.  Projet de déclaration de la Commission sur le financement des partis politiques au niveau 
européen

"La Commission s'engage à présenter, si possible avant le mois de février 2007, une 
proposition de modification du règlement (CE) n° 2004/2003 du Parlement européen et du 
Conseil du 4 novembre 2003 relatif au statut et au financement des partis politiques au 
niveau européen à l'effet de mettre en place des dispositions visant à exempter de la règle de 
non-profit prévue à l'article 109 du règlement financier les ressources propres, en 
particulier les contributions et cotisations, agrégées dans les opérations annuelles d'un 
parti politique au niveau européen, qui excèdent les 25 % de coûts éligibles à supporter par 
le bénéficiaire conformément à l'article 10, paragraphe 2, du règlement (CE) 
n° 2004/2003."

Les amendements proposés ont pour objet de se limiter principalement aux partis politiques 
au niveau européen et le respect du règlement financier applicable au budget général de 
l'Union.

Il convient de mentionner que, lors de la procédure budgétaire 2008, deux amendements au 
projet du budget 2008 concernant les fondations politiques au niveau européen ont été 
déposés qui demandent la création d'une ligne dans la section Parlement européen, mettant à 
disposition avec p.m. et EUR 5 mio mis à la résersveen attendant l'adoption de la base 
juridique. 

  
1 Textes adoptés du 13.12.2006, P6_TA(2006)0557.
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ИЗМЕНЕНИЯ

Комисията по бюджети приканва водещата комисия по конституционни въпроси да 
включи в доклада си следните изменения:

Текст, предложен от Комисията Изменения, внесени от Парламента

Изменение 1
СЪОБРАЖЕНИЕ 4 а (ново)

(4а) Когато прилагането на 
програмата изисква отпускането на 
финансова  подкрепа на трета страна, 
например младежка политическа 
организация, политическата партия 
на европейско равнище може да осигури 
тази подкрепа, като спазва условията 
на член 120, параграф 2 от Регламент 
(ЕО, Евратом) № 1605/2002 на Съвета 
от 25 юни 2002 година относно 
Финансовия регламент, приложим за 
общия бюджет на Европейските 
общности1 и на член 184 а) от 
Регламент (ЕО, Евратом) № 2342/2002 
на Комисията от 23 декември 2002 
година относно определянето на 
подробни правила за прилагането на 
Регламент (ЕО, Евратом) № 1605/2002 
на Съвета относно
Финансовия регламент, приложим към 
общия бюджет на Европейските 
общности2,
_______________
1 ОВ L 248 от 16.09.2002 г., стр. 1 Регламент, 
изменен с Регламент (ЕО, Евратом) № 
1995/2006 (ОВ L 390 от 30.12.2006 г., стр. 1).
2 ОВ L 357 от 31.12.2002, стр. 1. Регламент, 
последно изменен с Регламент (ЕО, Евратом) 
№ 478/2007 (ОВ L 111 от 28.04.2007 г, стр. 13).

Обосновка
Cet amendement vise à concilier la proposition législative avec les positions du PE.
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Текст, предложен от Комисията Изменения, внесени от Парламента

Изменение 2
СЪОБРАЖЕНИЕ 6 

(6) С цел да се увеличи капацитета за 
дългосрочно финансово планиране на 
партиите, да се отчетат променливите 
нужди от финансиране за една година 
спрямо следващата, и с цел да се 
увеличат поощренията за партиите да не 
разчитат единствено на публично 
финансиране, на политическите партии 
на европейско равнище следва да им бъде 
позволено да създават ограничени 
финансови резерви, съставени от 
собствени средства от други източници 
извън бюджета на Европейския съюз.

(6) С цел да се увеличи капацитета за 
дългосрочно финансово планиране на 
партиите, да се отчетат променливите 
нужди от финансиране за една година 
спрямо следващата, и с цел да се 
увеличат поощренията за партиите да не 
разчитат единствено на публично 
финансиране, на политическите партии 
на европейско равнище следва да им бъде 
позволено, в отклонение от правилото 
за нереализиране на ползи, предвидено в 
член 109, параграф 2 от Регламент ЕО, 
Евратом) № 1605/2002, да създават 
ограничени финансови резерви, 
съставени от собствени средства от други 
източници извън бюджета на 
Европейския съюз.

Обосновка

Cet amendement précise les modalités d'adoption du présent règlement.

Изменение 3
ЧЛЕН 1, ТОЧКА 1

Член 2, точка 4 а) (нова) (Регламент (ЕО) № 2004/2003)

4 а) "финансиране": финансова помощ 
по смисъла на член 108, параграф 1 от 
Регламент (ЕО, Евратом) № 1605/2002; 

Обосновка

Clarification de la terminologie et cohérence avec le règlement financier.
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Изменение 4
ЧЛЕН 1, ТОЧКА 5

Член 6, параграф 1, буква б) (Регламент (ЕО) № 2004/2003)

б) декларира източниците си на 
финансиране, предоставяйки списък с 
дарителите и даренията, получени от 
всеки един от тях, с изключение на 
даренията, които не надвишават 500 EUR.

б) декларира източниците си на 
финансиране, предоставяйки списък с 
дарителите и даренията, получени от 
всеки един от тях, с изключение на 
даренията, които не надвишават 500 EUR
годишно и от всеки отделен дарител.

Обосновка

Précision et cohérence avec le seuil de l'article 6, paragraphe 1, lit d).

Изменение 5
ЧЛЕН 1, ТОЧКА 5

Член 6, параграф 2 (Регламент (ЕО) № 2004/2003)

2. Допуска се членски внос от страна на 
политическите партии, членуващи в 
политическа партия на европейско 
равнище. Той не може да надвишава 40 % 
от годишния бюджет на тази партия. 

2. Допуска се членски внос от страна на 
политическите партии, членуващи в 
политическа партия на европейско 
равнище или от техен член (физическо 
лице). Членският внос от страна на 
членуващи национални политически
партии за политическа партия на 
европейско равнище не може да 
надвишава 40 % от годишния бюджет на 
тази партия. 

Обосновка

Clarification, car certains partis politiques au niveau européen donnent la possibilité aux 
personnes physiques de s'affilier à eux individuellement.

Изменение 6
ЧЛЕН 1, ТОЧКА 8 А 

Член 9, параграф 1, алинея 2 (Регламент (ЕО) № 2004/2003)

Процедурите за прилагане на настоящия 
регламент се посочват от компетентния
разпоредител.

Процедурите за прилагане на 
настоящия регламент се посочват от 
Европейския парламент.
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Обосновка

Cette clarification fera la procédure d'adoption des modalités d'exécution plus transparente, 
en mettant les responsabilités envers le public en clair. 

Изменение 7
ЧЛЕН 1, ТОЧКА 8 А (нова)

Член 9, параграф 1, алинея 2 (Регламент (ЕО) № 2004/2003)

а а) Параграф 2 се заменя със следния 
текст:
"2. Оценката на движимото и 
недвижимото имущество и 
амортизацията му се извършва в 
съответствие с подробните правила на 
настоящия регламент, които трябва 
да се приемат съгласно параграф 1."

Обосновка

Le règlement (CE) 2909/2000 a été abrogé en 2005. Il convient donc de fixer les modalités  
pour l'évaluation des biens moyennant les modalités d'exécution à adopter par le Parlement
européen selon la procédure prévue au paragraphe 1.

Изменение 8
ЧЛЕН 1, ТОЧКА 9

Член 10, параграф 2 (Регламент (ЕО) № 2004/2003)

2. Финансирането, отчислено от общия 
бюджет на Европейския съюз, не 
надвишава 85% от бюджета на 
политическата партия или на 
политическата фондация на европейско 
равнище. Задължението да докаже това е 
на съответната политическа партия на 
европейско равнище.

2. Финансирането, отчислено от общия 
бюджет на Европейския съюз, не 
надвишава 85 % от допустимите за 
финансиране разходи на политическата 
партия или на политическата фондация 
на европейско равнище. Задължението да 
докаже това е на съответната политическа 
партия на европейско равнище. 

Обосновка

Terminologie plus flexible et déjà utilisée dans le règlement financier, et ses modalités 
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d'exécution et décision du  Bureau de 2004.
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Приложение

Процедура за отпускането на финансова помощ от Европейския парламент
за бюджетна година N

Година N-
1

юни N-1 Публикуване от страна на ЕП на покана за представяне 
на предложения, която определя критериите за 
избираемост, начините за общностно финансиране (чл. 
110, пар. 2 от финансовия регламент) и предвидените 
дати за процедурата по отпускане на средства

15 ноември N-1 Крайна дата за подаване на молба за отпускане на 
финансова помощ от страна на бенефициентите 

Година N 15 февруари N Решение на Бюрото относно разпределянето на 
средствата и отпускането на финансова помощ на 
европейските политически партии

15 март N Крайна дата за подписване на споразумението за 
финансова помощ между европейската политическа 
партия и оправомощения разпоредител 

30 март N Изплащане на предварителното финансиране от 80 % от 
финансовата помощ

Година 
N+1

31 март N+1 ЕП публикува в годишен доклад подробностите за 
техническата подкрепа, предоставена на всяка 
политическа партия на европейско равнище

30 юни N+1 Всички финансови помощи, отпуснати от ЕП по време 
на дадена финансова година се публикуват през първото 
шестмесечие на следващата финансова година на 
интернет сайта на ЕП.

Дата Т 
преди 15 май N+1

Молба за изплащане на остатъка от сумата, внесена от 
европейската политическа партия, придружена с 
окончателен доклад за осъществяването на работната 
програма, окончателен отчет за направените допустими 
разходи, пълна ведомост на приходите и разходите, 
доклад от външен одит  

T + 60 дни Одобряване от страна на Бюрото на ЕП на доклада за
дейността и окончателния отчет

Т + 90 дни Изплащане на остатъка от сумата или възстановяване на 
надвнесеното плащане от Парламента 
Съхраняване на документи:
Бенефициентът предоставя на разположение на ЕП 
документите, свързани със споразумението за финансова 
помощ за период от 5 години, считано от датата на 
изплащане на остатъка от сумата.
Проверки и одити:
Бенефициентът съдейства на ЕП за извършването на 
одит относно използването на финансовата помощ. Тези 



PE394.105v03-00 10/10 AD\688966BG.doc

BG

одити могат да се извършват през целия период на 
изпълнение на споразумението за финансова помощ до 
изплащането на остатъка от сумата, както и в период от 
5 години, считано от датата на изплащането на остатъка 
от сумата.
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