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STRUČNÉ ODŮVODNĚNÍ

Smlouva v článku 191 uznává zásadní úlohu politických stran na evropské úrovni pro 
vytváření evropského povědomí a pro vyjádření politické vůle občanů Unie. To také vytváří 
základ umožňující veřejné financování politických stran na evropské úrovni. Přesto se však 
neuvádějí politické nadace na evropské úrovni.

Tento návrh částečně odpovídá na prohlášení, které projednával Rozpočtový výbor a jeho 
zpravodaj ohledně revize finančního nařízení v době reformy finančního nařízení v prosinci 
2006.1

2. Návrh prohlášení Komise o financování politických stran na evropské úrovni

„Komise se zavazuje předložit pokud možno do února 2007 návrh změny nařízení Evropského 
parlamentu a Rady (ES) č. 2004/2003 ze dne 4. listopadu 2003 o statutu a financování 
politických stran na evropské úrovni, s cílem zavést ustanovení pro osvobození vlastních 
zdrojů od pravidla neziskovosti stanoveného v článku 109 finančního nařízení, zejména 
darů a členských poplatků, z ročního provozu politické strany na evropské úrovni, které 
převyšují 25 % způsobilých nákladů, jež má nést příjemce, v souladu s čl. 10 odst. 2 nařízení 
(ES) č. 2004/2003.“

Předložené pozměňovací návrhy se proto omezují především na politické strany na evropské 
úrovni a dodržování finančního nařízení uplatňovaného na souhrnný rozpočet Unie.

Je vhodné zmínit, že během rozpočtového procesu 2008 byly předloženy dva pozměňovací 
návrhy k návrhu rozpočtu na rok 2008 týkající se politických nadací na evropské úrovni, se 
žádostí o vytvoření linie v oddílu Evropský parlament poskytující prostředky s označením 
p.m. a 5 milionů eur ponechaných v rezervě, dokud nebude přijat právní základ. 

POZMĚŇOVACÍ NÁVRHY

Rozpočtový výbor vyzývá Výbor pro ústavní záležitosti jako příslušný výbor, aby do své 
zprávy začlenil tyto pozměňovací návrhy:

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrhy Parlamentu

Pozměňovací návrh 1

  
1 Texty přijaté tohoto dne 13. 12. 2006, P6_TA(2006)0557.
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BOD ODŮVODNĚNÍ 4a (nový)

(4a) Pokud provedení akce vyžaduje 
poskytnutí finanční podpory třetí osobě, 
například politické organizaci mládeže, 
může politická strana na evropské úrovni 
poskytnout tuto podporu při dodržení 
podmínek čl. 120 odst. 2 nařízení Rady (ES, 
Euratom) č. 1605/2002 ze dne 25. června 
2002 o finančním nařízení pro souhrnný 
rozpočet Evropských společenství1 a článku 
184a nařízení Komise (ES, Euratom) č. 
2342/2002 ze dne 23. prosince 2002 
zavádějícího prováděcí pravidla nařízení 
Rady (ES, Euratom) č. 1605/2002
o finančním nařízení pro souhrnný 
rozpočet Evropských společenství2.
_______________
1 Úř. věst. L 248, 16. 9. 2002, s. 1. Nařízení ve znění 
nařízení (ES, Euratom) č. 1995/2006 (Úř. věst. L 
390, 30.12.2006, s. 1).
2 Úř. věst. L 357, 31.12.2002, s. 1. Nařízení 
naposledy pozměněné nařízením (ES, Euratom) 
č. 478/2007 (Úř. věst. L 111, 28.4.2007, s. 13).

Odůvodnění

Cílem tohoto pozměňovacího návrhu je sladit legislativní návrh s postoji EP.

Pozměňovací návrh 2
BOD ODŮVODNĚNÍ 6

Za účelem zvýšení jistoty nezbytné 
pro dlouhodobé finanční plánování stran, 
zohlednění meziročních změn potřeb 
finančních prostředků a posílení stimulace 
stran ke snížení jejich závislosti na veřejném 
financování by mělo být politickým stranám 
na evropské úrovni umožněno vytvářet 
omezené finanční rezervy z vlastních zdrojů 
nepocházejících z rozpočtu Evropské unie.

(6) Za účelem zvýšení jistoty nezbytné 
pro dlouhodobé finanční plánování stran, 
zohlednění meziročních změn potřeb 
finančních prostředků a posílení stimulace 
stran ke snížení jejich závislosti na veřejném 
financování by mělo být politickým stranám 
na evropské úrovni umožněno odchylně od 
pravidla neziskovosti podle čl. 109 odst. 2 
nařízení (ES, Euratom) č. 1605/2002
vytvářet omezené finanční rezervy 
z vlastních zdrojů nepocházejících 
z rozpočtu Evropské unie.
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Odůvodnění

Tento pozměňovací návrh upřesňuje postupy přijetí tohoto nařízení. 

Pozměňovací návrh 3
ČL. 1 BOD 1

Čl. 2 bod 4a (nový) (nařízení (ES) č. 2004/2003) 

4a) „financování“: grant uvedený ve 
smyslu čl. 108 odst. 1 nařízení (ES, 
Euratom) č. 1605/2002;

Odůvodnění

Vyjasnění terminologie a koherence s finančním nařízením.

Pozměňovací návrh 4
ČL. 1 BOD 5

Čl. 6 odst. 1, písm. b) (nařízení (ES) č. 2004/2003))

zveřejňuje své zdroje financování tím, že 
poskytuje seznam svých dárců a darů, které 
od nich obdržela, s výjimkou darů 
nepřesahujících částku 500 eur.

b) zveřejňuje své zdroje financování tím, že 
poskytuje seznam svých dárců a darů, které 
od nich obdržela, s výjimkou darů 
nepřesahujících částku 500 eur ročně na 
osobu.

Odůvodnění

Upřesnění a souvislost s prahovou hodnotou uvedenou v čl. 6 odst. 1 písm. d).

Pozměňovací návrh 5
ČL. 1 BOD 5

Čl. 6 odst. 2 (nařízení (ES) č. 2004/2003)  

2. Příspěvky politické straně na evropské 
úrovni od vnitrostátních politických stran, 
které jsou členy politické strany na evropské 
úrovni, jsou přípustné. Nesmějí přesáhnout 
40 % ročního rozpočtu strany.

2. Příspěvky politické straně na evropské 
úrovni od vnitrostátních politických stran, 
nebo od člena (fyzické osoby), kteří jsou 
členy politické strany na evropské úrovni, 
jsou přípustné. Příspěvky politické straně na 
evropské úrovni, které pocházejí od 
členských národních politických stran,
nesmějí přesáhnout 40 % ročního rozpočtu 
strany. 
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Odůvodnění

Vyjasnění, neboť některé politické strany na evropské úrovni umožňují fyzickým osobám, aby 
se k nim přidružovaly individuálně.

Pozměňovací návrh 6
ČL. 1 BOD 8a)

Čl. 9 odst. 1 druhý pododstavec (nařízení (ES) č. 2004/2003)

Prováděcí postupy k tomuto nařízení jsou 
stanoveny schvalující osobou.

Prováděcí postupy k tomuto nařízení jsou 
stanoveny Evropským parlamentem.

Odůvodnění

Toto vyjasnění zprůhlední postup přijímání prováděcích postupů tím, že osvětlí odpovědnost 
vůči veřejnosti. 

Pozměňovací návrh 7
ČL. 1 BOD 8aa) (nový)

Čl. 9 odst. 2 (nařízení (ES) č. 2004/2003)

aa) Odstavec 2 se nahrazuje tímto:

„ 2.  Ocenění movitého a nemovitého 
majetku a jeho odpisy se provádějí 
v souladu s prováděcími předpisy tohoto 
nařízení, které se přijmou podle odstavce 
1.“

Odůvodnění

Nařízení (ES) č. 2909/2000 bylo zrušeno v roce 2005. Je proto vhodné stanovit způsoby 
hodnocení majetku na základě prováděcích postupů, které Evropský parlament schválí podle 
postupu stanoveného v odstavci 1.

Pozměňovací návrh 8
ČL. 1 BOD 9

Čl. 10 odst. 2 (nařízení (ES) č. 2004/2003)
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2. Finanční prostředky ze souhrnného 
rozpočtu Evropské unie nesmějí překročit 
85 % rozpočtu politické strany nebo nadace 
na evropské úrovni. Důkazní břemeno nese 
příslušná politická strana na evropské 
úrovni.

2. Finanční prostředky ze souhrnného 
rozpočtu Evropské unie nesmějí překročit 
85 % způsobilých nákladů financování
politické strany nebo nadace na evropské 
úrovni. Důkazní břemeno nese příslušná 
politická strana na evropské úrovni.

Odůvodnění

Pružnější terminologie, která již byla použita ve finančním nařízení, v jeho prováděcích 
předpisech a v rozhodnutí předsednictva z roku 2004.
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Příloha 

Postup pro udělení grantu Evropského parlamentu
v rámci rozpočtového roku N

Rok N–1 červen N–1 EP zveřejní výzvu k podávání návrhů, která stanoví kritéria 
výběru, způsoby financování (čl. 110 odst. 2 finančního 
nařízení) z prostředků Společenství a předpokládaná data pro 
postup přidělení

15. listopadu N–1 Konečné datum pro předložení žádosti o grant ze strany 
příjemců

Rok N 15. února N Rozhodnutí předsednictva o rozdělení prostředků a o 
přidělení grantů evropským politickým stranám

15. března N Konečné datum pro podpis dohody o grantu mezi evropskou 
politickou stranou a pověřenou schvalující osobou 

30. března N Vyplacení 80 % částky grantu v rámci předběžného 
financování

Rok N+1 31. března N+1 Evropský parlament zveřejňuje podrobnosti technické 
podpory, kterou poskytuje každé politické straně na 
evropské úrovni, ve výroční zprávě.

30. června N+1 Všechny granty přidělené EP v účetním období jsou 
v prvním pololetí dalšího účetního období zveřejněny na 
internetových stránkách EP.

Datum T 
do 15. května N+1

Žádost o vyplacení zůstatku evropskou politickou stranou 
spolu se závěrečnou zprávou o realizaci pracovního 
programu, závěrečného vyúčtování způsobilých nákladů, 
celkového rozpisu příjmů a výdajů, zprávy externího auditu

T+60 dnů Schválení zprávy o činnosti a závěrečného vyúčtování 
předsednictvem EP

T+90 dnů Vyplacení zůstatku nebo úhrada přeplatku vyplaceného 
Parlamentem
Uchování dokumentů:
Příjemce uchová pro EP doklady týkající se dohody o grantu 
po dobu 5 let od data vyplacení zůstatku.
Kontroly a audity:
Příjemce usnadní EP provedení auditu o využití grantu. Tyto 
audity lze provádět po celé období provádění dohody o 
grantu až do vyplacení zůstatku a také po dobu 5 let od data 
vyplacení zůstatku.
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