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TRUMPAS PAGRINDIMAS

Sutarties 191 straipsnyje pripažįstamas pagrindinis Europos politinių partijų vaidmuo ugdant 
europietišką sąmoningumą ir reiškiant ES piliečių politinę valią. Tai taip pat sudaro pagrindą, 
kuris užtikrina viešąjį Europos politinių partijų finansavimą. Tačiau neminimi Europos 
politiniai fondai.

Šiuo pasiūlymu iš dalies reaguojama į pareiškimą, dėl kurio susitarė Biudžeto komitetas ir jo 
pranešėjas dėl Finansinio reglamento persvarstymo, kai 2006 m. gruodžio mėn. vyko 
Finansinio reglamento reforma1:

2. Komisijos pareiškimo projektas dėl Europos politinių partijų finansavimo taisyklių

Komisija įsipareigoja, jei įmanoma, iki 2007 m. vasario mėn. pateikti pasiūlymą dėl 2003 m. 
lapkričio 4 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (EB) Nr. 2004/2003 dėl 
reglamentų, reglamentuojančių politines Europos partijas, ir šių partijų finansavimo taisyklių 
pakeitimų, nustatant atitinkamas nuostatas dėl Finansinio reglamento 109 straipsnyje 
numatytos ne pelno taisyklės netaikymo nuosaviems ištekliams, ypač įnašams ir narystės 
mokesčiams, surinktiems Europos politinei partijai vykdant metinę veiklą, viršijantiems 
25 proc. reikalavimus atitinkančių išlaidų, tenkančių gavėjui pagal Reglamento (EB) 
Nr. 2004/2003 10 straipsnio 2 dalį.

Taigi siūlomų pakeitimų objektas – iš esmės tik Europos politinės partijos ir ES bendrajam 
biudžetui taikomo finansinio reglamento laikymasis.

Reikėtų priminti, kad 2008 m. biudžeto sudarymo procedūros metu buvo pateikti du 2008 m. 
biudžeto projekto pakeitimai, susiję su Europos politiniais fondais. Šiuose pakeitimuose 
prašoma Europos Parlamento biudžeto skirsnyje sukurti biudžeto eilutę, kurioje įrašomas 
simbolinis įrašas p. m., o 5 mln. eurų įrašomi į rezervą tol, kol bus priimtas teisinis pagrindas.

PAKEITIMAI

Biudžeto komitetas ragina atsakingą Konstitucinių reikalų komitetą į savo pranešimą įtraukti 
šiuos pakeitimus:

Komisijos siūlomas tekstas Parlamento pakeitimai

  
1 2006 m. gruodžio 13 d. priimti tekstai, P6_TA(2006)0557.
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Pakeitimas 1
4A KONSTATUOJAMOJI DALIS (nauja)

4a) Kai norint vykdyti veiklą, reikia suteikti 
finansinę paramą trečiajam asmeniui, pvz., 
politinei jaunimo organizacijai, Europos 
politinė partija gali suteikti šią paramą, 
laikydamasi 2002 m. birželio 25 d. Tarybos 
reglamento (EB, Euratomas) 
Nr. 1605/2002 dėl Europos Bendrijų 
bendrajam biudžetui taikomo finansinio 
reglamento1 120 straipsnio 2 dalyje ir 
2002 m. gruodžio 23 d. Komisijos 
reglamento (EB, Euratomas) 
Nr. 2342/2002, nustatančio išsamias 
Tarybos reglamento (EB, Euratomas) 
Nr. 1605/2002 dėl Europos Bendrijų 
bendrajam biudžetui taikomo finansinio 
reglamento įgyvendinimo taisykles2, 184a 
straipsnyje nustatytų sąlygų.
_______________
OL L 248, 2002 9 16, p. 1. Reglamentas, iš dalies 
pakeistas Reglamentu (EB, Euratomas) 
Nr. 1995/2006 (OL L 390, 2006 12 30, p. 1).

OL L 357, 2002 12 31, p. 1. Reglamentas su 
paskutiniais pakeitimais, padarytais Reglamentu 
(EB, Euratomas) Nr. 478/2007 (OL L 111, 
2007 4 28, p. 13).

Pagrindimas

Šiuo pakeitimu siekiama suderinti pasiūlymą dėl teisės akto ir EP poziciją.

Pakeitimas 2
6 KONSTATUOJAMOJI DALIS

(6) Siekiant sustiprinti partijų ilgalaikio 
finansinio planavimo galimybes 
atsižvelgiant į kasmet kintantį finansavimo 
poreikį ir labiau skatinti partijas remtis ne tik 
viešuoju finansavimu, Europos politinėms 
partijoms turėtų būti leidžiama iš nuosavų 
išteklių, sukauptų iš kitų nei Europos 
Sąjungos biudžetas šaltinių, sukaupti ribotus 
finansinius rezervus.

(6) Siekiant sustiprinti partijų ilgalaikio 
finansinio planavimo galimybes 
atsižvelgiant į kasmet kintantį finansavimo 
poreikį ir labiau skatinti partijas remtis ne tik 
viešuoju finansavimu, nukrypstant nuo 
Reglamento (EB, Euratomas) 
Nr. 1605/2002 109 straipsnio 2 dalyje 
numatytos ne pelno taisyklės, Europos 
politinėms partijoms turėtų būti leidžiama iš 
nuosavų išteklių, sukauptų iš kitų nei 
Europos Sąjungos biudžetas šaltinių, 
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sukaupti ribotus finansinius rezervus.

Pagrindimas

Šiame pakeitime patikslinamos šio reglamento priėmimo taisyklės.

Pakeitimas 3
1 STRAIPSNIO 1 DALIS

2 straipsnio 4a dalis (nauja) (Reglamentas (EB) NR.° 2004/2003)

4a) „finansavimas“ – tai dotacija, kaip 
apibrėžta Reglamento (EB, Euratomas) 
Nr. 1605/2002 108 straipsnio 1 dalyje;

Pagrindimas

Terminui suteikiama aiškumo ir suderinama su Finansiniu reglamentu.

Pakeitimas 4
1 STRAIPSNIO 5 DALIS

6 straipsnio 1 dalies b punktas (Reglamentas (EB) Nr.° 2004/2003))

(b) deklaruoja savo finansavimo šaltinius, 
pateikdami rėmėjų ir iš kiekvieno rėmėjo 
gautų sumų, viršijančių 500 EUR, sąrašą.

(b) deklaruoja savo finansavimo šaltinius, 
pateikdama rėmėjų ir iš kiekvieno rėmėjo 
gautų sumų, viršijančių 500 EUR sumą, 
gautą per metus iš vieno rėmėjo, sąrašą.

Pagrindimas
Suteikiama aiškumo ir suderinama su 6 straipsnio 1 dalies d punkte nurodyta viršutine riba.

Pakeitimas 5
1 STRAIPSNIO 5 DALIS

6 straipsnio 2 dalis (Reglamentas (EB) Nr. 2004/2003)

2. Priimtini nacionalinių politinių partijų, 
kurios yra Europos politinės partijos narės, 
įnašai Europos politinei partijai. Jie negali 
viršyti 40 % tokios partijos metinio 
biudžeto.

2. Priimtini nacionalinių politinių partijų, 
kurios yra Europos politinės partijos narės, 
arba nario (fizinio asmens) įnašai Europos 
politinei partijai. Nacionalinių politinių 
partijų, kurios yra Europos politinės 
partijos narės, įnašai Europos politinei 
partijai negali viršyti 40 % tokios partijos 
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metinio biudžeto.

Pagrindimas

Suteikiama aiškumo, kadangi kai kurios Europos politinės partijos suteikia fiziniams 
asmenims galimybę į jas individualiai įstoti.

Pakeitimas 6
1 STRAIPSNIO 8 DALIS A punktas

9 straipsnio 1 dalies 1 pastraipa (Reglamentas (EB) Nr. 2004/2003)

Šio reglamento įgyvendinimo tvarką nustato 
leidimus duodantis pareigūnas.

Šio reglamento įgyvendinimo tvarką 
nustato Europos Parlamentas.

Pagrindimas

Šis paaiškinimas įgyvendinimo taisyklių priėmimo procedūrą padės padaryti skaidresnę 
pabrėžiant atskaitomybę visuomenei.

Pakeitimas 7
1 STRAIPSNIO 8 DALIES AA punktas

9 straipsnio 2 dalis (Reglamentas (EB) Nr. 2004/2003)

aa) 2 dalis pakeičiama taip:
„2. Kilnojamojo ir nekilnojamojo turto 
vertinimas ir jo nusidėvėjimo apskaita 
vykdoma pagal šio reglamento 
įgyvendinimo taisykles, kurios turi būti 
patvirtintos vadovaujantis 1 dalimi.“

Pagrindimas

2005 m. buvo panaikintas Reglamentas (EB) Nr. 2909/2000. Taigi reikia nustatyti turto 
vertinimo taisykles taikant įgyvendinimo taisykles, kurias Europos Parlamentas turi 
patvirtinti pagal 1 dalyje numatytą procedūrą.
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Pakeitimas 8
1 STRAIPSNIO 9 DALIS

10 straipsnio 2 dalis (Reglamentas (EB) Nr. 2004/2003)

2. Iš bendrojo Europos Sąjungos biudžeto 
gaunamas finansavimas neviršija 85 % 
Europos politinės partijos arba fondo 
biudžeto. Įrodinėjimo pareiga tenka 
atitinkamai Europos politinei partijai.

2. Iš bendrojo Europos Sąjungos biudžeto 
gaunamas finansavimas neviršija 85 % 
Europos politinės partijos arba fondo 
išlaidų, kurias leidžiama finansuoti. 
Įrodinėjimo pareiga tenka atitinkamai 
Europos politinei partijai.

Pagrindimas

Ne toks dviprasmiškas terminas, kuris vartojamas Finansiniame reglamente, įgyvendinimo 
taisyklėse bei 2004 m. biuro sprendime.
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Priedas

Europos Parlamento dotacijos suteikimo tvarka
N finansiniams metams

N-1 metai N-1 metų birželio mėn. EP kvietimo teikti pasiūlymus, kuriame nurodomos 
priėmimo sąlygos, Bendrijos taikomos finansavimo taisyklės 
(Finansinio reglamento 110 straipsnio 2 dalis) ir numatomos 
skyrimo procedūros datos, paskelbimas

N-1 metų lapkričio 
15 d.

Galutinis gavėjų prašymų skirti dotaciją pateikimo terminas

N metai N metų vasario 15 d. Biuro sprendimas dėl asignavimų paskirstymo ir dėl dotacijų 
skyrimo Europos politinėms partijoms.

N metų kovo 15 d. Europos politinės partijos ir įgalioto leidimus duodančio 
pareigūno susitarimo dėl dotacijos galutinis pasirašymo 
terminas

N metų kovo 30 d. Išankstinis 80 proc. dotacijos sumos išmokėjimas

N+1 metai N+1 metų kovo 31 d. Parlamentas metinėje ataskaitoje išsamiai skelbia, kokią 
techninę paramą jis suteikė kiekvienai Europos politinei 
partijai.

N+1 metų birželio 30 d. Visos finansiniais metais suteiktos EP dotacijos skelbiamos 
kitų finansinių metų pirmąjį pusmetį EP interneto puslapyje.

T data
Iki N+1 metu gegužės 
15 d.

Europos politinės partijos prašymas sumokėti likusią sumą, 
pateikiamas kartu su galutine darbo programos įvykdymo 
ataskaita, galutine patirtų išlaidų, kurias leidžiama 
finansuoti, ataskaita, galutine išlaidų ir pajamų sąmata ir 
išorės audito ataskaita

T+60 dienų EP biuras tvirtina veiklos ataskaitą ir galutinę patirtų išlaidų 
ataskaitą

T+90 dienų Parlamentas išmoka likusią sumą arba jam grąžinama 
permoka
Dokumentų išsaugojimas:
gavėjas per 5 metų laikotarpį, skaičiuojamą nuo likusios 
sumos išmokėjimo dienos, EP paprašius pateikia 
dokumentus, susijusius su susitarimu dėl dotacijos
Kontrolė ir auditas:
Gavėjas padeda EP atlikti dotacijos naudojimo auditą. Šis 
auditas gali vykti visą susitarimo dėl dotacijos vykdymo 
laikotarpį iki likusios sumos išmokėjimo, taip pat per 
5 metus nuo likusios sumos išmokėjimo dienos.
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