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ĪSS PAMATOJUMS

Līguma 191. pantā ir atzīta Eiropas līmeņa politisko partiju būtiska loma, veidojot Eiropas 
apziņu, kas vienlaikus dod Eiropas Savienības pilsoņiem iespēju paust savu politisko gribu. 
Tas arī rada pamatu, kas ļauj Eiropas līmeņa politiskajām partijām saņemt publisku 
finansējumu. Šajā pantā tomēr nav norādes uz Eiropas līmeņa politiskajiem fondiem.

Pašreizējais priekšlikums daļēji atspoguļo paziņojumu, ko 2006. gada decembrī bija 
sagatavojusi Budžeta komiteja un tās referents sakarā ar Finanšu regulas pārskatīšanu, izdarot 
tajā grozījumus1:

2. Komisijas paziņojuma projekts par Eiropas līmeņa politisko partiju finansēšanu

„Komisija apņemas iesniegt, ja iespējams, līdz 2007. gada februārim, grozījumu priekšlikumu 
Eiropas Parlamenta un Padomes 2003. gada 4. novembra Regulai (EK) Nr. 2004/2003 par 
noteikumiem, kas attiecas uz Eiropas līmeņa politiskajām partijām un to finansēšanu, lai 
ieviestu atbilstīgus noteikumus nolūkā neattiecināt Finanšu regulas 109. pantā definēto 
bezpeļņas noteikumu uz pašu resursiem, jo īpaši uz Eiropas līmeņa politiskās partijas gada 
darbības rādītājos apkopotajām iemaksām un biedru naudu, kas pārsniedz 25 % no 
saņēmēja attaisnotajām izmaksām saskaņā ar Regulas (EK) Nr. 2004/2003 10. panta 
2. punktu.”

Ierosinātie grozījumi galvenokārt attiecas uz Eiropas līmeņa politiskajām partijām un Finanšu 
regulas ievērošanu, to piemērojot Eiropas Savienības vispārējam budžetam.

Jānorāda, ka 2008. gada budžeta procedūras laikā 2008. gada budžeta projektā tika iesniegti 
divi grozījumi, kas attiecas uz Eiropas līmeņa politiskajiem fondiem un paredz budžeta 
Parlamenta iedaļā izveidot atsevišķu pozīciju, tajā rezervējot 5 mlj. EUR ar piezīmi „p.m.”, 
kamēr nav izveidots attiecīgais juridiskais pamats. 

GROZĪJUMI

Budžeta komiteja aicina par jautājumu atbildīgo Konstitucionālo jautājumu komiteju savā 
ziņojumā iekļaut šādus grozījumus:

Komisijas ierosinātais teksts Parlamenta izdarītie grozījumi

Grozījums Nr. 1
4.A APSVĒRUMS (jauns)

  
1 Pieņemtie teksti, 13.12.2006., P6_TA(2006)0557.
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(4a) Ja, īstenojot pasākumu, paredzēts 
sniegt finansiālu atbalstu trešai personai,
piemēram, politiskai jaunatnes 
organizācijai, Eiropas līmeņa politiskā 
partija drīkst sniegt šādu atbalstu, ievērojot 
120. panta 2. punkta nosacījumus Padomes 
2002. gada 25. jūnija Regulā (EK, 
Euratom) Nr. 1605/2002 par Finanšu 
regulu, ko piemēro Eiropas Kopienu 
vispārējam budžetam1, un 184. panta 
nosacījumus Komisijas 2002. gada 
23. decembra Regulā (EK, Euratom) 
Nr. 2342/2002, ar ko paredz īstenošanas 
kārtību Padomes Regulai (EK, Euratom) 
Nr. 1605/2002 par Finanšu regulu, ko 
piemēro Eiropas Kopienu vispārējam 
budžetam2.
_______________
1 OV L 248, 16.9.2002., 1. lpp. Regulā grozījumi 
izdarīti ar Regulu (EK, Euratom) Nr. 1995/2006
(OV L 390, 30.12.2006., 1. lpp.).
2 OV L 357, 31.12.2002., 1. lpp. Regulā jaunākie 
grozījumi izdarīti ar Regulu (EK, Euratom) 
Nr. 478/2007 (OV L 111, 28.4.2007., 13. lpp.).

Pamatojums

Grozījuma mērķis ir saskaņot šo likumdošanas priekšlikumu ar Parlamenta nostāju.

Grozījums Nr. 2
6. APSVĒRUMS

(6) Lai stiprinātu partiju ilgtermiņa finanšu 
plānošanas spējas, ņemtu vērā atšķirības 
starp finansējuma vajadzībām dažādos gados 
un stimulētu partijas nepaļauties vienīgi uz 
publisko finansējumu, Eiropas līmeņa 
politiskajām partijām jāatļauj veidot 
ierobežotu finanšu rezervi, pamatojoties uz 
pašu resursiem, kas iegūti no citiem avotiem 
nekā Eiropas Savienības budžets.

(6) Lai stiprinātu partiju ilgtermiņa finanšu 
plānošanas spējas, ņemtu vērā atšķirības 
starp finansējuma vajadzībām dažādos gados 
un stimulētu partijas nepaļauties vienīgi uz 
publisko finansējumu, Eiropas līmeņa 
politiskajām partijām, atkāpjoties no 
bezpeļņas noteikuma, kas paredzēts 
Regulas (EK, Euratom) Nr. 1605/2002 
109. panta 2. punktā, jāatļauj veidot 
ierobežotu finanšu rezervi, pamatojoties uz 
pašu resursiem, kas iegūti no citiem avotiem 
nekā Eiropas Savienības budžets.
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Pamatojums

Ar šo grozījumu precizē šīs regulas pieņemšanas kārtību.

Grozījums Nr. 3
1. PANTA 1. PUNKTS

2. panta 4.a punkts (jauns) (Regula (EK) Nr. 2004/2003)

4.a „finansējums” — dotācija Regulas 
(EK, Euratom) Nr. 1605/2002 108. panta 
1. punkta nozīmē;

Pamatojums

Terminoloģijas skaidrošana un atbilstība Finanšu regulai.

Grozījums Nr. 4
1. PANTA 5. PUNKTS

6. panta 1. punkta b) apakšpunkts (Regula (EK) Nr. 2004/2003)

(b) deklarē savus finansējuma avotus, 
iesniedzot sarakstu, kurā norādīti līdzekļu 
devēji un ziedojumi, kas saņemti no katra 
līdzekļu devēja, izņemot ziedojumus, kuri 
nepārsniedz 500 EUR.

(b) deklarē savus finansējuma avotus, 
iesniedzot sarakstu, kurā norādīti līdzekļu 
devēji un ziedojumi, kas saņemti no katra 
līdzekļu devēja, izņemot ziedojumus, kuri 
nepārsniedz 500 EUR gada laikā uz vienu 
līdzekļu devēju.

Pamatojums

Precizējums un atbilstība maksimālai summai, kas noteikta 6. panta 1. punkta 
d) apakšpunktā.

Grozījums Nr. 5
1. PANTA 5. PUNKTS

6. panta 2. punkts (Regula (EK) Nr. 2004/2003)

2. Valstu politisko partiju, kas ir Eiropas 
līmeņa politiskās partijas dalībnieces, 
iemaksas Eiropas līmeņa politiskajai partijai 
ir pieļaujamas. Šīs iemaksas nedrīkst 
pārsniegt 40 % no minētās partijas gada 
budžeta.

2. Valstu politisko partiju, kas ir Eiropas 
līmeņa politiskās partijas dalībnieces, vai to 
biedra (fiziskas personas) iemaksas Eiropas 
līmeņa politiskajai partijai ir pieļaujamas. 
Valstu politisko partiju iemaksas Eiropas 
līmeņa politiskajai partijai nedrīkst 
pārsniegt 40 % no minētās partijas gada 
budžeta.
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Pamatojums

Precizējums, jo dažas Eiropas līmeņa politiskās partijas dod iespēju fiziskām personām kļūt 
par partijas biedru.

Grozījums Nr. 6
1. PANTA, 8 A) PUNKTS

9. panta 1. punkta 2. daļa (Regula (EK) Nr.° 2004/2003)

Šīs regulas īstenošanas procedūras nosaka 
atbildīgais kredītrīkotājs.

Šīs regulas īstenošanas procedūras 
nosaka Eiropas Parlaments.

Pamatojums

Ar šo skaidrojumu kļūs pārredzamāka īstenošanas procedūru pieņemšanas kārtība un 
saprotamāka atbildība sabiedrības priekšā.

Grozījums Nr. 7
1. PANTA 8. PUNKTA AA) APAKŠPUNKTS (jauns)

9. panta 2. punkts (Regula (EK) Nr. 2004/2003)

(aa) Otro punktu aizstāj ar šādu tekstu:
„2. Kustamā un nekustamā īpašuma 
novērtēšanu un norakstīšanu veic, ievērojot 
šīs regulas īstenošanas noteikumus, kas 
jāpieņem saskaņā ar 1. punktu.”

Pamatojums

Regula (EK) 2909/2000 tika atcelta 2005. gadā. Tādēļ ir jānosaka īpašuma novērtēšanas 
kārtība, ievērojot īstenošanas noteikumus, kuri jāpieņem Eiropas Parlamentam saskaņā ar 
1. punkta procedūru.

Grozījums Nr. 8
1. PANTA 9. PUNKTS

10. panta 2. punkts (Regula (EK) Nr. 2004/2003)

2. Finansējums, ko maksā no Eiropas 2. Finansējums, ko maksā no Eiropas 
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Savienības vispārējā budžeta, nepārsniedz 
85 % no Eiropas līmeņa politiskās partijas 
vai fonda budžeta. Pierādīšanas pienākums 
ir attiecīgajai Eiropas līmeņa politiskajai 
partijai.

Savienības vispārējā budžeta, nepārsniedz 
85 % no Eiropas līmeņa politiskās partijas 
vai fonda finansējuma attaisnotajām 
izmaksām. Pierādīšanas pienākums ir 
attiecīgajai Eiropas līmeņa politiskajai 
partijai.

Pamatojums

Elastīgāka terminoloģija, kas jau izmantota Finanšu regulā, īstenošanas noteikumos un 
Prezidija 2004. gada lēmumā.
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Pielikums

Eiropas Parlamenta dotāciju piešķiršanas procedūra
„N” budžeta gadā

„N-1” gads „N-1” gada jūnijā Eiropas Parlaments publicē uzaicinājumu iesniegt 
priekšlikumus, tajā norādot atbilstības kritērijus, Kopienas 
finansēšanas noteikumus (Finanšu regulas 110. panta 
2. punkts) un paredzamo grafiku piešķiršanas procedūrai.

„N-1” gada 
15. novembrī

Galīgais termiņš, līdz kuram labuma guvēji var iesniegt 
pieteikumu dotācijas saņemšanai.

„N” gads „N” gada 15. februārī Prezidija lēmums par finanšu līdzekļu piešķiršanu un 
dotāciju iedalīšanu Eiropas līmeņa politiskajām partijām.

„N” gada 15. martā Galīgais termiņš dotāciju nolīguma parakstīšanai starp 
Eiropas līmeņa politisko partiju un pilnvaroto kredītrīkotāju.

„N” gada 30. martā Iepriekšējs finansējums 80 % apmērā no dotācijas summas.

„N+1” gads „N+1” gada 31. martā Eiropas Parlaments publicē gada ziņojumu, tajā norādot 
sīkas ziņas par Eiropas līmeņa politiskajām partijām sniegto 
tehnisko palīdzību.

„N+1” gada 30. jūnijā Ziņas par dotācijām, ko Eiropas Parlaments piešķīris kārtējā 
finanšu gadā, publisko nākamā finanšu gada pirmajā 
pusgadā Parlamenta tīmekļa vietnē.

„T” diena
pirms „N+1” gada 
15. maija

Eiropas līmeņa partijas pieprasījums izmaksāt atlikumu, kam 
pievieno galīgo ziņojumu par darba programmas īstenošanu, 
attaisnoto izmaksu galīgo aprēķinu, pilnu pārskatu par 
ieņēmumiem un izdevumiem un ārējas revīzijas ziņojumu.

„T”+60 dienas Eiropas Parlamenta Prezidijs apstiprina ziņojumu par 
paveikto un galīgo aprēķinu.

„T”+90 dienas Atlikuma izmaksa vai Parlamenta pārmaksāto līdzekļu 
atgūšana.
Dokumentu uzglabāšana.
Labuma guvējs 5 gadu laikā pēc atlikuma izmaksas 
nodrošina Eiropas Parlamentam piekļuvi dokumentiem, kas 
attiecas uz dotāciju nolīgumu.
Pārbaudes un revīzijas.
Labuma guvējs palīdz Eiropas Parlamentam veikt revīziju 
par dotācijas izlietojumu. Šādas revīzijas var notikt visā 
dotācijas nolīguma izpildes laikā līdz atlikuma izmaksas 
brīdim, kā arī 5 gadu laikā pēc atlikuma izmaksas dienas.
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