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ZWIĘZŁE UZASADNIENIE

W art. 191 Traktatu uznano fundamentalną rolę partii politycznych na poziomie europejskim 
w kształtowaniu świadomości europejskiej i wyrażaniu woli politycznej obywateli Unii. 
Stanowi to podstawę umożliwiającą finansowanie europejskich partii politycznych ze
środków publicznych na poziomie europejskim. Artykuł ten nie wspomina jednak o 
fundacjach politycznych na poziomie europejskim.

Odnośny wniosek jest częściowo odpowiedzią na oświadczenie wynegocjowane przez 
Komisję Budżetową i jej sprawozdawcę w sprawie przeglądu rozporządzenia finansowego 
w trakcie reformy rozporządzenia finansowego w grudniu 2006 r.1:

2. Projekt oświadczenia Komisji w sprawie finansowania europejskich partii politycznych

„Komisja zobowiązuje się do przedłożenia, jeśli będzie to możliwe, do końca stycznia 2007 r. 
wniosku w sprawie zmiany rozporządzenia nr (WE) 2004/2003 Parlamentu Europejskiego 
i Rady z dnia 4 listopada 2003 r. w sprawie przepisów regulujących partie polityczne na 
poziomie europejskim oraz zasad dotyczących ich finansowania, który wprowadzi 
odpowiednie przepisy dotyczące wyjęcia środków własnych spod zasady nieosiągania 
korzyści zawartej w art. 109 rozporządzenia finansowego, w szczególności wkładów 
i składek członkowskich włączonych do finansowania rocznych działań partii politycznych 
na poziomie unijnym, które przekraczają 25% kwalifikowanych kosztów ponoszonych przez 
beneficjenta, zgodnie z art. 10 ust. 2 rozporządzenia (WE) nr 2004/2003.”

Zaproponowane poprawki obejmują w zasadzie wyłącznie partie polityczne na poziomie 
europejskim i poszanowanie rozporządzenia finansowego mającego zastosowanie do budżetu 
ogólnego Unii.

Należy nadmienić, że w trakcie procedury budżetowej 2008, do projektu budżetu 2008 
złożono dwie poprawki dotyczące fundacji politycznych na poziomie europejskim, w których 
wnoszono o utworzenie linii budżetowej w sekcji Parlamentu Europejskiego, udostępniającej 
środki w formie symbolicznego zapisu p.m. oraz umieszczającej w rezerwie 5 mln euro w 
oczekiwaniu na przyjęcie podstawy prawnej. 

POPRAWKI

Komisja Budżetowa zwraca się do Komisji Spraw Konstytucyjnych, jako do komisji 
przedmiotowo właściwej, o naniesienie w swoim sprawozdaniu następujących poprawek:

Tekst proponowany przez Komisję Poprawki Parlamentu

  
1 Teksty przyjęte w dniu 13.12.2006, P6_TA(2006)0557.
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Poprawka 1
PUNKT 4 A PREAMBUŁY (nowy)

(4a) W przypadku gdy realizacja działania 
wymaga udzielenia wsparcia finansowego 
podmiotowi trzeciemu, na przykład 
młodzieżowej organizacji politycznej, partia 
polityczna może udzielić takiego wsparcia 
pod warunkiem przestrzegania warunków 
określonych w art. 120 ust. 2 
rozporządzenia Rady (WE, Euratom) 
nr 1605/2002 z dnia 25 czerwca 2002 r. 
w sprawie rozporządzenia finansowego 
mającego zastosowanie do budżetu 
ogólnego Wspólnot Europejskich1 oraz 
art. 184a rozporządzenia Komisji (WE, 
Euratom) nr 2342/2002 z dnia 23 grudnia 
2002 r. ustanawiającego szczegółowe 
zasady wykonania rozporządzenia Rady 
(WE, Euratom) nr 1605/2002 w sprawie
rozporządzenia finansowego mającego 
zastosowanie do budżetu ogólnego 
Wspólnot Europejskich2.
_______________
1 Dz.U. L 248 z 16.9.2002, str. 1. Rozporządzenie 
zmienione rozporządzeniem (WE, Euratom) 
nr 1995/2006 (Dz.U. L 390 z 30.12.2006, str. 1).

2 Dz.U. L 357 z 31.12.2002, str. 1. Rozporządzenie 
ostatnio zmienione rozporządzeniem (WE, Euratom) 
nr 478/2007 (Dz.U. L 111 z 28.4.2007, str. 13).

Uzasadnienie

Niniejsza poprawka ma na celu pogodzenie propozycji legislacyjnej ze stanowiskiem PE.

Poprawka 2
PUNKT 6 PREAMBUŁY

(6) Celem podniesienia zdolności partii 
politycznych w zakresie długoterminowego 
planowania finansowego, uwzględnienia 
zmieniających się z roku na rok potrzeb w 
zakresie finansowania oraz skłonienia stron 
do uniezależnienia się od środków 
publicznych należy wprowadzić możliwość 
tworzenia przez partie polityczne na 

(6) Celem podniesienia zdolności partii 
politycznych w zakresie długoterminowego 
planowania finansowego, uwzględnienia 
zmieniających się z roku na rok potrzeb w 
zakresie finansowania oraz skłonienia stron 
do uniezależnienia się od środków 
publicznych należy wprowadzić, w drodze 
odstępstwa od przewidzianej w art. 109 
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poziomie europejskim ograniczonych rezerw 
finansowych ze środków własnych, 
pochodzących ze źródeł innych niż budżet 
UE.

ust. 2 rozporządzenia (WE, Euratom) 
nr 1605/2002 zasady nieosiągania korzyści,
możliwość tworzenia przez partie polityczne 
na poziomie europejskim ograniczonych 
rezerw finansowych ze środków własnych, 
pochodzących ze źródeł innych niż budżet 
UE.

Uzasadnienie

Niniejsza poprawka uściśla zasady przyjęcia niniejszego rozporządzenia.

Poprawka 3
ARTYKUŁ 1 PUNKT 1

Artykuł 2 ustęp 4 a (nowy) (rozporządzenie (WE) nr 2004/2003)

4a) „finansowanie”: dotacja w rozumieniu 
art. 108 ust. 1 rozporządzenia (WE, 
Euratom) nr 1605/2002;

Uzasadnienie

Wyjaśnienie terminologiczne i wprowadzenie spójności z rozporządzeniem finansowym.

Poprawka 4
ARTYKUŁ 1 PUNKT 5

Artykuł 6 ustęp 1 litera (b) (rozporządzenie (WE) nr 2004/2003)

(b) deklarują swoje źródła finansowania, 
dostarczając listę określającą darczyńców i 
darowizny otrzymane od każdego z nich, z 
wyjątkiem darowizn, których wartość nie 
przekracza 500 EUR;

(b) deklarują swoje źródła finansowania, 
dostarczając listę określającą darczyńców i 
darowizny otrzymane od każdego z nich, z 
wyjątkiem darowizn, których wartość nie 
przekracza 500 EUR rocznie na darczyńcę.

Uzasadnienie

Uściślenie i wprowadzenie spójności z progiem przewidzianym w art. 6 ust. 1 lit. d).

Poprawka 5
ARTYKUŁ 1 PUNKT 5

Artykuł 6 ustęp 2 (rozporządzenie (WE) nr 2004/2003)

2. Dopuszcza się przekazywanie środków na 
rzecz partii politycznej na poziomie 

2. Dopuszcza się przekazywanie środków na 
rzecz partii politycznej na poziomie 
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europejskim przez krajowe partie polityczne, 
które są członkami tej partii politycznej na 
poziomie europejskim. Wkład ten nie 
powinien przekraczać 40% rocznego 
budżetu partii.

europejskim przez krajowe partie polityczne, 
które są członkami tej partii politycznej na 
poziomie europejskim lub przez 
indywidualnych członków (osoby fizyczne) 
tej partii. Wkład ten nie powinien 
przekraczać 40% rocznego budżetu partii.

Uzasadnienie

Wyjaśnienie konieczne z uwagi na fakt, że niektóre partie polityczne na poziomie europejskim 
dają osobom fizycznym możliwość indywidualnego wstępowania do nich.

Poprawka 6
ARTYKUŁ 1 PUNKT 8 A)

Artykuł 9 ustęp 1 akapit 2 (rozporządzenie (WE) nr 2004/2003)

Zasady wykonania niniejszego 
rozporządzenia określa urzędnik 
zatwierdzający.

Zasady wykonania niniejszego 
rozporządzenia określa Parlament 
Europejski.

Uzasadnienie

Dzięki temu doprecyzowaniu procedura przyjęcia zasad wykonania stanie się bardziej 
przejrzysta poprzez uwypuklenie odpowiedzialności wobec społeczeństwa. 

Poprawka 7
ARTYKUŁ 1 PUNKT 8 A A) (nowy)

Artykuł 9 ustęp 2 (rozporządzenie (WE) nr 2004/2003)

a a) Ustęp 2 otrzymuje brzmienie:
„2. Ocena wartości nieruchomości i mienia 
ruchomego oraz jego amortyzacja jest 
przeprowadzana zgodnie ze szczegółowymi 
przepisami wykonawczymi do niniejszego 
rozporządzenia, przyjmowanymi zgodnie z 
ust. 1.”

Uzasadnienie

Rozporządzenie (WE) 2909/2000 zostało uchylone w 2005 r. Należy zatem określić warunki 
oceny mienia opierając się na przepisach wykonawczych, które mają zostać przyjęte przez 
Parlament Europejski zgodnie z procedurą przewidzianą w ust. 1.
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Poprawka 8
ARTYKUŁ 1 PUNKT 9

Artykuł 10 ustęp 2 (rozporządzenie (WE) nr 2004/2003)

2. Finansowanie z ogólnego budżetu Unii 
Europejskiej nie przekracza 85 % budżetu
partii politycznej na poziomie europejskim 
lub fundacji na poziomie europejskim.
Ciężar dowodu spoczywa na 
zainteresowanej partii politycznej na 
poziomie europejskim.

2. Finansowanie z ogólnego budżetu Unii 
Europejskiej nie przekracza 85 % kosztów 
kwalifikujących się do finansowania, 
poniesionych przez partię polityczną na 
poziomie europejskim lub fundację na 
poziomie europejskim. Ciężar dowodu 
spoczywa na zainteresowanej partii 
politycznej na poziomie europejskim.

Uzasadnienie

Elastyczniejsza terminologia, która występuje już w rozporządzeniu finansowym, w 
przepisach wykonawczych do niego i w decyzji Prezydium z 2004 r.
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Załącznik

Procedura przyznawania dotacji Parlamentu Europejskiego
w roku budżetowym N

Rok N-1 czerwiec  N-1 Ogłoszenie przez PE zaproszenia do składania wniosków, 
które określa wspólnotowe kryteria kwalifikowalności, 
zasady finansowania (art. 110 ust 2 rozporządzenia 
finansowego) i planowane terminy przyznania.

15 listopada  N-1 Ostateczny termin składania przez beneficjentów wniosków 
o dotację.

Rok N 15 lutego N Decyzja Prezydium w sprawie rozdziału środków i 
przyznania dotacji europejskim partiom politycznym.

15 marca N Ostateczny termin podpisania umowy w sprawie przyznania 
dotacji przez europejską partię polityczną i urzędnika 
zatwierdzającego.

30 marca N Wypłata finansowania wstępnego w wysokości 80% kwoty 
dotacji.

Rok N+1 31 marca N+1 PE publikuje w rocznym raporcie szczegółowe informacje 
na temat technicznej pomocy udzielonej każdej partii 
politycznej na poziomie europejskim.

30 czerwca N+1 Wszystkie dotacje przyznane przez PE w trakcie danego 
roku budżetowego są ogłaszane w ciągu pierwszego 
semestru kolejnego roku budżetowego na stronach 
internetowych PE.

Data T
przed 15 maja N+1

Wniosek europejskiej partii politycznej o wypłatę salda, 
któremu towarzyszy końcowe sprawozdanie z wykonania 
programu prac, ostateczne zestawienie poniesionych 
kosztów kwalifikujących się do finansowania, pełne 
rozliczenie dochodów i wydatków, sprawozdanie z kontroli 
zewnętrznej.

T+60 dni Zatwierdzenie przez Prezydium PE końcowego 
sprawozdania z działalności i rozliczenia końcowego.

T+ 90 dni Wypłata salda lub odzyskanie nadpłaty przez Parlament.
Przechowywanie dokumentów:
Beneficjent zachowuje do wglądu PE dokumenty odnoszące 
się do umowy w sprawie przyznania dotacji przez okres 5 lat 
od daty wypłaty salda.
Kontrole i audyty:
Beneficjent ułatwia przeprowadzenie przez PE audytu 
dotyczącego wykorzystania dotacji. Audyty te mogą być 
przeprowadzane w trakcie całego okresu wykonywania 
umowy w sprawie przyznania dotacji, a także w okresie 5 lat 
od daty wypłaty salda.
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