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JUSTIFICARE SUCCINTĂ

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.. 

AMENDAMENTE

Comisia pentru bugete recomandă Comisiei pentru afaceri constituţionale, competentă în 
fond, să includă în raportul său următoarele amendamente:

  
1 Textes adoptés du 13.12.2006, P6_TA(2006)0557.
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Text propus de Comisie Amendamentele Parlamentului

Amendamentul 1
CONSIDERENTUL 4A (nou)

(4a) Atunci când punerea în aplicare a 
acţiunii necesită acordarea unui sprijin 
financiar unui terţ, de exemplu unei 
organizaţii politice de tineret, partidul 
politic la nivel european poate oferi acest 
sprijin în conformitate cu condiţiile 
prevăzute la articolul 120 alineatul (2) din 
Regulamentul (CE, Euratom) nr. 
1605/2002 al Consiliului din 25 iunie 2002 
privind regulamentul financiar aplicabil 
bugetului general al Comunităților 
Europene1 şi în articolul 184a din 
Regulamentul (CE, Euratom) nr. 
2342/2002 al Comisiei din 23 decembrie 
2002 de stabilire a normelor de aplicare a 
Regulamentului (CE, Euratom) nr. 
1605/2002 al Consiliului privind 
regulamentul financiar aplicabil bugetului 
general al Comunităților Europene2.

_______________
1 JO L 248 din 16.9.2002, p. 1. Regulament astfel 
cum a fost modificat prin Regulamentul (CE, 
Euratom) nr. 1995/2006 (JO L 390, 30.12.2006, p. 
1).
2 JO L 357 din 31.12.2002, p. 1. Regulament  astfel 
cum a fost modificat ultima dată prin Regulamentul 
(CE, Euratom) nr. 478/2007 (JO  L 111, 28.4.2007, 
p. 13).

Justificare

Cet amendement vise à concilier la proposition législative avec les positions du PE.

Amendamentul 2
CONSIDERENTUL 6 

(6) Pentru a consolida capacităţile de 
planificare financiară pe termen lung a 
partidelor, pentru a ţine seama de 

(6) Pentru a consolida capacităţile de 
planificare financiară pe termen lung a 
partidelor, pentru a ţine seama de 
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necesităţile de finanţare variabile de la un an 
la altul şi pentru a încuraja în şi mai mare 
măsură partidele să nu se sprijine numai pe 
finanţarea publică, partidele politice la nivel 
european ar trebui autorizate să îşi constituie 
rezerve financiare limitate pe baza resurselor 
proprii, provenite din alte surse decât 
bugetul Uniunii Europene.

necesităţile de finanţare variabile de la un an 
la altul şi pentru a încuraja în şi mai mare 
măsură partidele să nu se sprijine numai pe 
finanţarea publică, partidele politice la nivel 
european ar trebui autorizate, prin derogare 
de la norma de non-profit prevăzută la 
articolul 109 alineatul (2) din 
Regulamentul (CE, Euratom) nr. 
1605/2002, să îşi constituie rezerve 
financiare limitate pe baza resurselor proprii, 
provenite din alte surse decât bugetul 
Uniunii Europene.

Justificare

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

Amendamentul 3
ARTICOLUL 1 PUNCTUL 1

Articolul 2 punctul 4a (nou) [Regulamentul (CE) nr. 2004/2003] 

4a. „finanţare”: o subvenţie în sensul 
articolului 108 alineatul (1) din 
regulamentul (CE, Euratom) nr. 
1605/2002;

Justificare

Clarification de la terminologie et cohérence avec le règlement financier.

Amendamentul 4
ARTICOLUL 1 PUNCTUL 5

Articolul 6 alineatul (1) litera (b) [Regulamentul (CE) nr. 2004/2003]

(b) îşi declară sursele de finanţare prin 
prezentarea unei liste cu donatorii şi 
donaţiile primite de la fiecare donator, cu 
excepţia donaţiilor care nu depăşesc 500 
EUR;

(b) îşi declară sursele de finanţare prin 
prezentarea unei liste cu donatorii şi 
donaţiile primite de la fiecare donator, cu 
excepţia donaţiilor care nu depăşesc 500 
EUR pe an, pentru fiecare donator;

Justificare

Précision et cohérence avec le seuil de l'article 6, paragraphe 1, lit d)..
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Amendamentul 5
ARTICOLUL 1 PUNCTUL 5

Articolul 6 alineatul (2) [Regulamentul (CE) nr. 2004/2003] 

(2) Se admit contribuţiile la un partid politic 
la nivel european din partea partidelor 
politice naţionale care sunt membre ale unui 
astfel de partid. Acestea nu pot depăşi 40 % 
din bugetul anual al partidului în cauză. 

(2) Se admit contribuţiile la un partid politic 
la nivel european din partea partidelor 
politice naţionale care sunt membre ale unui 
astfel de partid sau din partea unui membru
(persoană fizică) al acestuia. Contribuţiile
la un partid politic la nivel european din 
partea partidelor politice naţionale membre
nu pot depăşi 40 % din bugetul anual al 
partidului în cauză. 

Justificare

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

Amendamentul 6
ARTICOLUL 1 PUNCTUL 8A

Articolul 9 alineatul (1) al doilea paragraf [Regulamentul (CE) nr. 2004/2003]

Normele de punere în aplicare a 
prezentului regulament sunt stabilite de 
ordonatorul de credite.

Normele de punere în aplicare a prezentului 
regulament sunt stabilite de Parlamentul 
European.

Justificare

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

Amendamentul 7
ARTICOLUL 1 PUNCTUL 8AA (nou)

Articolul 9 alineatul (2) [Regulamentul (CE) nr. 2004/2003] 

(aa) Alineatul (2) se înlocuieşte cu 
următorul text:
„(2)  Evaluarea bunurilor mobile şi imobile 
şi amortizarea acestora se realizează în 
conformitate cu modalităţile de execuţie 
din prezentul regulament, adoptate în 
conformitate cu alineatul (1).”
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Justificare

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.

Amendamentul 8
ARTICOLUL 1 PUNCTUL 9

Articolul 10 alineatul (2) [Regulamentul (CE) nr. 2004/2003] 

(2) Finanţarea de la bugetul general al 
Uniunii Europene nu depăşeşte 85% din 
bugetul unui partid politic sau al unei 
fundaţii la nivel european. Sarcina probei 
revine partidului politic la nivel european în 
cauză.

(2) Finanţarea de la bugetul general al 
Uniunii Europene nu depăşeşte 85% din 
costurile eligibile pentru finanţarea unui 
partid politic sau al unei fundaţii la nivel 
european. Sarcina probei revine partidului 
politic la nivel european în cauză.

Justificare

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

Procedura de acordare a unei subvenţii a Parlamentului European
pentru exerciţiul bugetar N

Anul N-1 iunie N-1 Publicarea de către PE a cererii de oferte care stabileşte 
criteriile de eligibilitate, modalităţile de finanţare comunitare 
[articolul 110 alineatul (2) din regulamentul financiar], 
precum şi datele prevăzute pentru procedura de atribuire.

15 noiembrie N-1 Data limită a depunerii cererii de subvenţie de către 
beneficiari.

Anul N 15 februarie N Decizia Biroului privind repartizarea creditelor şi atribuirea 
subvenţiilor partidelor politice europene.

15 martie N Data limită de semnare a convenţiei de subvenţionare între 
partidul politic european şi ordonatorul delegat.

30 martie N Plata prefinanţării de 80% din cuantumul subvenţiei.

Anul N+1 31 martie N+1 PE publică într-un raport anual detaliile legate de asistenţa 
tehnică furnizată fiecărui partid politic la nivel european.

30 iunie N+1 Toate subvenţiile acordate de PE în cursul unui exerciţiu 
sunt publicate în cursul primului semestru al exerciţiului 
următor, pe site-ul internet al Parlamentului.

Data T 
înainte de 15 mai N+1

Cerere de plată a soldului formulată de partidul politic 
european, însoţită de raportul final privind realizarea 
programului de lucru, un decont final al costurilor eligibile 
suportate, situaţia completă a veniturilor şi cheltuielilor, un 
raport de audit extern.

T+60 de zile Aprobarea de către Biroul PE a raportului de activitate şi a 
decontului final.

T+90 de zile Plata soldului sau recuperarea de către PE a plăţii în exces.
Păstrarea documentelor:
Beneficiarul ţine la dispoziţia PE documente privind 
convenţia de subvenţionare pentru o perioadă de 5 ani de la 
data la care s-a efectuat plata soldului.
Controale şi audituri:
Beneficiarul facilitează realizarea de către PE a unui audit 
privind utilizarea subvenţiei. Aceste audituri pot fi realizate 
pe întreaga durată de execuţie a convenţiei, până la plata 
soldului, precum şi pe o durată de 5 ani de la data la care s-a 
efectuat plata soldului.
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