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STRUČNÉ ODÔVODNENIE

Článok 191 zmluvy uznáva zásadnú úlohu politických strán na európskej úrovni pri vytváraní 
európskeho povedomia a vyjadrovaní politickej vôle občanov Únie. Toto tvorí aj základňu, 
ktorá umožňuje verejné financovanie politických strán na európskej úrovni. V článku sa však 
nespomínajú politické nadácie na európskej úrovni. 

Tento návrh čiastočne reaguje na vyhlásenie, o ktorom rokoval Výbor pre rozpočet a jeho 
spravodajca v súvislosti s revíziou nariadenia o rozpočtových pravidlách v rámci reformy 
nariadenia o rozpočtových pravidlách v decembri 20061:

2. Návrh vyhlásenia Komisie o financovaní politických strán na európskej úrovni

„Komisia sa zaväzuje predložiť v rámci možnosti do februára 2007 návrh, ktorým sa mení 
a dopĺňa nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 2004/2003 zo 4. novembra 2003 
o štatúte a financovaní politických strán na európskej úrovni, súčasťou ktorého budú 
príslušné ustanovenia o vyňatí vlastných zdrojov z podmienky neziskovosti stanovenej 
v článku 109 nariadenia o rozpočtových pravidlách, najmä príspevkov a členských 
poplatkov získaných v priebehu ročnej činnosti politickej strany na európskej úrovni, ktoré 
presiahnu 25 % oprávnených nákladov hradených príjemcom v súlade s článkom 10 ods. 2 
nariadenia (ES) č. 2004/2003“ .

Cieľom týchto doplňujúcich a pozmeňujúcich návrhov je obmedziť sa najmä na politické 
strany na európskej úrovni a na dodržiavanie rozpočtových pravidiel všeobecného rozpočtu 
Únie.   

Je potrebné pripomenúť, že v rámci rozpočtového postupu na rok 2008 boli predložené dva 
pozmeňujúce a doplňujúce návrhy k návrhu rozpočtu na rok 2008 týkajúce sa politických 
nadácií na európskej úrovni, ktoré žiadajú vytvorenie riadku v oddiele Európskeho 
parlamentu so symbolickým záznamom p.m. a so sumou 5 mil. EUR zapísanou do rezervy až 
do prijatia právneho základu. 

POZMEŇUJÚCE A DOPLŇUJÚCE NÁVRHY

Výbor pre rozpočet vyzýva Výbor pre ústavné veci, aby ako gestorský výbor zaradil do svojej 
správy tieto pozmeňujúce a doplňujúce návrhy:

Text predložený Komisiou Pozmeňujúce a doplňujúce návrhy 
Európskeho parlamentu

  
1 Texty prijaté 13.12.2006, P6_TA(2006)0557.
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Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 1
ODÔVODNENIE 4A (nové)

(4a) Ak si realizácia akcie vyžaduje, aby 
bola poskytnutá finančná podpora tretej 
strane, napríklad mládežníckej politickej 
organizácii, politická strana na európskej 
úrovni môže takúto podporu poskytnúť, 
pričom musí dodržať ustanovenia 
článku 120 ods. 2 nariadenia Rady (ES, 
EURATOM) č. 1605/2002 z 25. júna 2002 
o rozpočtových pravidlách, ktoré sa 
vzťahujú na všeobecný rozpočet 
Európskych spoločenstiev1, a článku 184a 
nariadenia Komisie (ES, Euratom) č. 
2342/2002 z 23. decembra 2002 
o pravidlách na vykonávanie nariadenia 
Rady (ES, EURATOM) č.1605/2002 o 
rozpočtových pravidlách, ktoré sa vzťahujú 
na všeobecný rozpočet Európskych 
spoločenstiev2 .

_______________
1Ú. v. ES L 248,  16.9.2002, s. 1. Nariadenie 
zmenené a doplnené nariadením (ES, EURATOM) 
č. 1995/2006 (Ú. v. EÚ z 30.12.2006, s. 1).
2Ú. v. ES L 357, z  31.12.2002, s. 1. Nariadenie 
naposledy zmenené a doplnené nariadením (ES, 
EURATOM) č. 478/2007 (Ú. v. EÚ L 111 
z 28.4.2007, s. 13).

Odôvodnenie

Cieľom tohto pozmeňujúceho a doplňujúceho návrhu je zosúladiť legislatívny návrh 
s postojmi EP.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 2
ODÔVODNENIE 6

S cieľom posilniť schopnosť dlhodobého 
finančného plánovania strán, zohľadniť 
potreby financovania meniace sa z roka na 
rok a posilniť motiváciu strán, aby sa 
nespoliehali iba na verejné financovanie, by 
sa politickým stranám na európskej úrovni 
malo umožniť vytvorenie obmedzenej 

(6) S cieľom posilniť schopnosť dlhodobého 
finančného plánovania strán, zohľadniť 
potreby financovania meniace sa z roka na 
rok a posilniť motiváciu strán, aby sa 
nespoliehali iba na verejné financovanie, by 
sa politickým stranám na európskej úrovni 
malo odchylne od pravidla neziskovosti 
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finančnej rezervy z vlastných zdrojov 
pochádzajúcich z iných zdrojov ako z 
rozpočtu Európskej únie.

stanoveného v článku 109 ods. 2 
nariadenia (ES, EURATOM) č. 1605/2002
umožniť vytvorenie obmedzenej finančnej 
rezervy z vlastných zdrojov pochádzajúcich 
z iných zdrojov ako z rozpočtu Európskej 
únie.

Odôvodnenie

V tomto pozmeňujúcom a doplňujúcim návrhu sa spresňujú pravidlá na prijímanie tohto 
nariadenia.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 3
ČLÁNOK 1 BOD 1

Článok 2 bod 4a) (nový) (nariadenie (ES) č. 2004/2003)

4a) „financovanie“: dotácia v zmysle 
článku 108 ods. 1 nariadenia (ES, 
EURATOM) č. 1605/2002;

Odôvodnenie

Objasnenie terminológie a súlad s nariadením o rozpočtových pravidlách.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 4
ČLÁNOK 1 BOD 5

Článok 6 odsek 1 písmeno b) (nariadenie (ES) č. 2004/2003)

oznámi zdroje svojich príjmov poskytnutím 
zoznamu darcov a darov prijatých od 
každého darcu, s výnimkou darov 
nepresahujúcich 500 EUR.

b) oznámi zdroje svojich príjmov 
poskytnutím zoznamu darcov a darov 
prijatých od každého darcu s výnimkou 
darov nepresahujúcich 500 EUR ročne na 
jedného darcu.

Odôvodnenie

Spresnenie a súlad s prahom uvedeným v článku 6 ods. 1 písm. d).

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 5
ČLÁNOK 1 BOD 5

Článok 6 odsek 2 (nariadenie (ES) č. 2004/2003)

2. Príspevky poskytnuté politickej strane na 
európskej úrovni od vnútroštátnych 

2. Príspevky poskytnuté politickej strane na 
európskej úrovni od vnútroštátnych 
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politických strán, ktoré sú členmi politickej 
strany na európskej úrovni, sú prípustné. 
Tieto príspevky nesmú presiahnuť 40 % 
ročného rozpočtu strany. 

politických strán, ktoré sú členmi politickej 
strany na európskej úrovni, alebo od člena 
(fyzickej osoby) takejto strany sú prípustné.
Príspevky poskytnuté politickej strane na 
európskej úrovni od vnútroštátnych 
politických strán, ktoré sú členmi politickej 
strany na európskej úrovni, nesmú 
presiahnuť 40 % ročného rozpočtu strany.

Odôvodnenie

Objasnenie, pretože niektoré politické strany na európskej úrovni umožňujú fyzickým osobám, 
aby sa k nim pripojili individuálne.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 6
ČLÁNOK 1 BOD 8A)

Článok 9 odsek 1 pododsek 2 (nariadenie (ES) č. 2004/2003)

Vykonávacie pravidlá tohto nariadenia 
ustanovuje povoľujúci úradník.

Vykonávacie pravidlá tohto nariadenia 
ustanovuje Európsky parlament.

Odôvodnenie

Toto objasnenie prispeje k zvýšeniu transparentnosti postupu prijímania vykonávacích 
pravidiel a objasní zodpovednosti voči verejnosti.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 7
ČLÁNOK 1 BOD 8AA) (nový)

Článok 9 odsek 2 (nariadenie (ES) č. 2004/2003)

aa ) Odsek 2 sa nahrádza takto:
„2.  Ohodnotenie hnuteľného a 
nehnuteľného majetku a jeho amortizácia 
sa uskutočňuje v súlade s vykonávacími 
pravidlami tohto nariadenia, ktoré je 
potrebné prijať podľa odseku 1.”

Odôvodnenie

Nariadenie (ES) 2909/2000 bolo zrušené v roku 2005. Je preto potrebné stanoviť pravidlá 
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hodnotenia majetku prostredníctvom vykonávacích pravidiel, ktoré musí Európsky parlament 
schváliť podľa postupu uvedeného v odseku 1.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 8
ČLÁNOK 1 BOD 9

Článok 10 odsek 2 (nariadenie (ES) č. 2004/2003)

2. Financovanie zo všeobecného rozpočtu 
Európskej únie nepresahuje 85 % rozpočtu
politickej strany alebo nadácie na európskej 
úrovni. Dôkazné bremeno nesie príslušná 
politická strana na európskej úrovni.

2. Financovanie zo všeobecného rozpočtu 
Európskej únie nepresahuje 85 % 
oprávnených nákladov na financovanie 
politickej strany alebo nadácie na európskej 
úrovni. Dôkazné bremeno nesie príslušná 
politická strana na európskej úrovni.

Odôvodnenie

Flexibilnejšia terminológia, ktorá sa už používa v nariadení o rozpočtových pravidlách a jeho 
vykonávacích pravidlách a v rozhodnutí predsedníctva z roku 2004.



PE 394.106v03-00 8/9 AD\688966SK.doc

SK

Príloha 

Postup pri poskytovaní dotácie Európskeho parlamentu 
v rozpočtovom roku N

rok N-1 jún N-1 Uverejnenie výzvy EP na predloženie návrhov, ktorá 
stanovuje kritériá výberu, spôsoby financovania (čl. 110 
ods. 2 nariadenia o rozpočtových pravidlách) Spoločenstva a 
plánované dátumy na postup prideľovania. 

15. november N-1 Konečný dátum na predloženie žiadosti príjemcov o dotáciu 
rok N 15. február N Rozhodnutie predsedníctva o rozdelení finančných 

prostriedkov a o pridelení dotácií európskym politickým 
stranám

15. marec N Konečný dátum na podpis dohody o dotácii medzi 
európskou politickou stranou a poverenou schvaľujúcou 
osobou 

30. marec N Vyplatenie 80 % sumy z dotácie v rámci predbežného 
financovania 

rok N+1 31. marec N+1 EP zverejňuje vo svojej výročnej správe podrobnosti 
o technickej pomoci poskytnutej každej politickej strane na 
európskej úrovni. 

30. jún N+1 Všetky dotácie poskytnuté Európskym parlamentom počas 
rozpočtového roka sa uverejňujú v prvom polroku 
nasledujúceho rozpočtového roka na internetovej stránke EP.

dátum T 
do 15. marca N+1

Žiadosť európskej politickej strany o vyplatenie zostatku 
spolu so záverečnou správou o plnení pracovného programu, 
konečným vyúčtovaním vzniknutých oprávnených nákladov, 
celkovým stavom príjmov a výdavkov, správou externého 
auditu    

T+60 dní Schválenie správy o činnosti a konečnom vyúčtovaní 
predsedníctvom EP

T+90 dní Vyplatenie zostatku alebo úhrada preplatku vyplateného 
Parlamentom 
Uchovanie dokladov: 
Príjemca uchová pre EP doklady týkajúce sa dohody 
o dotácii na obdobie 5 rokov odo dňa vyplatenia zostatku.
Kontroly a audit:
Príjemca uľahčí vykonanie auditu zo strany EP v súvislosti 
s využitím dotácie. Tieto audity je možné vykonať počas 
celého obdobia realizácie dohody až do vyplatenia zostatku, 
ako aj počas 5 rokov od dátumu vyplatenia zostatku.
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