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KRATKA OBRAZLOŽITEV

Pogodba (ES) v členu 191 priznava osrednjo vlogo političnih strank na evropski ravni za 
oblikovanje evropske zavesti in izražanje politične volje državljanov Unije. To določa tudi 
podlago, ki omogoča javno financiranje političnih strank na evropski ravni. Vendar ne omenja 
političnih ustanov na evropski ravni.

Ta predlog delno ustreza izjavi Odbora za proračun in njegovega poročevalca o reviziji 
finančne uredbe med reformo finančne uredbe decembra 20061:

2. Osnutek izjave Komisije o financiranju evropskih političnih strank

„Komisija se zavezuje, da bo po možnosti pred februarjem 2007 predložila predlog o 
spremembi Uredbe (ES) št. 2004/2003 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 
4. novembra 2003 o predpisih, ki urejajo delovanje političnih strank na evropski ravni, in 
pravilih glede njihovega financiranja, v katerem bo predstavila ustrezne določbe za izvzetje 
lastnih sredstev iz pravila o neprofitnosti, opredeljenega v členu 109 finančne uredbe, zlasti 
prispevkov in članarin, zbranih pri letnem poslovanju politične stranke na evropski ravni, 
ki presegajo 25 % upravičenih stroškov v breme upravičenca v skladu s členom 10(2) 
Uredbe (ES) št. 2004/2003.“

Cilj predlaganih sprememb so torej izključno politične stranke na evropski ravni in 
spoštovanje finančne uredbe, ki se uporablja za splošni proračun Unije.

Treba je opozoriti, da sta bili med proračunskim postopkom 2008 vloženi dve dopolnitvi k 
osnutku proračuna 2008 v zvezi s političnimi ustanovami na evropski ravni, ki sta v zvezi z 
oddelkom "Evropski parlament" zahtevali oblikovanje proračunske vrstice z zaznamkom p. 
m. in 5 milijoni EUR rezerve v pričakovanju sprejetja pravne podlage.

  
1 Sprejeta besedila, 13.12.2006, P6_TA(2006)0557.
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PREDLOGI SPREMEMB

Odbor za proračun vabi Odbor za ustavne zadeve, ki je edini pristojen, da v poročilo vključi 
naslednje spremembe:

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlogi sprememb Parlamenta

Predlog spremembe 1
UVODNA IZJAVA 4 A (novo)

(4 a) Če izvajanje ukrepov zahteva dodelitev 
finančne podpore tretji stranki, na primer 
mladinski politični organizaciji, lahko 
politična stranka na evropski ravni dodeli 
to podporo v skladu s pogoji iz člena 120(2) 
Uredbe Sveta (ES, Euratom) št. 1605/2002 
z dne 25. junija 2002 o finančni uredbi, ki 
se uporablja za splošni proračun Evropskih 
skupnosti1 in člena 184 (a) Uredbe Komisije 
(ES, Euratom) št. 2342/2002 z dne 23. 
decembra 2002 o določitvi podrobnih pravil 
za izvajanje Uredbe Sveta (ES, Euratom) 
št. 1605/2002 o finančni uredbi, ki se 
uporablja za splošni proračun Evropskih 
skupnosti2.
_______________
1 UL L 248, 16.9.2002, str. 1. Uredba, kakor je bila 
spremenjena z Uredbo (ES, Euratom) št. 1995/2006 
(UL L 390, 30.12.2006, str. 1).

2 UL L 357, 31.12.2002, str. 1. Uredba, kakor je bila 
nazadnje spremenjena z Uredbo (ES, Euratom) št. 
478/2007 (UL L 111, 28.4.2007, str. 13).

Obrazložitev

Namen tega predloga spremembe je uskladiti zakonodajni predlog s stališči Evropskega 
parlamenta.

Predlog spremembe 2
UVODNA IZJAVA 6

(6) Za okrepitev zmogljivosti dolgoročnega 
finančnega načrtovanja strank, za 
upoštevanje iz leta v leto se spreminjajočih 

(6) Za okrepitev zmogljivosti dolgoročnega 
finančnega načrtovanja strank, za 
upoštevanje iz leta v leto se spreminjajočih 
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finančnih potreb in za okrepitev spodbud 
strankam, da se ne zanašajo zgolj na javno 
financiranje, bi političnim strankam na 
evropski ravni morali dovoliti, da si 
oblikujejo omejene finančne rezerve na 
osnovi lastnih sredstev, pridobljenih iz 
drugih virov kot proračuna Evropske unije.

finančnih potreb in za okrepitev spodbud
strankam, da se ne zanašajo zgolj na javno 
financiranje, bi političnim strankam na 
evropski ravni morali dovoliti, da si, z 
odstopanjem od pravila o neprofitnosti iz 
člena 109(2) Uredbe (ES, Euratom) 
št. 1605/2002, oblikujejo omejene finančne 
rezerve na osnovi lastnih sredstev, 
pridobljenih iz drugih virov kot proračuna 
Evropske unije.

Obrazložitev

Ta predlog spremembe pojasnjuje določbe za sprejemanje te uredbe.

Predlog spremembe 3
ČLEN 1, TOČKA 1

Člen 2, točka 4 a (novo) (Uredba (ES) št. 2004/2003)

4 (a) „financiranje“: subvencija v smislu 
prvega odstavka člena 108 Uredbe (ES, 
Euratom) št. 1605/2002;

Obrazložitev

Predlog spremembe je potreben za pojasnitev terminologije in skladnost s finančno uredbo.

Predlog spremembe 4
ČLEN 1, TOČKA 5

Člen 6, odstavek 1,točka b (Uredba (ES) št. 2004/2003)

(b) prijavita svoje vire financiranja s 
seznamom donatorjev in donacij, prejetih od 
vsakega donatorja, razen donacij pod 500 
euri.

(b) prijavita svoje vire financiranja s 
seznamom donatorjev in donacij, prejetih od 
vsakega donatorja, razen donacij pod 
500 EUR na leto in na donatorja.

Obrazložitev

Predlog spremembe je potreben za pojasnitev in skladnost z začetkom člena 6(1)(d).

Predlog spremembe 5
ČLEN 1, TOČKA 5

Člen 6, odstavek 2 (Uredba (ES) št. 2004/2003)
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2. Politične stranke na evropski ravni lahko 
sprejemajo prispevke nacionalnih političnih 
strank, ki so članice politične stranke na 
evropski ravni. Prispevki ne smejo preseči 
40 % letnega proračuna stranke.

2. Politične stranke na evropski ravni lahko 
sprejemajo prispevke nacionalnih političnih 
strank ali člana (fizična oseba) take
politične stranke na evropski ravni. Politične 
stranke na evropski ravni lahko sprejemajo 
prispevke nacionalnih političnih strank, ki
ne smejo preseči 40 % letnega proračuna 
stranke.

Obrazložitev

Predlog spremembe je potreben za pojasnitev, saj nekatere politične stranke na evropski 
ravni omogočajo fizičnim osebam, da se vanje individualno včlanijo.

Predlog spremembe 6
ČLEN 1, TOČKA 8 A

Člen 9, odstavek 1, alineja 2 (Uredba (ES) št. 2004/2003)

Izvedbene postopke te uredbe določi 
odredbodajalec.

Izvedbene postopke te uredbe določi 
Evropski parlament.

Obrazložitev

S to pojasnitvijo bo postal postopek sprejemanja izvedbenih postopkov bolj pregleden in bo 
tako pojasnil odgovornost do javnosti.

Predlog spremembe 7
ČLEN 1, TOČKA 8 A (novo)

Člen 9, odstavek 2 (Uredba (ES) št. 2004/2003)

a (a) Odstavek 2 se nadomesti z:
"2. Vrednotenje premičnin in nepremičnih 
ter njihova amortizacija se izvedeta v 
skladu z izvedbenimi postopki iz te uredbe, 
ki jih je treba sprejeti v skladu z odstavkom 
1.“

Obrazložitev

Uredba (ES) št. 2909/2000 je bila razveljavljena leta 2005. Zato je treba določiti postopke 
ocenjevanja sredstev z uporabo izvedbenih postopkov, ki jih Evropski parlament sprejme v 
skladu s postopkom iz prvega odstavka.

Predlog spremembe 8
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ČLEN 1, TOČKA 9
Člen 10, odstavek 2 (Uredba (ES) št. 2004/2003)

2. Sredstva iz splošnega proračuna Evropske 
unije ne smejo presegati 85 % proračuna
politične stranke ali ustanove na evropski 
ravni. Dokazno breme nosi zadevna 
politična stranka na evropski ravni.

2. Sredstva iz splošnega proračuna Evropske 
unije ne smejo presegati 85 % upravičenih 
stroškov za financiranje politične stranke ali 
ustanove na evropski ravni. Dokazno breme 
nosi zadevna politična stranka na evropski 
ravni.

Obrazložitev

Ta bolj prilagodljiva terminologija je že bila uporabljena v finančni uredbi, izvedbenih 
postopkih in v sklepu predsedstva iz leta 2004.
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Priloga

Postopek za dodelitev subvencije Evropskega parlamenta
za proračunsko leto N

Leto N – 1 junij N – 1 Evropski parlament objavi razpis za zbiranje predlogov, v 
katerem so določena merila primernosti, pogoji Skupnosti za 
financiranje (člen 110(2) finančne uredbe) in datumi, 
predvideni za postopek dodelitve.

15. november N – 1 Rok za vložitev prošenj za subvencijo s strani upravičencev.
Leto N 15. februar N Sklep predsedstva o razdelitvi sredstev in dodelitvi subvencij 

evropskim političnim strankam.
15. marec N Rok za podpis sporazuma o dodelitvi subvencij med 

evropsko politično stranko in pristojnim odredbodajalcem.
30. marec N Nakazilo zneska za predhodno financiranje v višini 80 % 

subvencije.
Leto N + 1 31. marec N + 1 Evropski parlament v letnem poročilu objavi podrobnosti o 

tehnični pomoči, ki je bila zagotovljena vsaki politični 
stranki na evropski ravni.

30. junij N + 1 Vse subvencije, ki jih je Evropski parlament dodelil med 
proračunskim letom, se objavijo v prvem polletju 
naslednjega proračunskega leta na spletni strani Evropskega 
parlamenta.

Datum T
pred 15. majem N + 1

Zahtevek za plačilo dolgovanega zneska s strani evropske 
politične stranke, skupaj s končnim poročilom o izvedbi 
delovnega programa, končnim obračunom nastalih 
upravičenih stroškov, skupnim prikazom prihodkov in 
odhodkov ter zunanjim revizijskim poročilom.

T + 60 dni Predsedstvo Evropskega parlamenta odobri poročilo o 
dejavnostih in končni obračun.

T + 90 dni Evropski parlament plača dolgovani znesek ali izterja 
prevelika plačila.
Hranjenje dokumentov:
upravičenec mora pet let od datuma plačila zneska dati 
Evropskemu parlamentu na razpolago dokumente v zvezi s 
sporazumom o subvenciji.
Nadzor in revizija:
Upravičenec Evropskemu parlamentu olajša izvedbo revizije 
porabljenih sredstev iz subvencije. Te revizije se lahko 
opravijo med celotnim trajanjem sporazuma o subvenciji do 
plačila dolgovanega zneska in v obdobju petih let od datuma 
plačila zneska subvencije.
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