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EUROPOS PARLAMENTO TEISĖKŪROS REZOLIUCIJOS PROJEKTAS

dėl Europos politinių partijų su Statutu susijusios patirties ir jo perspektyvų
(2005/2224(INI))

Europos Parlamentas,

- atsižvelgdamas į Europos bendrijos steigimo sutarties 191 straipsnį, Europos Sąjungos 
pagrindinių teisių chartijos 12 straipsnio 2 dalį ir Europos Sąjungos sutarties 6 
straipsnio 4 dalį,

- atsižvelgdamas į Sutarties dėl Konstitucijos Europai I-45 straipsnio 4 dalį,

- atsižvelgdamas į Europos Parlamento ir Tarybos 2003 m. lapkričio 4 d. reglamentą (EB) 
Nr. 2004/2003 dėl Europos masto politinių partijų veiklą reglamentuojančių nuostatų ir 
jų finansavimo taisyklių1 (toliau – Reglamentas), ypač į jo 12 straipsnį,

- atsižvelgdamas į generalinio sekretoriaus 2005 m. rugsėjo 21 d. pranešimą Biurui dėl 
partijų finansavimo Europos lygmeniu pagal Biuro 2004 m. kovo 29 d. sprendimo, 
kuriuo numatomos Reglamento vykdymo nuostatos, 15 straipsnį2,

- atsižvelgdamas į savo Darbo tvarkos taisyklių 45 straipsnį,

- atsižvelgdamas į Konstitucinių reikalų komiteto pranešimą ir į Biudžeto komiteto, 
Biudžeto kontrolės komiteto ir Teisės reikalų komiteto nuomonę (A6-0000/2005),

A. kadangi tolesnė piliečių ir demokratinės Europos Sąjungos plėtra yra būtina sąlyga 
norint, kad piliečiai pritartų tolesniems Europos integracijos žingsniams, ir Europos 
demokratijos diegimas turi būti didžiausias prioritetas, 

B. kadangi politinės partijos vaidina esminį vaidmenį kuriant demokratiją Europos 
lygmeniu,

C. kadangi norint išsamiau perteikti Europos ateitį, būtinas platesnis dialogas su piliečiais, 
ir kai to siekiama, Europos politinės partijos turi vaidinti esminį vaidmenį, 

D. kadangi daugelyje Sąjungos valstybių politinės partijos dėl savo atliekamų politinės 
informacijos rengimo ir valios formavimo užduočių remiamos iš valstybinių lėšų,

E. kadangi politinės grupės susibūrė į Europos politines partijas ir kadangi jų veikla 
finansuojama iš Bendrijos lėšų,

F. kadangi viešas partijų finansavimas Europos Sąjungos lygmeniu grindžiamas Sutarties 
191 straipsniu,

  
1  OL L 297, 2003 11 15, p. 1
2  Dokumentas PE 362.124/BUR/AN.2.
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G. kadangi šiuo Reglamentu žengtas pirmasis žingsnis kuriant Europos politinių partijų 
teisinį pagrindą,

H. kadangi politinės partijos pateikė nemažai pageidavimų, susijusių su būsimu partijų 
finansavimo įforminimu Europos lygmeniu1;

I. kadangi Europos Parlamento generalinis sekretorius pristatė pranešimą apie Reglamento 
taikymą2,

J. kadangi Reglamentu buvo pavesta paskelbti pranešimą apie Europos politinių partijų 
finansavimo statuto taikymą ir šiame pranešime atkreipti dėmesį į galimus pokyčius, 

Politinė informacija

1. pažymi, kad radosi praraja tarp daugelio piliečių ir Europos institucijų ir tai įvyko tarp 
kitko dar ir todėl, kad iki šiol trūko politinio bendravimo ir informacijos apie Europos 
politiką;

2. yra tikras, kad Europos politinės partijos turi peraugti visuomeninių organizacijų ribas ir 
tapti gyvybingais visuose visuomenės sluoksniuose įsitvirtinusiais Europos politikos 
veikėjais;

3. mano, kad Europos politinės partijos sudaro svarbią Europos viešuomenės dalį, be 
kurios negalima tolesnė Europos Sąjungos raida;

4. pabrėžia būtinybę, kad Europos politinių partijų finansavimo nuostatos taptų tikru 
Europos partijų statutu, kuriame būtų nustatytos jų teisės ir pareigos bei suteikta 
galimybė įgyti juridinio asmens statusą, pagrįstą Bendrijos teise, ir kuris padėtų išplėsti 
įtaką valstybėse narėse;

Patirtis ir racionalizaciniai pasiūlymai

5. atsižvelgia į tai, kad prieš Reglamentą buvo pateikti trys skundai, kuriuos Pirmos 
instancijos teismas 2005 m. liepos 11 d. atmetė kaip nepagrįstus, tačiau vienas iš tų 
sprendimų buvo apskųstas teismui;

6. džiaugiasi, kad nuo Parlamento kadencijos pradžios po 2004 m. birželio mėn. rinkimų į 
Europos Parlamentą susikūrė aštuonios Europos politinių partijų sąjungos iš valstybių 
narių ir pagal Reglamento nuostatas buvo finansiškai remiamos;

7. pažymi, kad iš 2004 m. biudžeto 4,648 milijonų eurų finansinės paramos skirstymas 
prasidėjo kvietimu teikti pasiūlymus ir Biuro 2005 m. liepos 6 d. sprendimu dėl 
finansinės paramos galutinio nustatymo pagal numatytą tvarką užbaigta;

  
1 2005 m. birželio 1 d. bendras Hoyer, Nyrup, Martens, Francescato, Maes, Bertinotti, Kaminski, Bayrou ir 
Ruttelli raštas Europos Parlamento pirmininkui.
2  Dokumentas PE 362.124/BUR.
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8 pažymi, kad Europos Sąjungos 2005 m. biudžete partijoms finansuoti numatoma 8,4 
milijonai eurų, kuriuos Biuras pagal Reglamentu numatytą paskirstymo tvarką padalijo 
aštuonioms paraiškas pateikusioms partijoms;

9. atsižvelgia į tai, kad 2004 m. Europos politinėms partijoms už technines paslaugas, 
kurias joms pagal Reglamentą už atlygį suteikė Europos Parlamentas, t. y. sales, 
technikų darbą ir ypač vertėjų paslaugas, buvo pateikta sąskaitų iš viso už 20 071 eurą;

10. remdamasis ligšioline praktine patirtimi ir atsižvelgdamas į biudžeto teisines nuostatas 
mano, kad būtini šie finansavimo sistemos pokyčiai:

a) paraiškų procedūra Reglamente numatyta tik bendrais bruožais. Siekiant išvengti 
nereikalingų paraiškų pateikėjų sąnaudų, turėtų būti du paramos skyrimo etapai: iš 
pradžių, pirmuoju etapu, turėtų būti nuspręsta, ar pateikusi paraišką partija iš esmės 
atitinka paramos sąlygas, o antruoju etapu turėtų būti nustatytas paramos lėšų dydis;

b) lėšų išmokėjimo tvarka ne geriausiai dera prie gavėjo darbo pobūdžio. Ją reikėtų 
pakeisti taip, kad aštuoniasdešimt procentų finansinės paramos būtų išmokama 
pasirašius finansavimo susitarimą, o likutis – pasibaigus biudžetiniams metams, 
pagal gavėjo atskaitomybę;

c) siekiant suteikti gavėjui didesnį finansinio planavimo tikrumą ir kartu laikantis 
Finansiniu reglamentu numatytų privalomų biudžeto principų, kasmet biudžeto 
pasiūlymus teikiantys organai Biuras ir Biudžeto komitetas kadencijos pradžioje 
turėtų susitarti dėl daugiamečio finansinio plano, kuris būtų lankstus ir tuo atveju, jei 
susikurtų naujų partijų;

d) atliekant šiuo metu galiojančią Finansinio reglamento patikros procedūrą arba 
keičiant Reglamentą turi būti siekiama ribotai taikyti išimtį, kuri leistų tam tikrą 
finansiniais metais skirtą lėšų dalį panaudoti pirmą kitų metų ketvirtį;

e) sustabarėjęs finansinių lėšų paskirstymas į penkias subsidijuotinas kategorijas 
(personalo, administracijos, infrastruktūros, posėdžių, atstovavimo ir informacijos) 
neatitinka Europos partijų poreikių. Taigi finansavimo susitarimą reikėtų pakeisti 
taip, kad tam tikrą lėšų dalį būtų galima perkelti į kitas kategorijas;

f) be to, turėtų būti sudaryta galimybė lanksčiai traktuoti partijų pateikiamas metų 
darbo programas, kad partijos galėtų atitinkamai reaguoti ir į nenumatytus savo 
politinės veiklos įvykius;

g) siekiant, kad finansavimas būtų efektyvus, reikėtų partijų galutinių ataskaitų 
pateikimo terminą nukelti į ateinančių metų gegužės 15 dieną;

h) norint pasiekti, kad Europos politinės partijos sustiprėtų kaip Europos demokratijos 
proceso dalyvės, ir turint galvoje kartu su plėtra didėjančius jų politinės veiklos 
reikalavimus (vertimo, kelionių išlaidas ir t. t.), pageidautina deramai didinti tolesnę 
politinių partijų finansinę paramą;
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11. derėtų pamąstymų apie Europos Sąjungos ateitį laikotarpiu apsvarstyti ir šiuos 
klausimus:

a) kaip galima būtų paremti Europos politinius fondus siekiant papildyti Europos 
politinių partijų politinės informacijos rengimo ir švietėjišką veiklą?;

b) kaip galima būtų apipavidalinti Europos partijų Europos rinkimams rengiamus 
europinius sąrašus siekiant skatinti kurti Europos politinę viešuomenę?;

c) kokį vaidmenį Europos politinės partijos galėtų vaidinti atskirose valstybėse narėse 
referendumų Europos klausimais metu?;

°
°     °

12. paveda Pirmininkui perduoti šią rezoliuciją Tarybai ir Komisijai.


