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EIROPAS PARLAMENTA REZOLŪCIJAS PRIEKŠLIKUMS

par Eiropas politiskajām partijām — iegūtā pieredze ar Statūtiem un nākotnes 
perspektīvas
(2005/2224 (INI))

Eiropas Parlaments,

- ņemot vērā Eiropas Kopienas dibināšanas Līguma 191. pantu un Eiropas Savienības 
Pamattiesību hartas 12. panta 2. daļu, kā arī Līguma par Eiropas Savienību 6. panta 
4. daļu,

- ņemot vērā Līguma I-45. panta 4. daļu par Eiropas Konstitucionālo līgumu,

- ņemot vērā Eiropas Parlamenta un Padomes 2003. gada 4. novembra Regulu (EK) Nr. 
2004/2003 par noteikumiem, kas attiecas uz Eiropas līmeņa politiskajām partijām un to 
finansēšanu1, īpaši to 12. pantu (šajā regulā);  

- ņemot vērā ģenerālsekretāra 2005. gada 21. septembra ziņojumu Prezidijam par Eiropas 
līmeņa partiju finansēšanu saskaņā ar Prezidija 2004. gada 29. marta lēmuma 15. pantu 
ar norādījumiem regulas īstenošanai2,

- ņemot vērā Reglamenta 45. pantu,

- ņemot vērā Konstitucionālo jautājumu komitejas ziņojumu, ka arī Budžeta komitejas, 
Budžeta kontroles komitejas un Juridiskās komitejas atzinumus (A6-0000/2005),

A. tā kā pilsoņiem tuvas un demokrātiskas Eiropas Savienības turpmāka attīstība ir 
priekšnoteikums, lai pilsoņi pieņemtu Eiropas integrācijas nākamās fāzes, un tāpēc 
Eiropas demokrātijas tālākai attīstībai ir jābūt prioritārai;

B. tā kā politiskās partijas veido nozīmīgu elementu Eiropas mēroga demokrātijas izveidē;

C. tā kā dziļas pārdomas par Eiropas nākotni rada nepieciešamību pēc visaptveroša dialoga 
ar pilsoņiem un tajā galvenā loma ir jānodrošina Eiropas mēroga politiskajām partijām;

D. tā kā daudzās valstīs politiskās partijas, tām pildot politiskas informācijas un gribas 
veidošanas uzdevumus, finansiāli atbalsta valsts;

E. tā kā politiski radniecīgās grupas apvienojušās Eiropas politiskajās partijās un to darbu 
finansiāli atbalsta Kopienas;

F. tā kā partiju finansēšana Eiropas Savienības līmenī notiek saskaņā ar Līguma 
191. pantu;

G. tā kā ar regulas palīdzību ir sperts pirmais solis, lai izveidotu pamatnosacījumus Eiropas 

  
1 OV L 297, 15.11.2003., 1. lpp.
2  Dokuments PE 362.124/BUR/AN.2.
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politiskajām partijām;

H. tā kā politiskās partijas izteikušas virkni vēlmju saistībā ar partiju finansēšanas 
apveidiem Eiropas līmenī1;

I. tā kā Eiropas Parlamenta ģenerālsekretārs iesniedza ziņojumu par reglamenta 
pielietojumu2; 

J. tā kā regula paredzēja publiskot ziņojumu par to, kā piemēro statūtus attiecībā uz 
Eiropas politisko partiju finansējumu, un šajā ziņojumā norādīt ierosinātos grozījumus,

Politiskais pamatojums

1. konstatē, ka pastāv plaisa starp daudziem pilsoņiem un Eiropas institūcijām, kas liek 
secināt, ka līdz šim nav notikusi pietiekama politiskā komunikācija un informēšana par 
Eiropas politiku;

2. pauž pārliecību, ka Eiropas līmeņa politiskajam partijām jāuzņemas ne tikai jumta 
organizācijas loma, bet arī jākļūst par Eiropas politikas veicinātājiem, kas sakņojas 
visos sabiedrības slāņos;

3. uzskata, ka Eiropas līmeņa politiskās partijas veido nozīmīgu Eiropas sabiedrības 
elementu, bez kura nevar izdoties turpmāka Eiropas Savienības attīstība;

4. uzsver nepieciešamību vienoties ne tikai par Eiropas līmeņa politisko partiju 
finansēšanas noteikumiem, bet arī par patiesajiem Eiropas partiju Statūtiem, kuros būtu 
noteiktas partiju tiesības un pienākumi un kuri dotu iespēju tām iegūt juridiskās 
personas statusu, kas balstīts uz Kopienas tiesību aktiem un ir spēkā dalībvalstīs;

Pieredze un priekšlikumi uzlabojumiem

5. pieņem zināšanai, ka regulai pievienotas trīs prasības, kuras 2005. gada 11. jūlijā, 
uzskatot tās par neatļautām, noraidījusi Pirmās instances tiesa, pie kam pret vienu no 
spriedumiem ir iesniegta apelācija;

6. atzinīgi novērtē to, ka kopš pilnvaru perioda sākuma pēc Eiropas Parlamenta vēlēšanām 
2004. gada jūnijā ir dibinātas astoņas dalībvalstu politisko partiju apvienības, kas veido 
Eiropas līmeņa politiskās partijas, un ka saskaņā ar regulas noteikumiem tās varēja 
saņemt finansiālu atbalstu;

7. konstatē, ka finanšu atbalsta piešķiršana EUR 4,648 miljonu apmērā 2004. budžeta 
gadam ar prasību iesniegt priekšlikumus sākās 2004. gada 18. jūnijā un paredzētajā 
kārtībā noslēdzās 2005. gada 6. jūlijā ar Prezidija galīgo lēmumu par finanšu atbalstu;

  
1 Kopējā Hoyer, Nyrup, Martens, Francescato, Maes, Bertinotti, Kaminski, Bayrou un Ruttelli 2005. gada 
1. jūnija deklarācija, kas adresēta Eiropas Parlamenta priekšsēdētājam.
2 Dokuments PE 362.124/BUR
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8 norāda uz to, ka Eiropas Savienības 2005. gada budžetā partiju finansēšanai bija 
paredzēti EUR 8,4 miljoni , kurus Prezidijs saskaņā ar regulā paredzēto sadales 
mehānismu sadalīja partijām, kuras bija iesniegušas pieteikumus;

9. pieņem zināšanai, ka Eiropas līmeņa politiskās partijas pret atlīdzību, kā to nosaka 
Eiropas Parlamenta regula, saņem tehnisku palīdzību, 2004. gadā samaksājot kopā 
EUR 20 071 par zālēm, tehnisko personālu un īpaši tulku pakalpojumiem;

10. ņemot vēra iepriekšējo pieredzi un ievērojot budžeta noteikumus, uzskata par 
nepieciešamu finansēšanas sistēmā ieviest šādus grozījumus:

a) regula nosaka tikai pieteikumu iesniegšanas kārtības pamatnoteikumus. Lai izvairītos 
no pieteikumu iesniedzēju lieki ieguldītiem pūliņiem, vajadzētu procesu organizēt 
divos līmeņos, lai pirmajā līmenī izlemtu, vai partija atbilst vispārējiem kritērijiem 
finansējuma saņemšanai, un otrajā līmenī tad noteiktu līdzekļu apjomu;

b) maksājumu ritms nav optimāli pieskaņots saņēmēju darbības metodēm. To vajadzētu 
mainīt tā, lai astoņdesmit procentus no finansiālās palīdzības izmaksātu pēc tam, kad 
parakstīta vienošanās par finansēšanu, un pārējo summu izmaksātu pēc budžeta gada 
beigām, pamatojoties uz iesniegtajiem rēķiniem;

c) lai saņēmējiem sniegtu lielāku finanšu plānošanas drošību, ņemot vērā saistošos 
budžeta plānošanas principus, ko paredz Finanšu regula, tādām ikgadējā budžeta 
projekta sagatavošanā iesaistītajām struktūrvienībām kā Prezidijam un Budžeta 
komitejai vajadzētu pilnvaru perioda sākumā vienoties par daudzgadīgu finanšu 
plānu, vienlaicīgi paredzot arī elastīgu pieeju jaunu partiju dibināšanas gadījumos;

d) budžeta pašreizējā pārskatīšanas procedūrā vai regulas grozījumos vajadzētu censties 
ieviest ierobežojošu izņēmumu, kas atļautu zināmu daļu no attiecīgajam finanšu 
gadam piešķirtā finansējuma izmantot nākamā gada pirmajā ceturksnī;

e) stingrais finansējuma sadalījums piecās finansiāli atbalstāmās kategorijās (personāla, 
administrācijas, infrastruktūras, sanāksmju, reprezentācijas un informācijas 
izdevumi) neatbilst Eiropas partiju vajadzībām. Vienošanos par finansējumu tādejādi 
vajadzētu grozīt tā, lai zināmu daļu līdzekļu varētu pārdalīt starp kategorijām;

f) turklāt partiju iesniegtajām gada programmām vajadzētu būt tik elastīgām, lai 
partijas, veicot politisko darbību, varētu pienācīgi reaģēt arī uz neparedzētiem 
notikumiem;

g) lai uzlabotu finansējuma pārvaldības efektivitāti, partiju galīgo finanšu pārskatu 
iesniegšanas termiņu vajadzētu pagarināt līdz nākama gada 15. maijam;

h) lai sasniegtu mērķi, kas paredz stiprināt Eiropas politiskās partijas kā Eiropas 
demokrātijas elementu, un ņemot vērā pieaugošās prasības attiecībā uz to politisko 
darbību (tulkošanas izdevumi, ceļojumu izdevumi utt.), uzskata par vēlamu attiecīgi 
turpmāk attīstīt politisko partiju finansiālo atbalstu;
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11. uzskata par lietderīgu Eiropas Savienības nākotnes pārdomu periodā apspriest arī šādus 
jautājumus:

a) Kādā veidā būtu iespējams atbalstīt Eiropas politiskos fondus, lai papildinātu Eiropas 
politisko partiju veikto politiskās informēšanas un izglītošanas darbu?

b) Kādā veidā būtu iespējams izveidot Eiropas partiju sarakstus Eiropas Parlamenta 
vēlēšanām, lai veicinātu Eiropas politiskās sabiedrības veidošanos?

c) Kāda nozīme varētu būt Eiropas politiskajām partijām referendumos par Eiropas 
tēmām atsevišķās dalībvalstīs?

°
°     °

12. uzdod tā priekšsēdētājam nosūtīt šo rezolūciju Komisijai.


