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NÁVRH UZNESENIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU

o európskych politických stranách - skúsenosti so štatútom a jeho vyhliadky
(2055/2224(INI))

Európsky parlament,

- so zreteľom na článok 191 Zmluvy o založení Európskeho spoločenstva a článok 12 
ods. 2 Charty základných práv Európskej únie, ako aj na článok 6 ods. 4 Zmluvy o 
Európskej únii,

- so zreteľom na článok I-45 ods. 4 Zmluvy o Ústave pre Európu,so zreteľom na 
nariadenie (ES) č. 2004/2003 Európskeho parlamentu a Rady zo 4. novembra 2003 o 
štatúte a financovaní politických strán na európskej úrovni1, najmä na jeho článok 12 
(ďalej len „nariadenie“),

- so zreteľom na správu generálneho tajomníka EP predsedníctvu z 21. septembra 2005 o 
financovaní politických strán na európskej úrovni podľa článku 15 rozhodnutia 
predsedníctva z 29. marca 2004 s vykonávacími ustanoveniami v súvislosti s týmto 
nariadením2,

– so zreteľom na článok 45 rokovacieho poriadku,

– so zreteľom na správu Výboru pre ústavné veci a stanoviská Výboru pre rozpočet, 
Výboru pre rozpočtovú kontrolu a Výboru pre právne veci (A6-0000/2006),

A. keďže ďalší rozvoj demokratickej Únie blízkej občanom je predpokladom toho, aby 
občania odsúhlasili ďalšie kroky európskej integrácie a keďže uskutočňovanie európskej 
demokracie musí preto predstavovať najvyššiu prioritu,

B. keďže politické strany sú dôležitým prvkom pri budovaní demokracie na európskej 
úrovni,

C. keďže si hlbšie zamyslenie nad budúcnosťou Európy vyžaduje rozsiahly dialóg s 
občanmi a keďže je potrebné, aby pritom politické strany na európskej úrovni zohrávali 
kľúčovú úlohu,

D. keďže vo viacerých členských štátoch Únie sú politické strany podporované pri plnení 
svojich úloh v oblasti šírenia politických informácií a tvorby verejnej mienky z 
verejných prostriedkov,

E. keďže sa politické zoskupenia spojili do európskych politických strán a ich práca je 
podporovaná z prostriedkov Spoločenstva,

F. keďže verejné financovanie politických strán na úrovni Únie je založené na článku 191 
Zmluvy,

  
1 Ú. v. EÚ L 297, 15.11.2003, s. 1.
2 Dokument PE 362.124/BUR/AN.2.
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G. keďže nariadenie tvorí prvý krok smerom k vytvoreniu právneho rámca pre európske 
politické strany,

H. keďže politické strany predniesli viacero požiadaviek v súvislosti s budúcou úpravou 
financovania strán na európskej úrovni1;

I. keďže generálny tajomník Európskeho parlamentu predložil správu o uplatňovaní 
nariadenia2,

J. keďže nariadenie stanovuje povinnosť, aby bola uverejnená správa o uplatňovaní štatútu 
o financovaní európskych politických strán a aby sa v nej upozornilo na prípadné 
zmeny,

Politické pozadie

1. poznamenáva, že medzi veľkým počtom občanov a európskymi inštitúciami je vákuum, 
čo vyplýva aj zo skutočnosti, že doteraz neexistuje v dostatočnej miere politická 
komunikácia a informovanie o európskej politike;

2. je presvedčený, že je potrebné, aby sa politické strany na európskej úrovni zbavili 
nálepky zastrešujúcich organizácií, pričom musia prejsť vývojom smerom k aktívnym 
aktérom v oblasti európskej politiky pôsobiacim na všetkých úrovniach spoločnosti;

3. domnieva sa, že politické strany na európskej úrovni tvoria dôležitý prvok európskej 
verejnosti, bez ktorého nie je možný ďalší rozvoj Únie;

4. zdôrazňuje, že je potrebné ísť nad rámec pravidiel financovania politických strán na 
európskej úrovni smerom k vytvoreniu skutočného európskeho štatútu strán, ktorý 
stanoví ich práva a povinnosti a ktorý im umožní na základe práva Spoločenstva získať 
právnu subjektivitu a v jednotlivých členských štátoch vyvíjať svoju činnosť;

Skúsenosti a návrhy na zlepšenie

5. berie na vedomie, že voči nariadeniu boli podané tri súdne žaloby, ktoré Súd prvého 
stupňa zamietol ako neprípustné dňa 11. júla 2005, pričom voči jednému rozsudku bol 
podaný opravný prostriedok;

6. víta skutočnosť, že od začiatku legislatívneho obdobia po voľbách do Európskeho 
parlamentu v júni 2004 došlo k ôsmym spojeniam politických strán z jednotlivých 
členských štátov a vytvoreniu politických skupín na európskej úrovni, ktorým je možné 
poskytnúť finančnú podporu na základe ustanovení tohto nariadenia;

7. konštatuje, že poskytovanie finančnej podpory pre rozpočtový rok 2004 vo výške 4 648 

  
1 List  predsedovi Európskeho parlamentu zo dňa 1. júna 2005, ktorý spoločne zaslali poslanci Hoyer, Nyrup, 
Martens, Francescato, Maes, Bertinotti, Kaminski, Bayrou a Ruttelli.
2 Dokument PE 362.124/BUR.
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miliónov eur sa začalo 18. júna 2004 výzvou na podanie návrhov a bolo riadne 
uzatvorené rozhodnutím predsedníctva zo 6. júla 2005 o konečnom stanovení finančnej 
podpory;

8 poukazuje na skutočnosť, že sa v rozpočte Európskej únie na rok 2005 vyčlenili 
prostriedky vo výške 8,4 milióna eur na financovanie politických strán, ktoré rozdelilo 
predsedníctvo na základe kľúču rozdelenia, stanoveného nariadením, medzi osem strán, 
ktoré predložili žiadosť o finančný príspevok;

9. uvedomuje si, že politickým stranám na európskej úrovni, ktorým sa na základe 
nariadenia Európskeho parlamentu poskytuje technická podpora za úplatu, boli v roku 
2004 vyúčtované náklady na sály, technikov a najmä prekladateľské služby v celkovej 
výške 20 071 eur;

10. domnieva sa, že na základe doterajších praktických skúseností pri zohľadnení 
rozpočtových usmernení je potrebné vykonať v systéme financovania tieto zmeny:

a) Nariadenie upravuje len hlavné rysy postupu podania žiadosti. S cieľom vyhnúť sa 
zbytočnému zaťaženiu žiadateľov by mal tento postup prebiehať v dvoch stupňoch, 
pričom by sa najprv malo rozhodnúť o tom, či strana v zásade spĺňa predpoklady pre 
poskytnutie podpory, a až potom by sa mala stanoviť výška finančných prostriedkov.

b) Načasovanie vyplácania finančných prostriedkov nie je optimálne prispôsobená 
spôsobu práce prijímateľov. Malo by sa zmeniť v tom zmysle, aby sa 80 % finančnej 
podpory vyplatilo po podpísaní dohody o financovaní a zvyšok sa doplatil po 
skončení rozpočtového roka na základe vyúčtovania, ktoré predloží prijímateľ.

c) S cieľom poskytnúť prijímateľom v rámci zásad rozpočtu, záväzne stanovených 
rozpočtovými pravidlami, väčšiu mieru istoty v oblasti finančného plánovania by sa 
mali predsedníctvo a Výbor pre rozpočet ako orgány, ktoré sa každoročne podieľajú 
na vypracovaní ročných návrhov rozpočtu, na začiatku legislatívneho obdobia 
dohodnúť na viacročnom finančnom plánovaní, ktoré bude v prípade založenia 
nových strán predpokladať určitú flexibilitu.

d) V rámci v súčasnosti prebiehajúceho postupu preskúmania rozpočtových pravidiel 
alebo prostredníctvom zmeny nariadenia je potrebné dosiahnuť obmedzenú výnimku, 
ktorá umožní, aby sa určitá časť prostriedkov vymedzených pre daný rozpočtový rok 
dala použiť aj v prvom štvrťroku nasledujúceho rozpočtového roku.

e) Striktné rozdelenie finančných prostriedkov do piatich oprávnených kategórií 
(výdavky na zamestnancov, správu, infraštruktúru, schôdze, reprezentáciu a 
informovanie) nezodpovedá potrebám európskych strán. Dohoda o financovaní by sa 
preto mala upraviť tak, aby bol možný presun istej časti finančných prostriedkov 
medzi jednotlivými kategóriami.

f) Okrem toho by mala existovať možnosť, aby strany mohli ročný program práce, 
ktorý musia predkladať, pružne využívať v takom rozsahu, ktorý im umožní v rámci 
svojej politickej práce primerane reagovať na nepredvídané udalosti.
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g) V záujme účinného priebehu financovania by sa mala lehota na podávanie 
záverečných správ strán predĺžiť do 15. mája nasledujúceho roku.

h) Zdá sa, že na dosiahnutie cieľa, ktorým je posilniť európske politické strany ako 
prvky európskej demokracie, a s ohľadom na rastúce požiadavky na ich politickú 
prácu, ktoré súvisia s rozšírením, je žiaduce primerané zvýšenie finančnej podpory 
politických strán.

11. považuje za vhodné, aby sa v období uvažovania nad budúcnosťou Európskej únie 
diskutovalo okrem iného o týchto otázkach:

a) Akou formou možno podporiť európske politické nadácie s cieľom doplniť 
informačnú a vzdelávaciu prácu európskych politických strán?

b) Akým spôsobom je možné zostaviť zoznamy európskych strán v súvislosti s voľbami 
do EP, aby to prispelo k vytvoreniu európskej politickej verejnosti?

c) Akú úlohu môžu európske politické strany zohrávať pri ľudových hlasovaniach o 
európskych témach v jednotlivých členských štátoch?

°
°     °

12.  poveruje predsedu Parlamentu, aby postúpil toto uznesenie Rade a Komisii.


