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PR_COD_1am

Objaśnienie używanych znaków

* Procedura konsultacji
  większość oddanych głosów

**I Procedura współpracy (pierwsze czytanie)
 większość oddanych głosów

**II Procedura współpracy (drugie czytanie)
 większość oddanych głosów, by zatwierdzić wspólne stanowisko 
większość głosów ogólnej liczby posłów do PE, by odrzucić lub 
wprowadzić poprawki do wspólnego stanowiska

*** Procedura zgody
 większość głosów ogólnej liczby posłów do PE, za wyjątkiem 
przypadków ujętych w art. 105, 107, 161 i 300 Traktatu WE oraz w 
art. 7 Traktatu UE

***I Procedura współdecyzji (pierwsze czytanie)
 większość oddanych głosów

***II Procedura współdecyzji (drugie czytanie)
 większość oddanych głosów, by zatwierdzić wspólne stanowisko 
wymagana większość głosów ogólnej liczby posłów do PE, by 
odrzucić lub wprowadzić poprawki do wspólnego stanowiska

***III Procedura współdecyzji (trzecie czytanie)
 większość oddanych głosów, by zatwierdzić wspólny projekt

(Wskazana procedura opiera się na podstawie prawnej zaproponowanej przez 
Komisję.)

Poprawki do tekstu legislacyjnego

W poprawkach Parlamentu zmiany zaznaczone są wytłuszczonym drukiem i 
kursywą. Oznaczenia zwykłą kursywą są wskazówką dla służb technicznych, 
że proponowana jest, w celu opracowania tekstu końcowego, korekta 
elementów tekstu legislacyjnego (np. elementów w oczywisty sposób 
błędnych lub brakujących w danej wersji językowej.) Sugestie korekty 
wymagają zgody właściwych służb technicznych.
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PROJEKT REZOLUCJI LEGISLACYJNEJ PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO

w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady 
zmieniającego rozporządzenie (WE) nr 2004/2003 w sprawie przepisów regulujących 
partie polityczne na poziomie europejskim oraz zasad dotyczących ich finansowania
(COM(2007)0364 – C6-0202/2007 – 2007/0130(COD))

(Procedura współdecyzji: pierwsze czytanie)

Parlament Europejski,

– uwzględniając wniosek Komisji przedstawiony Parlamentowi Europejskiemu i Radzie 
(COM(2007)0364),

– uwzględniając art. 251 ust. 2 oraz art. 191 Traktatu WE, zgodnie z którymi wniosek został 
przedstawiony Parlamentowi przez Komisję (C6-0202/2007),

– uwzględniając art. 51 Regulaminu,

– uwzględniając sprawozdanie Komisji Spraw Konstytucyjnych (A6-0000/2007),

1. zatwierdza wniosek Komisji po poprawkach;

2. zwraca się do Komisji o ponowne przekazanie mu sprawy, jeśli uzna ona za stosowne 
wprowadzenie znaczących zmian do swojego wniosku lub zastąpienie go innym tekstem;

3. zobowiązuje swojego przewodniczącego do przekazania stanowiska Parlamentu Radzie i 
Komisji.

Tekst proponowany przez Komisję Poprawki Parlamentu

Poprawka 1
PUNKT 2 PREAMBUŁY

(2) W rezolucji z dnia 23 marca 2006 r. w 
sprawie stosowania rozporządzenia (WE) 
nr 2004/2003, Parlament Europejski 
określił szereg zmian, jakie należy 
wprowadzić w jego tekście w świetle 
doświadczeń nabytych od daty jego 
wejścia w życie w 2003 r.

(2) W rezolucji z dnia 23 marca 2006 r. w 
sprawie stosowania rozporządzenia (WE) 
nr 2004/2003, za pomocą której wypełnił 
to zadanie, Parlament Europejski określił
szereg zmian, jakie należy wprowadzić w 
jego tekście w świetle doświadczeń 
nabytych od daty jego wejścia w życie w 
2003 r. i zasugerował zbadanie możliwości 
utworzenia politycznych fundacji na 
poziomie europejskim.



PE 392.246v01-00 6/13 PR\678473PL.doc

PL

Uzasadnienie

Uzupełnienie wyjaśniające

Poprawka 2
PUNKT 4 PREAMBUŁY

(4) Zapewnienie udziału w życiu 
demokratycznym Unii jak największej 
liczby obywateli pozostaje ważnym celem.
Polityczne organizacje młodzieżowe mogą 
tu odegrać znaczącą rolę, przyczyniając się 
do wzbudzenia wśród młodych osób 
zainteresowania systemem politycznym 
Unii, udzielając im konkretnych informacji 
na ten temat oraz zachęcając do udziału w 
działaniach demokratycznych na poziomie 
europejskim.

(4) Zapewnienie udziału w życiu 
demokratycznym Unii jak największej 
liczby obywateli pozostaje ważnym celem. 
Polityczne organizacje młodzieżowe mogą 
tu odegrać znaczącą rolę, przyczyniając się 
do wzbudzenia wśród młodych osób 
zainteresowania systemem politycznym 
Unii, udzielając im konkretnych informacji 
na ten temat oraz zachęcając do udziału w 
działaniach demokratycznych na poziomie 
europejskim. Wzywa się partie polityczne 
na poziomie europejskim do ułatwiania i 
promowania działań powiązanych z nimi 
politycznych organizacji młodzieżowych.

Uzasadnienie

Uzupełnienie wyjaśniające

Poprawka 3
PUNKT 7 PREAMBUŁY

(7) W celu stworzenia warunków 
sprzyjających finansowaniu partii 
politycznych na poziomie europejskim, 
zachęcając je równocześnie do 
odpowiedniego, długoterminowego 
planowania finansowego, należy 
dostosować minimalny poziom 
współfinansowania.

(7) W celu poprawy warunków dla
finansowania partii politycznych na 
poziomie europejskim, zachęcając je 
równocześnie do odpowiedniego, 
długoterminowego planowania 
finansowego, należy dostosować 
minimalny poziom współfinansowania. 
Dla politycznych fundacji na poziomie 
europejskim należy przewidzieć taki sam 
udział własny w finansowaniu.

Uzasadnienie

Uzupełnienie wyjaśniające Zob. także poprawka 7.
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Poprawka 4
PUNKT 8 PREAMBUŁY

(8) Mając na uwadze dalsze podkreślanie i 
promowanie europejskiego wymiaru 
wyborów do Parlamentu Europejskiego, 
należy wyraźnie zaznaczyć, że środki 
pochodzące z budżetu UE mogą być także 
wykorzystywane do finansowania 
kampanii wyborczych prowadzonych przez 
partie polityczne na poziomie europejskim 
w kontekście wyborów do Parlamentu 
Europejskiego, pod warunkiem że nie 
stanowi to bezpośredniego lub pośredniego 
finansowania partii politycznych lub osób, 
kandydujących z ramienia tych partii.

(8) Mając na uwadze dalsze podkreślanie i 
promowanie europejskiego wymiaru 
wyborów do Parlamentu Europejskiego, 
należy wyraźnie zaznaczyć, że środki 
pochodzące z budżetu UE mogą być także 
wykorzystywane do finansowania 
kampanii wyborczych prowadzonych przez 
partie polityczne na poziomie europejskim 
w kontekście wyborów do Parlamentu 
Europejskiego, pod warunkiem że nie 
stanowi to bezpośredniego lub pośredniego 
finansowania partii politycznych lub osób, 
kandydujących z ramienia tych partii. 
Działania partii politycznych na poziomie 
europejskim związane z wyborami do 
Parlamentu Europejskiego są dozwolone, 
jeżeli uzupełniają one działania 
krajowych partii politycznych, lecz ich nie 
zastępują.

Uzasadnienie

Die für das Bestehen und die Tätigkeit von politischen Parteien auf europäischer Ebene 
grundlegende Norm des EG-Vertrags (Artikel 191) erkennt an, dass diese dazu beitragen, den 
politischen Willen der Bürger der Union zum Ausdruck zu bringen. Der Wille der Bürger 
wird vor allem in den Wahlen zum Europäischen Parlament zum Ausdruck gebracht. Es ist 
daher zwingend, den politischen Parteien auf europäischer Ebene zu gestatten, auch im 
Rahmen der Wahlen zum Europäischen Parlament eine gewisse Rolle zu spielen. Diese 
Aktivitäten ergänzen die Kampagnen der nationalen Parteien, die ihnen als Mitglieder 
angehören. Sie stellen, soweit sie diesen ergänzenden Charakter einhalten, keine Form der 
unzulässigen Finanzierung nationaler Parteien dar. Sie müssen im übrigen die Vorschriften 
des jeweiligen Mitgliedstaats über die Führung von Wahlkämpfen beachten.

Poprawka 5
ARTYKUŁ 1 PUNKT 3

Artykuł 4 ustęp 6 (rozporządzenie (WE) nr 2004/2003)

6. Fundacja polityczna na poziomie 
europejskim może wykorzystywać 
przyznane jej środki jedynie do celów 
finansowania działań własnych zgodnych z 
przepisami art. 2 ust. 4.

6. Fundacja polityczna na poziomie 
europejskim może wykorzystywać 
przyznane jej środki jedynie do celów 
finansowania działań własnych zgodnych z 
przepisami art. 2 ust. 4. i w żadnym 
przypadku nie może wykorzystywać ich do 
finansowania działań związanych z 
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kampaniami wyborczymi.

Uzasadnienie

Wyraźne wyjaśnienie wydaje się tu niezbędne. Odnośnie dopuszczalnego wykorzystania 
środków przez europejskie partie polityczne patrz art. 8 w zmienionej wersji.

Poprawka 6
ARTYKUŁ 1 PUNKT 5

Artykuł 6 ustęp 3 (rozporządzenie (WE) nr 2004/2003)

3. Dopuszcza się przekazywanie środków 
na rzecz fundacji politycznej na poziomie 
europejskim przez krajowe fundacje 
polityczne, które są członkami tej fundacji 
politycznej na poziomie europejskim, oraz 
przez partie polityczne na poziomie 
europejskim. Wkład ten nie powinien 
przekraczać 40% rocznego budżetu 
fundacji.“

3. Dopuszcza się przekazywanie środków 
na rzecz fundacji politycznej na poziomie 
europejskim przez krajowe fundacje 
polityczne, które są członkami tej fundacji 
politycznej na poziomie europejskim, oraz 
przez partie polityczne na poziomie 
europejskim. Wkład ten nie powinien 
przekraczać 40% rocznego budżetu 
fundacji i nie może pochodzić ze środków, 
które partia polityczna na poziomie 
europejskim zgodnie z niniejszym 
rozporządzeniem otrzymała z ogólnego 
budżetu Unii Europejskiej.

Uzasadnienie

Konieczne jest uzupełnienie ograniczające w celu wyraźnego wykluczenia sytuacji, w których 
fundacja także swój 15%-owy udział własny w finansowaniu uzyskiwałaby pośrednio ze 
środków wspólnotowych, tzn. gdyby środki przekazywane partii z budżetu Unii, przekazywane 
byłby następnie fundacji w formie dofinansowania.

Poprawka 7
ARTYKUŁ 1 PUNKT 9

Artykuł 10 ustęp 2 (rozporządzenie (WE) nr 2004/2003)

2. Finansowanie z ogólnego budżetu Unii 
Europejskiej nie przekracza 85 % budżetu 
partii politycznej na poziomie europejskim 
lub fundacji na poziomie europejskim.
Ciężar dowodu spoczywa na 
zainteresowanej partii politycznej na 
poziomie europejskim.

2. (nie dotyczy wersji polskiej)
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Uzasadnienie

Bez tej korekty nie zostałaby ustalona maksymalna wartość procentowa pomocy finansowej w 
budżecie fundacji politycznej, co spowodowałby powstanie luki prawnej. Korekta ta nie 
dotyczy jednak wszystkich wersji językowych. Powyższe uzupełnienie zostanie wprowadzone 
do wersji angielskiej i francuskiej.
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UZASADNIENIE

Sprawozdawca z zadowoleniem przyjmuje w całości wniosek Komisji i zaleca jego przyjęcie 
z zaproponowanymi przez siebie poprawkami, które w przeważającej części mają charakter 
wyjaśniający. Sprawozdawca zastrzega sobie prawo do przedstawienia dalszych poprawek, 
które mogą okazać się niezbędne ze względu na obrady w Radzie.

Wniosek dotyczy trzech tematów, z których wszystkie zostały już poruszone w ostatniej 
rezolucji Parlamentu Europejskiego dotyczącej europejskich partii politycznych, w której 
oceniono dotychczasowe finansowanie i przedstawiono propozycje poprawy i dalszego 
rozwoju1. Powyższe tematy to:

1. Dostosowanie zasad finansowania do specyficznych potrzeb partii politycznych ze względu 
na wykorzystanie środków2, 

2. Uznanie roli europejskich partii politycznych w kontekście wyborów do Parlamentu 
Europejskiego i stosowne wyraźne uznanie legalności wykorzystania dofinansowania w tym 
celu3 oraz

3. Możliwość wspierania fundacji politycznych na poziomie europejskim, uzupełniających 
działalność europejskich partii politycznych poprzez polityczne działania informacyjne i 
edukacyjne4. 

Szczegółowe aspekty powyższych zagadnień: 

1. Zasady dotyczące finansowania

Dla uniknięcia powtórzeń odsyła się do szczegółowego uzasadnienia we wniosku Komisji. 
Chodzi o dwie kwestie zainteresowania europejskich partii politycznych, które okazały się 
uzasadnione w praktyce, a mianowicie:

- możliwość wykorzystania do 25% rocznego przychodu partii w kolejnych trzech miesiącach 
następnego roku budżetowego i poprzez to zwiększenie elastyczności w wydatkach w okresie 
przejścia z jednego roku budżetowego na następnego, co umożliwi szybką reakcję na 
zmienione okoliczności, oraz 
- umożliwienie partiom tworzenia przez okres wielu lat rezerw z własnych środków 
(darowizny, składki partii członkowskich i członków indywidualnych) w wysokości 100% 
średnich ogólnych zasobów europejskich partii politycznych.

Pierwszy nowy przepis regulujący stanowi odstępstwo od tzw. zasady no-profit, określonej w 
  

1 Rezolucja z 23 marca 2006 r. na podstawie sprawozdania Komisji Spraw Konstytucyjnych A6-0042/2006, 
sprawozdawca: Jo Leinen 
2 Ustęp 13 litera d) i e) rezolucji
3 Ustęp 14 litera c) rezolucji
4 Ustęp 14 litera a) rezolucji
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art. 109 rozporządzenia finansowego, zgodnie z którą w końcu roku budżetowego w kasie 
podmiotu kwalifikującego się do przyznania dofinansowania nie mogą znajdować się żadne 
środki z udzielonej mu pomocy finansowej. Potwierdziło się, że koncepcja „pomocy 
finansowej” według rozporządzenia finansowego, na której zasadniczo oparto finansowanie 
europejskich partii politycznych, może być jedynie w ograniczonym stopniu stosowana do 
cech i potrzeb partii politycznych.

Drugi nowy przepis regulujący został uznany i określony przez Komisję również jako 
odstępstwo od zasady no-profit. Można go jednak zinterpretować jako wyjaśnienie 
określające sens i cel zasady, że jedynie pomoc finansowa nie może być powodem powstania 
nadwyżki na koniec roku budżetowego i że nie dotyczy to środków własnych z darowizn osób 
trzecich lub składek członkowskich. 

2. Rola europejskich partii politycznych w wyborach do Parlamentu Europejskiego

Komisja wyjaśnia w swoim wniosku kwestię, która nie została wyraźnie ustalona w 
obowiązującym rozporządzeniu. Zawsze twierdzono, że uznanie partii na poziomie 
europejskim będzie miało sens tylko wtedy, gdy pozwoli się im odgrywać rolę również 
podczas kampanii wyborczej do Parlamentu Europejskiego. Faktycznie już brzmienie 
przepisu stanowiącego ich podstawę prawną, który został wprowadzony w Traktacie z 
Maastricht (art. 191 TWE), sugeruje taką interpretację. Inaczej, jak partie te miałyby stać się 
aktorami na europejskiej scenie politycznej i wnosić wkład w kształtowanie europejskiej 
świadomości wśród obywateli, a także wyrażać swoją wolę polityczną, jeżeli nie pozwala się 
im na podejmowanie działań w ramach kampanii wyborczych. Do takich działań europejska 
partia polityczna może wykorzystywać również przyznane jej wsparcie finansowe. Jak 
zapisano w uzasadnieniu do odnośnego punktu preambuły (poprawka 4 do punktu preambuły 
8), działania europejskiej partii politycznej podejmowane w związku z kampanią wyborczą do 
Parlamentu Europejskiego, będące uzupełnieniem kampanii partii krajowych, nie mogą być 
uznawane ze niedozwolone „finansowanie” danej partii członkowskiej.

Sformułowanie odpowiedniego postanowienia we wniosku (art. 8 ust. 3 rozporządzenia), w 
nowej wersji, zawiera jednak drobny błąd wynikający z niezrozumiałego sformułowania, 
które znalazło się już w obowiązującej wersji rozporządzenia (art. 3 lit. d)). Gdy w art. 8 
ust. 3 jest mowa o „wyborach do Parlamentu Europejskiego”, „w których (europejskie partie 
polityczne) muszą uczestniczyć zgodnie z art. 3 lit. d)”, nie oznacza to, że europejska partia 
polityczna musi zgłosić własnych kandydatów do wyborów, jako że do tej pory nie może tego 
robić, lecz że muszą to zrobić należące do niej partie członkowskie lub że muszą 
przynajmniej wyrazić taki zamiar.

3. Wspieranie fundacji politycznych na poziomie europejskim

Najważniejszą innowacją wniosku Komisji jest umożliwienie wspierania z budżetu 
Wspólnoty nie tylko europejskich partii politycznych, lecz również związanych z nimi 
fundacji politycznych na poziomie europejskim. Fundacje polityczne, powiązane z partiami, 
składają się w znacznej liczbie z państw członkowskich. Istnieją już też transgraniczne formy 
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współpracy fundacji politycznych5. Jednak przez długi czas brakowało ram regulacyjnych i 
podstawy finansowej do tworzenia fundacji, które byłyby powiązane z istniejącymi rodzinami 
politycznymi na poziomie europejskim i spełniałyby funkcje, których europejskie partie 
polityczne nie mogą wykonywać bądź robią to w niewystarczającym stopniu. W celu 
zaradzenia zaistniałej sytuacji Komisja sporządziła na 2007 r. projekt pilotażowy, który 
umożliwił udzielanie wsparcia finansowego na tworzenie europejskich fundacji politycznych i 
organizowanie ich działalności6. Możliwość tę ograniczono jednak do maksymalnie dwóch 
lat, przez co stanowi ona tylko rozwiązanie przejściowe do momentu przygotowania 
podstawy prawnej dla wsparcia finansowego. Europejskie fundacje polityczne mają 
zajmować się działalnością edukacyjną w zakresie europejskiej polityki publicznej, 
obserwacją i analizą debat i procesów w ramach europejskiej polityki publicznej (funkcja 
„think-tank”) oraz stworzeniem platformy dla współpracy istniejących fundacji krajowych.

Zestawienie nowo przyjętych postanowień dotyczących europejskich fundacji politycznych:

- Fundacje, podobnie jak partie, muszą być tworzone na mocy prawa państwa 
członkowskiego i posiadać osobowość prawną. Mogą być one tworzone bezpośrednio bądź to 
jako samodzielna fundacja bądź jako połączenie istniejących fundacji lub innych organizacji. 
Tak jak w przypadku partii rozporządzenie nie przewiduje obowiązku „rejestracji” ani 
związanego z tym „uznania”. Stworzono jedynie możliwość udzielania wsparcia finansowego 
z budżetu operacyjnego Parlamentu Europejskiego, która będzie powiązana z określonymi 
warunkami.

- Warunkiem udzielenia wsparcia jest powiązanie fundacji z europejską partią polityczną 
wspieraną finansowo przez Unię Europejską. Rozporządzenie powierza stosownej partii i 
stosownej fundacji ustalenie szczegółowych aspektów wzajemnych stosunków i „właściwego 
podziału” między nimi w odniesieniu do bieżącego zarządzania i struktur decyzyjnych. 

- Fundacja musi posiadać zakres działalności odpowiadający typowej postaci fundacji 
politycznej (definicja w art. 2 ust. 4 (nowy)) i przestrzegać zasad wolności, demokracji, 
poszanowania praw człowieka i podstawowych wolności oraz praworządności. Spełnienie 
tego warunku może zostać sprawdzone poprzez odpowiednie zastosowanie procedury 
weryfikacyjnej, przewidzianej dla partii (art. 5 rozporządzenia). Ponadto fundacja traci prawo 
do wsparcia finansowego, jeżeli prawo to zostanie odebrane związanej z nią partii.

- Fundacja polityczna składa wniosek o dofinansowanie „za pośrednictwem europejskiej 
partii politycznej, z którą jest powiązana”. Powyższe sformułowanie wymaga sprecyzowania 
w przepisach wykonawczych Parlamentu Europejskiego.

- Fundacja może wykorzystywać dofinansowanie tylko do działalności zgodnej z jej definicją, 
a w szczególności nie wolno jej bezpośrednio lub pośrednio finansować partii politycznych 
lub fundacji krajowych (art. 7 uzupełniony, patrz wyjaśniająca poprawka 5).

- Również w zakresie sprawozdawczości finansowej i dopuszczalności darowizn fundacje 
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podlegają tym samym wymogom co partie. Mogą uzyskiwać do 40% finansowania ze składek 
fundacji będących ich członkami i europejskich partii politycznych (patrz poprawka 6).

- Postanowienia art. 9 dotyczące „wykonania i kontroli” powinny obejmować również 
dofinansowanie przyznane fundacjom (koniec art. 4 ust. 5 (nowy) rozporządzenia). Tym 
samym nowe przepisy dotyczące przenoszenia środków na następny rok budżetowy i 
tworzenia rezerw obowiązują również w odniesieniu do fundacji.

- Podział dostępnych środków odbywa się dla fundacji według tego samego klucza co dla 
partii, z którą jest powiązana (art. 10 ust. 1 rozporządzenia), tj. 15% jest dzielone w równych 
częściach i 85% jest dzielone proporcjonalnie do liczby wybranych członków w Parlamencie 
Europejskim, których posiada powiązana z nią partia.

- W odniesieniu do finansowania dla partii i fundacji obowiązuje jednolity maksymalny pułap 
85% rocznego budżetu. W obu przypadkach pułap ten jest ustalany stosownie do szczególnej
sytuacji beneficjenta (patrz poprawka 7). 

- Parlament Europejski musi najpóźniej do dnia 15 lutego 2011 r. ocenić w sprawozdaniu 
stosowanie niniejszego rozporządzenia.


