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PR_COD_1am

Oznake postopkov

* Postopek posvetovanja
večina oddanih glasov

**I Postopek sodelovanja (prva obravnava)
večina oddanih glasov

**II Postopek sodelovanja (druga obravnava)
večina oddanih glasov za odobritev skupnega stališča
absolutna večina poslancev Parlamenta za zavrnitev ali 
spremembo skupnega stališča

*** Postopek privolitve
absolutna večina poslancev Parlamenta, razen v primerih, 
navedenih v členih 105, 107, 161 in 300 Pogodbe ES in členu 7 
Pogodbe EU

***I Postopek soodločanja (prva obravnava)
večina oddanih glasov

***II Postopek soodločanja (druga obravnava)
večina oddanih glasov za odobritev skupnega stališča
absolutna večina poslancev Parlamenta za zavrnitev ali 
spremembo skupnega stališča

***III Postopek soodločanja (tretja obravnava)
večina oddanih glasov za odobritev skupnega besedila

(Vrsta postopka je odvisna od pravne podlage, ki jo predlaga Komisija.)

Predlogi sprememb zakonodajnega besedila

Pri spremembah, ki jih predlaga Parlament, je spremenjeno besedilo 
označeno s krepkim poševnim tiskom. Besedilo, zapisano v navadnem 
poševnem tisku, označuje tehničnim službam namenjen del zakonodajnega 
besedila s predlaganimi popravki, ki se upoštevajo pri pripravi končnega 
besedila (na primer očitne napake ali izpusti v zadevni jezikovni različici). O 
teh popravkih odločajo pristojne tehnične službe.
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OSNUTEK ZAKONODAJNE RESOLUCIJE EVROPSKEGA PARLAMENTA

o predlogu Uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o spremembi Uredbe (ES) 
št. 2004/2003 o predpisih, ki urejajo delovanje politične strank na evropski ravni, in 
pravilih glede njihovega financiranja
(KOM(2007)0364 – C6-0202/2007 – 2007/0130(COD))

(Postopek soodločanja: prva obravnava)

Evropski parlament,

– ob upoštevanju predloga Komisije Evropskemu parlamentu in Svetu (KOM(2007)0364),

– ob upoštevanju člena 251(2) in člena 191 Pogodbe ES, na podlagi katerih je Komisija 
Parlamentu podala predlog (C6-0202/2007),

– ob upoštevanju člena 51 svojega poslovnika,

– ob upoštevanju poročila Odbora za ustavne zadeve (A6-0000/2007),

1. odobri predlog Komisije, kakor je bil spremenjen;

2. poziva Komisijo, naj zadevo ponovno predloži Parlamentu, če namerava svoj predlog 
bistveno spremeniti ali nadomestiti z drugim besedilom;

3. naroči svojemu predsedniku, naj stališče Parlamenta posreduje Svetu in Komisiji.

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlogi sprememb Parlamenta

Predlog spremembe 1
UVODNA IZJAVA 2

(2) V resoluciji z dne 23. marca 2006 o 
uporabi Uredbe (ES) št. 2004/2003 je 
Evropski parlament izrazil mnenje, da je 
Uredbo v številnih točkah treba izboljšati 
ob upoštevanju izkušenj, pridobljenih,
odkar je začela veljati v letu 2003.

(2) V resoluciji z dne 23. marca 2006 o 
uporabi Uredbe (ES) št. 2004/2003, s 
katero je izpolnil to nalogo, je Evropski 
parlament izrazil mnenje, da je Uredbo v 
številnih točkah treba izboljšati ob 
upoštevanju izkušenj, pridobljenih, odkar 
je začela veljati v letu 2003, in pozval naj 
se preuči možnost uveljavitve političnih 
ustanov na evropski ravni. 

Obrazložitev

Sprememba je potrebna zaradi jasnosti.
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Predlog spremembe 2
UVODNA IZJAVA 4

(4) Zagotoviti kar najširše sodelovanje 
državljanov v demokratičnem življenju 
Unije ostaja pomemben cilj. V tem okviru 
lahko mladinske politične organizacije 
igrajo posebno vlogo pri vzbujanju 
zanimanja in znanja o političnem sistemu 
Unije med mladimi, s čimer bi aktivno 
spodbujali njihovo sodelovanje v 
demokratičnih dejavnostih na evropski 
ravni.

(4) Zagotoviti kar najširše sodelovanje 
državljanov v demokratičnem življenju 
Unije ostaja pomemben cilj. V tem okviru 
lahko mladinske politične organizacije 
igrajo posebno vlogo pri vzbujanju 
zanimanja in znanja o političnem sistemu 
Unije med mladimi, s čimer bi aktivno 
spodbujali njihovo sodelovanje v 
demokratičnih dejavnostih na evropski 
ravni. Politične stranke na evropski ravni 
je treba pozvati, naj omogočijo in 
podpirajo delo mladinskih političnih 
organizacij, ki so povezane s političnimi 
strankami.

Obrazložitev

Sprememba je potrebna zaradi jasnosti. 

Predlog spremembe 3
UVODNA IZJAVA 7

(7) Za oblikovanje ugodnih razmer za 
financiranje političnih strank na evropski 
ravni in za njihovo spodbujanje z 
zagotavljanjem ustreznega dolgoročnega 
finančnega načrtovanja je treba prilagoditi 
zahtevo o minimalnem sofinanciranju.

(7) Za izboljšanje razmer za financiranje 
političnih strank na evropski ravni in za 
njihovo spodbujanje z zagotavljanjem 
ustreznega dolgoročnega finančnega 
načrtovanja je treba prilagoditi zahtevo o 
minimalnem sofinanciranju. Za politične 
ustanove na evropski ravni je primerno, 
da si zagotovijo enak delež sredstev na 
podlagi sofinanciranja.

Obrazložitev

Sprememba je potrebna zaradi jasnosti. Glej tudi predlog spremembe 7. 

Predlog spremembe 4
UVODNA IZJAVA 8

(8) Z namenom nadaljnjega pospeševanja 
in spodbujanja evropskega značaja volitev 
v Evropski parlament je treba jasno 

(8) Z namenom nadaljnjega pospeševanja 
in spodbujanja evropskega značaja volitev 
v Evropski parlament je treba jasno 
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določiti, da se proračunska sredstva, 
pridobljena iz proračuna EU, lahko 
uporabijo tudi za financiranje kampanj 
političnih strank na evropski ravni v okviru 
volitev v Evropski parlament, če to ne 
pomeni neposrednega ali posrednega 
financiranja nacionalnih političnih strank 
ali njihovih kandidatov.

določiti, da se proračunska sredstva, 
pridobljena iz proračuna EU, lahko 
uporabijo tudi za financiranje kampanj 
političnih strank na evropski ravni v okviru 
volitev v Evropski parlament, če to ne 
pomeni neposrednega ali posrednega 
financiranja nacionalnih političnih strank 
ali njihovih kandidatov. Dejavnosti 
političnih strank na evropski ravni, ki se 
izvajajo v okviru volitev v Evropski 
parlament, so dopustne, če dopolnjujejo, 
ne pa tudi nadomeščajo dejavnosti 
nacionalnih političnih strank.

Obrazložitev

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.

Predlog spremembe 5
ČLEN 1 TOČKA 3

Člen 4, odstavek 6 (Uredba št. 2004/2003/ES)

6. Sredstva, dodeljena politični ustanovi na 
evropski ravni, se lahko uporabijo zgolj za 
namene financiranja njenih dejavnosti v 
skladu z določbami člena 2(4).

6. Sredstva, dodeljena politični ustanovi na 
evropski ravni, se lahko uporabijo zgolj za 
namene financiranja njenih dejavnosti v 
skladu z določbami člena 2(4), v nobenem 
primeru pa ne za financiranje dejavnosti v 
okviru predvolilnega boja.

Obrazložitev

Ta sprememba je primerna zaradi jasnosti. V zvezi s porabo finančnih sredstev, dovoljeno za 
evropske politične stranke, glej novi predlog člena 8.

Predlog spremembe 6
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ČLEN 1 TOČKA 5
Člen 6, odstavek 3 (Uredba št. 2004/2003/ES)

3. Politične ustanove na evropski ravni 
lahko sprejemajo prispevke nacionalnih 
političnih ustanov, ki so članice politične 
ustanove na evropski ravni, ter političnih 
strank na evropski ravni. Prispevki ne 
smejo preseči 40 % letnega proračuna 
ustanove.“

3. Politične ustanove na evropski ravni 
lahko sprejemajo prispevke nacionalnih 
političnih ustanov, ki so članice politične 
ustanove na evropski ravni, ter političnih 
strank na evropski ravni. Prispevki ne 
smejo preseči 40 % letnega proračuna 
ustanove in ne smejo biti zagotovljeni iz 
sredstev, ki so bila politični stranki na 
evropski ravni v skladu s to uredbo 
dodeljena iz splošnega proračuna 
Evropske unije. 

Obrazložitev

Sprememba v zvezi z omejitvijo je potrebna, da se ustanovi izrecno prepreči posredna 
zagotovitev 15 odstotnega deleža sredstev, ki ga mora zagotoviti sama, iz sredstev Unije, in 
sicer iz sredstev, ki jih stranka prejme iz proračuna Unije in ki so ji dodeljena kot prispevek.

Predlog spremembe 7
ČLEN 1 TOČKA 9

Člen 10, odstavek 2 (Uredba št. 2004/2003/ES)

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 % 
proračuna politične stranke ali politične 
ustanove na evropski ravni. Dokazno 
breme nosi zadevna politična stranka na 
evropski ravni. 

Obrazložitev

Ta sprememba vključuje popravek, ki določa najvišji delež finančne pomoči za proračun 
politične ustanove; brez popravka bi bila zakonodaja pomanjkljiva. Vendar popravek ne velja 
za vse jezikovne različice. Angleško in francosko besedilo vsebujeta predlagano dopolnilo. 
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OBRAZLOŽITEV

Poročevalec pozdravlja predlog Komisije v celoti in priporoča, da se sprejmejo predlogi 
sprememb, ki jih je predlagal in katerih namen je predvsem večja jasnost. Pridržuje si pravico, 
da predloži nadaljnje predloge sprememb, ki se bodo v okviru posvetovanja v Svetu zdeli 
potrebni.

Predlog zajema tri teme, ki so vse obravnavane v zadnji resoluciji Evropskega parlamenta o 
evropskih političnih strankah, v katero je vključena bilanca sredstev ter predlog za njeno 
izboljšanje in izpopolnjevanje1. Zadevne teme so:

1. prilagajanje finančnih določb posebnim potrebam političnih strank in njihove porabe 
sredstev2,

2. priznavanje vloge evropskih političnih strank v okviru volitev v Evropski parlament in s 
tem povezanim izrecnim priznavanjem zakonite uporabe finančnih sredstev za ta namen3, in

3. možnost spodbujanja političnih ustanov na evropski ravni, ki dopolnjujejo dejavnosti 
evropskih političnih strank z dejavnostmi na področju političnega informiranja in 
izobraževanja4. 

Analiza posameznih tem: 

1. Finančne določbe

Da bi se poročevalec izognil ponavljanju, se sklicuje na izčrpno obrazložitev predloga 
Komisije. Obstajata dve zahtevi evropskih političnih strank, ki sta se v praksi izkazali za 
upravičeni, in sicer

– dovoli se prenos 25 % celotnega letnega prihodka stranke iz enega leta v prvo tromesečje 
naslednjega leta, kar omogoča večjo prilagodljivost pri upravljanju s stroški pri prehodu med 
proračunskimi leti in boljšo odzivnost na spremenjene okoliščine, in

– možnost večletnega oblikovanja finančnih rezerv iz lastnih sredstev (donacije, prispevki 
strank, ki so članice evropskih političnih strank, in članarina pripadnikov strank) do nekega 
zneska, ki je v predlogu Komisije določen na največ 100 % povprečnih skupnih sredstev 
evropskih političnih strank.

Prva nova določba pomeni odstopanje od tako imenovanega „pravila o neprofitnosti“ iz člena 
109 finančne uredbe, ki subjektom, upravičenim do podpore, izrecno prepoveduje, da bi s 
sredstvi „finančne pomoči“ na koncu proračunskega leta ustvarjali presežek. Pokazalo se je, 

  
1 Resolucija z dne 23. marca 2006, na podlagi poročila Odbora za ustavna vprašanja A6-0042/2006, poročevalec: 
Jo Leinen
6. Odstavek 13 (d) in (e) resolucije.
7 Odstavek 14 (c) resolucije.
8 Odstavek 14 (a) resolucije.
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da se lahko pojem „finančna pomoč“ iz finančne uredbe, v skladu s katerim je načeloma 
določeno financiranje evropskih politični strank, uporablja samo omejeno za značilnosti in 
potrebe političnih strank.

V zvezi z novo določbo Komisija meni in ocenjuje, da odstopa od „pravila o neprofitnosti.“ 
Vendar se lahko razume tudi kot pojasnilo, ki izraža smisel in namen pravila, da se na podlagi 
finančne pomoči na koncu leta ne sme ustvariti presežek, kar ne velja za lastna sredstva, 
pridobljena iz prispevkov tretjih oseb in članarin. 

2. Vloga evropskih političnih strank pri volitvah v Evropski parlament

Predlog Komisije pojasnjuje eno vprašanje, ki v veljavni uredbi ni dovolj jasno opredeljeno. 
Stalno se omenja trditev, da je priznavanje strank na evropski ravni smiselno le, če imajo 
zagotovljeno vlogo tudi v predvolilnem boju za volitve v Evropski parlament. Dejansko 
besedilo določbe, ki je pravna podlaga in ki je bila uvedena z Maastrichtsko pogodbo, in sicer 
s členom 191 Pogodbe ES, je že v smislu takšne razlage. Kako naj imajo te stranke vlogo v 
evropski politični javnosti ter prispevajo k oblikovanju evropske osveščenosti državljanov in 
izražanju njihove politične volje, če ne smejo biti dejavne v okviru predvolilnih bojev. V 
zvezi s takšnimi dejavnostmi lahko evropska politična stranka zaprosi tudi za razpoložljivo 
finančno podporo. Kot je opredeljeno v posameznih obrazložitvah k predlogom sprememb 
(predlog spremembe 4, uvodna izjava 8), sredstev za dejavnosti evropske politične stranke v 
okviru predvolilnega boja za volitve v Evropski parlament, ki dopolnjujejo kampanje 
nacionalnih strank, ne sme zagotoviti stranka članica ali stranke članice.

Besedilo ustreznih določb k predlogom, tj. člena 8(3) Uredbe, kakor je spremenjen, vsebuje 
predvsem manjšo pomanjkljivost in zadeva nejasno besedilo iz obstoječe različice člena 3(d) 
v veljavni uredbi: Čeprav so v členu 8(3) navedene „volitve v Evropski parlament, na katerih 
sodelujejo [evropske politične stranke], kot to zahteva člen 3(d)“, to ne pomeni, da mora 
evropska politična stranka sodelovati na volitvah z lastnim kandidatom, ker to trenutno ni 
mogoče, ampak da morajo to storiti stranke članice, ki na volitvah sodelujejo, ali pa vsaj 
izraziti namen, da bodo to storile.

3. Podpora za politične ustanove na evropski ravni

Možnost, da se podpora ne zagotovi samo za evropske politične stranke, ampak tudi za 
politične ustanove na evropski ravni, ki so z njimi povezane, iz proračuna Unije, je 
najpomembnejša novost predloga Komisije. Politične ustanove, ki so povezane s strankami, 
obstajajo v številnih državah članicah. Obstajajo tudi čezmejna sodelovanja med političnimi 
ustanovami5. Vendar že dalj časa ni niti regulativnega okvira niti finančne podlage za 
vzpostavitev ustanov, ki so povezane z obstoječimi političnimi družinami na evropski ravni in 
opravljajo določene naloge, katere evropske politične stranke ne morejo izvajati primerno. Da 
bi Komisija zagotovila pomoč, je za leto 2007 uvedla pilotni projekt, ki omogoča finančno 
podporo za ustanovitev evropskih političnih ustanov in organizacijo njihovih dejavnosti6. 

  
5 Kot je mreža evropskih političnih fundacij
6 Proračunska postavka 15 06 07.
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Pilotni projekt bo trajal največ 2 leti in je le prehodna rešitev, dokler ne bo na voljo pravna
podlaga za finančno podporo. Naloge evropskih političnih ustanov so delovanje na področju 
evropskega političnega izobraževanja, opazovanje in analiziranje evropskih političnih razprav 
in postopkov („naloge ustvarjalnih enot“) ter oblikovanje platforme za predvideno 
sodelovanje obstoječih nacionalnih ustanov.

Povzetek novih predlaganih določb o evropskih političnih ustanovah je:

– Ustanove morajo biti tako kot stranke ustanovljene v skladu s zakonodajo države članice in 
imeti status pravne osebe. Ustanovljene so lahko neposredno kot samostojna ustanova ali kot 
združitev že obstoječih ustanov ali drugih subjektov. Uredba ne predvideva „registracije“ za 
ustanove ali stranke in z njo povezanega „priznavanja“. Cilj uredbe je omogočiti finančno 
podporo iz operativnega proračuna Evropskega parlamenta, ki je povezana z določenimi 
razmerami.

– Za pridobitev podpore je potrebno, da je ustanova povezana z evropsko politično stranko, ki 
jo finančno podpira Evropska unija. Uredba omogoča, da zadevna stranka in ustanova sama 
odloči o podrobnostih medsebojne povezanosti in „ustrezno stopnjo ločevanja“ glede na 
sprotno upravljanje in upravne strukture. 

– Ustanova mora imeti področje delovanja, ki ustreza značilni ureditvi politične ustanove 
(opredelitev v členu 2(4) (novo)), in mora spoštovati načela svobode, demokracije, temeljne 
pravice in temeljne svoboščine ter načelo pravne države. Spoštovanje teh pogojev se lahko 
smiselno ugotovi s postopkom preverjanja strank (člen 5 Uredbe). Poleg tega ustanova izgubi 
pravico do podpore, če je stranki, ki je z njo povezana, ta pravica zavrnjena.

– Ustanova zaprosi za podporo „ preko politične stranke na evropski ravni, s katero je 
povezana.“ To opredelitev je treba natančneje pojasniti v izvedbenih določbah Evropskega 
parlamenta.

– Ustanova lahko finančna sredstva uporabi le za dejavnosti, ki so opisane v njeni opredelitvi, 
pri čemer ne sme neposredno ali posredno financirati zlasti političnih strank ali nacionalnih 
ustanov (dopolnjeni člen 7, glej obrazložitev iz predloga spremembe 5).

– Tudi za ustanove veljajo v zvezi s pripravo zaključnega računa in dovoljenih prispevkov 
enake zahteve kot za stranke. Od ustanov, ki so z njimi povezane in katere financirajo 
evropske politične stranke, lahko sprejmejo do 40 % prispevkov (glej predlog spremembe 6).

– Določbe člena 9 o izvajanju in nadzoru veljajo tudi za finančna sredstva, dodeljena 
ustanovam (člen 4(5) (novo) Uredbe na koncu). Tako veljajo nove določbe glede 
prenosljivosti sredstev na naslednje leto in ustvarjanjem rezerv tudi za ustanove.

– Razpoložljiva finančna sredstva za ustanove se delijo na enak način kot pri strankah, s 
katerimi so povezane (člen 10(1) Uredbe), tj. 15 % sredstev se razdeli v enakih deležih, 85 % 
sredstev pa se razdeli glede na število poslancev strank v Evropskem parlamentu, ki so 
povezane z ustanovo.
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– Za stranke in ustanove velja enak največji delež sredstev iz letnega proračuna stranke ali 
ustanove, tj. 85 %. To bo ustrezalo značilnostim prejemnika v obeh primerih (glej predlog 
spremembe 7). 

– Evropski parlament mora objaviti poročilo o uporabi te uredbe najpozneje 15. februarja 
2011.


