EVROPSKÁ KOMISE

V Bruselu dne 27.2.2018
C(2018) 1228 final

Vážený pane předsedo,
Komise by Senátu ráda poděkovala za jeho stanovisko k návrhu nařízení, kterým se mění
nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU, EURATOM) č. '1141/2014 o statusu a
financování evropských politických stran a evropských politických nadací {COM(2017)
481 final}.
Demokracie je jednou ze základních hodnot, na níž je Evropská unie založena. V zájmu
zajištění fungování zastupitelské demokracie na evropské úrovni Smlouvy stanoví, že
občané EU jsou přímo zastoupeni v Evropském parlamentu. Politické strany na úrovni
Unie přispívají k vyjadřování politické vůle občanů EU, jak rovněž uvádí Listina
základních práv Evropské unie. Politické strany a nadace splňující určité podmínky
dostaly možnost (již v rámci stávajícího nařízení z roku 2014) získat registrací na
evropské úrovni status evropského právního subjektu. Tím získají snazší přístup
k evropské finanční podpoře. Přes veškerý dosažený pokrok založený na stávajících
předpisech bylo zjištěno několik právních mezer. Cílem uvedeného návrhu Komise na
změnu nařízení je tyto mezery odstranit a zvýšit transparentnost do příštích voleb do
Evropského parlamentu, které se budou konat v roce 2019.
Stávající předpisy ohledně toho, kdo může sponzorovat registraci evropských politických
stran jsou zneužitelné. Komise proto navrhuje, aby mohly registraci evropské politické
strany sponzorovat pouze politické strany, a nikoli i soukromé osoby, jak je tomu nyní.
Aby bylo zajištěno, že voliči mají možnost obeznámit se se stanovisky kandidátů ještě
před konáním voleb, měly by strany na svých vnitrostátních internetových stránkách
uvádět politický program, logo a poměr zastoupení žen a mužů v rámci evropské strany,
k níž jsou přidruženy. Tato transparentnost by se stala podmínkou toho, aby se evropská
politická strana mohla ucházet o financování.
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Aby byly finanční prostředky z EU evropským politickým stranám přidělovány úměrně
jejich zastoupení v Evropském parlamentu, navrhuje Komise snížit pevně stanovený
objem peněz, které jsou všem stranám rozdělovány, z 15 % na 5 % celkového rozpočtu.
Tím se zvýší podíl financování, které je rozdělováno úměrně podle počtu zvolených
europoslanců, a budou lépe zohledněna volební přání evropských občanů.
Aby se zajistilo, že evropské strany mají potřebné prostředky na svou organizaci,
navrhuje Komise snížit požadavek na spolufinancování pro evropské politické strany na
10% a pro evropské politické nadace na 5 %.
A v neposlední řadě chce Komise prostřednictvím návrhu v zájmu potírání podvodné
činnosti a zpětného získávání nevhodně použitých nebo nesprávně vynaložených
prostředků zajistit, aby měl nezávislý Úřad pro evropské politické strany a evropské
politické nadace k dispozici lepší nástroje. Toho chce dosáhnout objasněním jeho
pravomoci zrušit registraci strany nebo nadace, která již nesplňuje registrační kritéria,
nebo která při registraci uvedla nesprávné nebo zavádějící informace. Návrh podobným
způsobem rozšiřuje působnost možných opatření týkajících se vracení finančních
prostředků. Stanoví rovněž podmínky získávání prostředků od soukromých osob
odpovědných za porušení předpisů.
Komise vítá, že Senát cíle těchto návrhů podporuje. Bere na vědomí doporučení Senátu,
že k vyškrtnutí strany, která přestala splňovat podmínku zastoupení v parlamentech
nejméně v jedné čtvrtině členských států, by mělo dojít až po uplynutí určité lhůty.
Komise je aktivním zastáncem dobře fungujících, dynamických politických stran na
evropské úrovni. Dlouhodobě usiluje o rozvoj politické debaty o evropských otázkách v
celé Evropě na základě aktivních evropských stran. Politické strany na úrovni Evropské
unie by měly mít skutečný evropský rozměr, čehož dosáhnou rovněž tím, že budou
splňovat odpovídající kritéria zastoupení.
Komise rovněž bere náležitě na vědomí výzvu Senátu týkající se praktických obtíží
s uplatňováním požadavku, který stanoví, aby evropská politická strana ve své žádosti o
financování prokázala, že její členské strany na svých internetových stránkách v
posledních 12 měsících před podáním žádosti zveřejňovaly program a logo evropské
politické strany.
Komise v současné době vstupuje do fáze legislativního procesu, do něhož je zapojen i
Evropský parlament i Rada. Mnohé aspekty uvedeného návrhu tak budou předmětem
jednání. Výsledek těchto jednání není v této fázi znám.
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Komise konstatuje, že předložené stanovisko Senátu zdůrazňuje plnou podporu důvodů
vedoucích ke změně nařízení a ráda by za tuto podporu poděkovala.
Zároveň doufá, že podaná vysvětleníjsou dostatečnou odpovědí na připomínky Senátu, a
těší se na pokračování vzájemného politického dialogu.
S úctou
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