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ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗ

Η συντάκτρια γνωμοδότησης συμφωνεί με την άποψη της Επιτροπής ότι η μεγαλύτερη και 
αποτελεσματικότερη ανάμειξη των ευρωπαϊκών πολιτικών κομμάτων και ιδρυμάτων μπορεί 
να προαγάγει την κατανόηση από τους πολίτες της σύνδεσης μεταξύ των πολιτικών 
διαδικασιών σε εθνικό και ευρωπαϊκό επίπεδο, συνιστά δε έναν τρόπο ενθάρρυνσης της 
διαμόρφωσης μιας ευρωπαϊκής δημόσιας σφαίρας. Αντιστοίχως, τα ευρωπαϊκά πολιτικά 
κόμματα και ιδρύματα θα διαδραματίζουν μεγαλύτερο ρόλο στις ευρωπαϊκές 
κοινοβουλευτικές εκλογές που διοργανώνονται ανά πενταετία και σε ενδεχόμενες 
εκστρατείες για δημοψηφίσματα, το αντικείμενο των οποίων εμπίπτει εξ ολοκλήρου στην 
αρμοδιότητα της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή αφορά τη λειτουργία της ίδιας της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης. 

Η συντάκτρια γνωμοδότησης πιστεύει ότι τα ευρωπαϊκά πολιτικά κόμματα και ιδρύματα 
πρέπει να τηρούν στα προγράμματά τους, στις δραστηριότητές τους, και μέσω των 
δραστηριοτήτων των μελών τους, τις αξίες επί των οποίων βασίζεται η Ευρωπαϊκή Ένωση, 
και συγκεκριμένα τον σεβασμό της ανθρώπινης αξιοπρέπειας, της ελευθερίας, της 
δημοκρατίας, της ισότητας, του κράτους δικαίου και τον σεβασμό των ανθρωπίνων 
δικαιωμάτων, συμπεριλαμβανομένων των δικαιωμάτων των μελών μειονοτήτων.

Η εξασφάλιση έως κάποιον βαθμό της αναγκαίας ευελιξίας όσον αφορά τις μεθόδους 
εργασίας και τις δραστηριότητες των ευρωπαϊκών πολιτικών κομμάτων και των πολιτικών 
ιδρυμάτων είναι ευπρόσδεκτη, ενώ επιπλέον, υποστηρίζεται η νέα μέθοδος χρηματοδότησης 
και συγκεκριμένα οι εισφορές μαζί με το σύστημα των δωρεών και των επιδοτήσεων. Εν 
προκειμένω, η συντάκτρια γνωμοδότησης επιθυμεί να τονίσει ότι οι εισφορές για τη 
διοργάνωση κοινών εκδηλώσεων δεν θα θεωρούνται δωρεές και ότι δεν θα πρέπει να οριστεί 
κανένα όριο για τις δωρεές που δέχονται τα ευρωπαϊκά πολιτικά κόμματα και ιδρύματα από 
φυσικά ή νομικά πρόσωπα.

Η συντάκτρια γνωμοδότησης συμφωνεί με την προσέγγιση, σύμφωνα με την οποία το 
Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο επαληθεύει σε ετήσια βάση τους όρους και τα κριτήρια 
καταχώρισης των ευρωπαϊκών πολιτικών κομμάτων και ιδρυμάτων και υποστηρίζει την ιδέα 
μια επιτροπή που θα αποτελείται από τρία μέλη - ανεξάρτητα επιφανή πρόσωπα που θα 
διορίζονται αντίστοιχα από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, το Συμβούλιο και την Επιτροπή - να 
διατυπώνει γνώμη σχετικά με το θέμα εντός εύλογης χρονικής περιόδου.

Τέλος, η συντάκτρια γνωμοδότησης είναι πεπεισμένη ότι, εκτός από τον ρόλο που 
διαδραματίζει το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο στη διαδικασία καταχώρισης και ετήσιας 
επαλήθευσης, ο φορέας που θα ασκεί έλεγχο επί της χρηματοδότησης η οποία λαμβάνεται 
από πηγές εκτός του προϋπολογισμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης και εφ’ όλων των δαπανών 
θα είναι οι αρμόδιες εθνικές αρχές στο κράτος μέλος στο οποίο βρίσκεται αντίστοιχα η έδρα 
των ευρωπαϊκών πολιτικών κομμάτων και των ευρωπαϊκών πολιτικών ιδρυμάτων.

ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ

Η Επιτροπή Προϋπολογισμών καλεί την Επιτροπή Συνταγματικών Υποθέσεων, που είναι 
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αρμόδια επί της ουσίας, να συμπεριλάβει στην πρόταση ψηφίσματός της τις ακόλουθες 
τροπολογίες:

Τροπολογία 1

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 8

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(8) Θα πρέπει να καθορισθούν οι 
διαδικασίες που πρέπει να εφαρμόζουν τα 
ευρωπαϊκά πολιτικά κόμματα και τα 
ευρωπαϊκά πολιτικά ιδρύματα που 
συνδέονται με αυτά για να αποκτήσουν 
ευρωπαϊκό νομικό καθεστώς βάσει του 
παρόντος κανονισμού, καθώς και οι 
διαδικασίες και τα κριτήρια που πρέπει να 
πληρούνται για τη λήψη απόφασης σχετικά 
με τη χορήγηση ενός τέτοιου ευρωπαϊκού 
νομικού καθεστώτος. Είναι επίσης 
απαραίτητο να θεσπισθούν οι διαδικασίες 
για τις περιπτώσεις στις οποίες ένα 
ευρωπαϊκό πολιτικό κόμμα ή ένα 
ευρωπαϊκό πολιτικό ίδρυμα μπορεί να 
εκπέσει, να απολέσει ή να παραιτηθεί από 
το ευρωπαϊκό νομικό καθεστώς του.

(8) Θα πρέπει να καθορισθούν οι 
διαδικασίες που πρέπει να εφαρμόζουν τα 
ευρωπαϊκά πολιτικά κόμματα και τα 
ευρωπαϊκά πολιτικά ιδρύματα που 
συνδέονται με αυτά για να αποκτήσουν 
ευρωπαϊκό νομικό καθεστώς βάσει του 
παρόντος κανονισμού, καθώς και οι 
διαδικασίες και τα κριτήρια που πρέπει να 
πληρούνται για τη λήψη απόφασης σχετικά 
με τη χορήγηση ενός τέτοιου ευρωπαϊκού
νομικού καθεστώτος. Είναι επίσης 
απαραίτητο να θεσπισθούν οι διαδικασίες 
με αμερόληπτο και διαφανή χαρακτήρα
για τις περιπτώσεις στις οποίες ένα 
ευρωπαϊκό πολιτικό κόμμα ή ένα 
ευρωπαϊκό πολιτικό ίδρυμα μπορεί να 
εκπέσει, να απολέσει ή να παραιτηθεί από 
το ευρωπαϊκό νομικό καθεστώς του.

Τροπολογία 2

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 15 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(15a) Η ιδιότητα του μέλους σε κάποιο 
ευρωπαϊκό πολιτικό κόμμα και η 
συμμετοχή στις πολιτικές 
δραστηριότητές του σε εθελοντική βάση 
δεν θα πρέπει να θεωρούνται ως 
πληρωμή ή ως δωρεές σε είδος αλλά ως 
εθελοντική συνεισφορά.
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Αιτιολόγηση

Η αιτιολογική σκέψη περιλαμβάνει την επιχειρηματολογία στην οποία βασίζεται η τροποποίηση 
του άρθρου 2 παράγραφος 7.

Τροπολογία 3

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 2 – παράγραφος 1 – εδάφιο 6 – υποσημείωση 18

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

18. Κατά την ημερομηνία έγκρισης της 
παρούσας πρότασης, η Επιτροπή ως 
συλλογικό σώμα θα εγκρίνει επίσης ένα 
έγγραφο εργασίας της Επιτροπής σχετικά 
με πρόταση τροποποίησης του 
δημοσιονομικού κανονισμού, η οποία 
θεσπίζει έναν νέο τίτλο σχετικά με τη 
χρηματοδότηση των ευρωπαϊκών 
πολιτικών κομμάτων μέσω συνεισφορών.
Η εισαγωγή των «συνεισφορών» για τα 
ευρωπαϊκά πολιτικά κόμματα θα 
επιβεβαιωθεί μόνο μετά την έκδοση της 
τελευταίας πρότασης από τους 
συννομοθέτες.

18. Κατά την ημερομηνία έγκρισης της 
παρούσας πρότασης, η Επιτροπή ως 
συλλογικό σώμα θα εγκρίνει επίσης ένα 
έγγραφο εργασίας της Επιτροπής σχετικά 
με πρόταση τροποποίησης του 
δημοσιονομικού κανονισμού, η οποία 
θεσπίζει έναν νέο τίτλο σχετικά με τη 
χρηματοδότηση των ευρωπαϊκών 
πολιτικών κομμάτων μέσω συνεισφορών.
Η εισαγωγή των «συνεισφορών» για τα 
ευρωπαϊκά πολιτικά κόμματα θα 
επιβεβαιωθεί μόνο μετά την έκδοση της 
τελευταίας πρότασης από τους 
συννομοθέτες, έτσι ώστε να διασφαλιστεί 
η συνοχή και σαφήνεια των ορισμών και 
στις δύο προτάσεις.

Αιτιολόγηση

Η διευκρίνιση αυτή έχει ως στόχο να δοθεί επαρκής προσοχή στη σχέση ανάμεσα στις δύο 
προτάσεις.

Τροπολογία 4

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 2 – παράγραφος 1 – εδάφιο 7

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(7) «δωρεά»: παροχή μετρητών και άλλων 
δωρεών σε είδος (αγαθά ή υπηρεσίες) που 
συνιστούν οικονομικό πλεονέκτημα για το 
οικείο ευρωπαϊκό πολιτικό κόμμα ή το 
ευρωπαϊκό πολιτικό ίδρυμα.

(7) «δωρεά»: παροχή μετρητών και άλλων 
δωρεών σε είδος (αγαθά ή υπηρεσίες) που 
συνιστούν οικονομικό πλεονέκτημα για το 
οικείο ευρωπαϊκό πολιτικό κόμμα ή το 
ευρωπαϊκό πολιτικό ίδρυμα. Η ιδιότητα 
του μέλους σε κάποιο ευρωπαϊκό πολιτικό 
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κόμμα και η συμμετοχή στις πολιτικές 
δραστηριότητές του σε εθελοντική βάση 
δεν συνιστούν δωρεά.

Αιτιολόγηση

Βλ. νέα αιτιολογική σκέψη 15α.

Τροπολογία 5

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 10 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Για θέματα που δεν ρυθμίζονται από τον 
παρόντα κανονισμό ή, εάν κάποια θέματα 
ρυθμίζονται εν μέρει από αυτόν, για τις 
πτυχές εκείνες που δεν καλύπτονται από 
τον παρόντα κανονισμό, το ευρωπαϊκό 
πολιτικό κόμμα και το ευρωπαϊκό πολιτικό 
ίδρυμα διέπονται από την εθνική 
νομοθεσία του κράτους μέλους στο οποίο 
βρίσκεται η έδρα τους, όπως αυτή ισχύει 
για τη νομική μορφή που ορίζεται στο 
καταστατικό του κόμματος ή του 
ιδρύματος. Οι δραστηριότητες του 
ευρωπαϊκού πολιτικού κόμματος και του 
ευρωπαϊκού πολιτικού ιδρύματος σε άλλα 
κράτη μέλη διέπονται από τη συναφή 
εθνική νομοθεσία των εν λόγω κρατών 
μελών.

2. Για θέματα που δεν ρυθμίζονται σαφώς
από τον παρόντα κανονισμό το ευρωπαϊκό 
πολιτικό κόμμα και το ευρωπαϊκό πολιτικό 
ίδρυμα διέπονται από την εθνική 
νομοθεσία του κράτους μέλους στο οποίο 
βρίσκεται η έδρα τους, όπως αυτή ισχύει 
για τη νομική μορφή που ορίζεται στο 
καταστατικό του κόμματος ή του 
ιδρύματος. Οι δραστηριότητες του 
ευρωπαϊκού πολιτικού κόμματος και του 
ευρωπαϊκού πολιτικού ιδρύματος σε άλλα 
κράτη μέλη διέπονται από τη συναφή 
εθνική νομοθεσία των εν λόγω κρατών 
μελών.

Αιτιολόγηση

Η τροπολογία αυτή έχει ως στόχο να διευκρινίσει το πεδίο εφαρμογής του παρόντος 
κανονισμού, το οποίο δεν είναι σαφές στο κείμενο της Επιτροπής.

Τροπολογία 6

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 11 – παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3. Στις περιπτώσεις που προβλέπονται 3. Στις περιπτώσεις που προβλέπονται 
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στην παράγραφο 1 στοιχεία α), β) ή γ) 
ανωτέρω, κάθε εν ισχύι απόφαση 
χορήγησης χρηματοδότησης από την 
Ένωση σε ευρωπαϊκό πολιτικό κόμμα ή 
ευρωπαϊκό πολιτικό ίδρυμα στο πλαίσιο 
του παρόντος κανονισμού ανακαλείται και 
κάθε εν ισχύι συμφωνία περί τέτοιας 
χρηματοδότησης λήγει και κάθε μη 
δαπανηθείσα χρηματοδότηση χορηγηθείσα 
από την Ένωση ανακτάται, 
συμπεριλαμβανομένων μη δαπανηθέντων 
κεφαλαίων της Ένωσης από προηγούμενα 
έτη.

στην παράγραφο 1 στοιχεία α), β) ή γ) 
ανωτέρω, κάθε εν ισχύι απόφαση 
χορήγησης χρηματοδότησης από την 
Ένωση σε ευρωπαϊκό πολιτικό κόμμα ή 
ευρωπαϊκό πολιτικό ίδρυμα στο πλαίσιο 
του παρόντος κανονισμού ανακαλείται και 
κάθε εν ισχύι συμφωνία περί τέτοιας 
χρηματοδότησης λήγει και κάθε μη 
δαπανηθείσα χρηματοδότηση χορηγηθείσα 
από την Ένωση ανακτάται, 
συμπεριλαμβανομένων μη δαπανηθέντων 
κεφαλαίων της Ένωσης από προηγούμενα 
έτη, σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις 
του κανονισμού (ΕΕ, Ευρατόμ) αριθ.
966/2012 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου 
και του Συμβουλίου της 25ης Οκτωβρίου 
2012 σχετικά με τους δημοσιονομικούς 
κανόνες που εφαρμόζονται στον γενικό 
προϋπολογισμό της Ένωσης1

(δημοσιονομικός κανονισμός).
_____________
1 ΕΕ L 298, 26.10.2012, σ. 1.

Αιτιολόγηση

Η διευκρίνιση αυτή έχει ως στόχο να δοθεί επαρκής προσοχή στη σχέση ανάμεσα στις δύο 
προτάσεις.

Τροπολογία 7

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 12 – παράγραφος 4

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

4. Οι οικονομικές συνεισφορές ή 
επιδοτήσεις από τον γενικό προϋπολογισμό 
της Ευρωπαϊκής Ένωσης δεν μπορούν να 
υπερβαίνουν το 90 % των ετήσιων 
επιστρεπτέων εξόδων ενός ευρωπαϊκού 
πολιτικού κόμματος και το 95 % των 
ετήσιων επιλέξιμων δαπανών που 
σημειώνονται στον προϋπολογισμό ενός 
ευρωπαϊκού πολιτικού ιδρύματος. Τα 
ευρωπαϊκά πολιτικά κόμματα μπορούν να 
χρησιμοποιούν οποιοδήποτε μη δαπανηθέν 

4. Οι οικονομικές συνεισφορές ή 
επιδοτήσεις από τον γενικό προϋπολογισμό 
της Ευρωπαϊκής Ένωσης δεν μπορούν να 
υπερβαίνουν το 90 % των ετήσιων 
επιστρεπτέων εξόδων ενός ευρωπαϊκού 
πολιτικού κόμματος και το 95 % των 
ετήσιων επιλέξιμων δαπανών που 
σημειώνονται στον προϋπολογισμό ενός 
ευρωπαϊκού πολιτικού ιδρύματος. Τα 
ευρωπαϊκά πολιτικά κόμματα και τα 
συνδεδεμένα με αυτά ευρωπαϊκά πολιτικά 
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τμήμα της συνεισφοράς της ΕΕ που 
χορηγήθηκε για την κάλυψη επιστρεπτέων 
εξόδων εντός των δύο οικονομικών ετών 
που έπονται της χορήγησης. Τα μη 
χρησιμοποιηθέντα ποσά μετά αυτά τα δύο 
οικονομικά έτη ανακτώνται σύμφωνα με 
τον δημοσιονομικά κανονισμό.

ιδρύματα μπορούν να χρησιμοποιούν 
οποιοδήποτε μη δαπανηθέν τμήμα της 
συνεισφοράς ή της επιδότησης της ΕΕ 
που χορηγήθηκε, εντός των δύο 
οικονομικών ετών που έπονται της 
χορήγησης. Τα μη χρησιμοποιηθέντα ποσά 
μετά αυτά τα δύο οικονομικά έτη 
ανακτώνται σύμφωνα με τον 
δημοσιονομικά κανονισμό.

Αιτιολόγηση

Η δημόσια χρηματοδότηση που παρέχεται για τα ευρωπαϊκά πολιτικά κόμματα και ιδρύματα 
συμβάλλει στη σταθερότητα και τη συνέχεια των δραστηριοτήτων τους και εξυπηρετεί τον κύριο 
σκοπό της διαμόρφωσης της ευρωπαϊκής πολιτικής συνείδησης και της έκφρασης της βούλησης 
των ευρωπαίων πολιτών. Τα ευρωπαϊκά πολιτικά κόμματα και ιδρύματα θα πρέπει να είναι σε 
θέση να συγκεντρώνουν την αναγκαία χρηματοδότηση για τις εκστρατείες τους με τη βοήθεια 
μεταφορών από τα προηγούμενα οικονομικά έτη.

Τροπολογία 8

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 15 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Τα ευρωπαϊκά πολιτικά κόμματα και τα 
ευρωπαϊκά πολιτικά ιδρύματα μπορούν να 
δέχονται από φυσικά ή νομικά πρόσωπα 
δωρεές ύψους έως 25 000 ευρώ ανά έτος 
και ανά δωρητή, με την επιφύλαξη της 
παραγράφου 5.

1. Τα ευρωπαϊκά πολιτικά κόμματα και τα 
ευρωπαϊκά πολιτικά ιδρύματα μπορούν να 
δέχονται από φυσικά ή νομικά πρόσωπα 
δωρεές, με την επιφύλαξη της παραγράφου 
5.

Αιτιολόγηση

Με στόχο να ενθαρρυνθούν τα πολιτικά κόμματα να δημιουργούν ιδίους πόρους, η πρόταση έχει 
στόχο να καταργήσει το όριο της αξίας της δωρεάς ανά έτος και ανά δωρητή.

Τροπολογία 9

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 15 – παράγραφος 5 – στοιχείο β 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(β) δωρεές από τον προϋπολογισμό (β) δωρεές από τον προϋπολογισμό 
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πολιτικών ομάδων του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου·

πολιτικών ομάδων του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου, παρόλο που οι εισφορές 
για την οργάνωση κοινών εκδηλώσεων 
δεν θα θεωρούνται δωρεές·

Αιτιολόγηση

Σε πολλές περιπτώσεις, όταν με αυτόν τον τρόπο εξυπηρετούνται κοινοί πολιτικοί ή κοινωνικοί 
στόχοι, τα ευρωπαϊκά πολιτικά κόμματα και οι πολιτικές ομάδες του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου διοργανώνουν εκδηλώσεις από κοινού (π.χ.: διασκέψεις, σεμινάρια, δημόσιες 
συζητήσεις). Σε αυτές τις ειδικές περιπτώσεις επιτρέπεται χωρίς περιορισμούς και δεν θεωρείται 
δωρεά η συνεισφορά στο οργανωτικό κόστος εξ ονόματος μιας πολιτικής ομάδας του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου.

Τροπολογία 10

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 15 – παράγραφος 5 – στοιχείο γ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(γ) δωρεές από οποιαδήποτε επιχείρηση 
στην οποία οι δημόσιες αρχές μπορεί να 
ασκούν άμεσα ή έμμεσα κυρίαρχη 
επιρροή, επειδή αυτή τους ανήκει ή λόγω 
της οικονομικής συμμετοχής τους σε αυτήν 
ή των κανόνων που τη διέπουν·

(γ) δωρεές από οποιαδήποτε επιχείρηση 
στην οποία οι δημόσιες αρχές μπορεί να 
ασκούν άμεσα ή έμμεσα κυρίαρχη 
επιρροή, επειδή αυτή τους ανήκει ή λόγω 
της οικονομικής συμμετοχής τους σε αυτήν 
ή των κανόνων που διέπουν την 
ενδιαφερόμενη σχετική επιχείρηση·

Τροπολογία 11

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 15 – παράγραφος 5 – στοιχείο δ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(δ) δωρεές από οποιαδήποτε δημόσια αρχή 
τρίτης χώρας, συμπεριλαμβανομένης 
οποιασδήποτε επιχείρησης στην οποία οι 
δημόσιες αρχές μπορεί να ασκούν άμεσα ή 
έμμεσα κυρίαρχη επιρροή, επειδή αυτή 
τους ανήκει ή λόγω της οικονομικής 
συμμετοχής τους σε αυτήν ή των κανόνων 
που τη διέπουν.

(δ) δωρεές από οποιαδήποτε δημόσια αρχή 
τρίτης χώρας, συμπεριλαμβανομένης 
οποιασδήποτε επιχείρησης στην οποία οι 
δημόσιες αρχές μπορεί να ασκούν άμεσα ή 
έμμεσα κυρίαρχη επιρροή, επειδή αυτή 
τους ανήκει ή λόγω της οικονομικής 
συμμετοχής τους σε αυτήν ή των κανόνων 
που διέπουν την ενδιαφερόμενη σχετική 
επιχείρηση.
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Τροπολογία 12

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 16 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Κάθε φυσικό ή νομικό πρόσωπο το 
οποίο πραγματοποιεί δωρεές σε ευρωπαϊκό 
πολιτικό κόμμα ή σε ευρωπαϊκό πολιτικό 
ίδρυμα εντός ή εκτός συνόρων τυγχάνει 
της ίδιας φορολογικής μεταχείρισης με 
εκείνη που εφαρμόζεται στις δωρεές οι 
οποίες πραγματοποιούνται σε πολιτικό 
κόμμα ή πολιτικό ίδρυμα του οποίου η 
έδρα βρίσκεται στο κράτος μέλος του 
οποίου είναι κάτοικος ο δωρητής για 
φορολογικούς σκοπούς.

2. Με την επιφύλαξη των υφιστάμενων 
εθνικών κατώτατων ορίων και της 
αυτονομίας της φορολογικής νομοθεσίας 
των κρατών μελών, κάθε φυσικό ή νομικό 
πρόσωπο το οποίο πραγματοποιεί δωρεές 
σε ευρωπαϊκό πολιτικό κόμμα ή σε 
ευρωπαϊκό πολιτικό ίδρυμα εντός ή εκτός 
συνόρων τυγχάνει της ίδιας φορολογικής 
μεταχείρισης με εκείνη που εφαρμόζεται 
στις δωρεές οι οποίες πραγματοποιούνται 
σε πολιτικό κόμμα ή πολιτικό ίδρυμα του 
οποίου η έδρα βρίσκεται στο κράτος μέλος 
του οποίου είναι κάτοικος ο δωρητής για 
φορολογικούς σκοπούς.

Αιτιολόγηση

Η τροπολογία αυτή έχει ως στόχο να διευκρινίσει το πεδίο εφαρμογής του παρόντος 
κανονισμού, το οποίο δεν είναι σαφές στο κείμενο της Επιτροπής.

Τροπολογία 13

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 18 – παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3. Η χρηματοδότηση των ευρωπαϊκών 
πολιτικών κομμάτων και των ευρωπαϊκών 
πολιτικών ιδρυμάτων από τον γενικό 
προϋπολογισμό της Ευρωπαϊκής Ένωσης, 
ή από οποιαδήποτε άλλη πηγή, δεν 
χρησιμοποιείται για τη χρηματοδότηση 
εκστρατειών που αφορούν εθνικά, 
περιφερειακά ή τοπικά δημοψηφίσματα.

3. Η χρηματοδότηση των ευρωπαϊκών 
πολιτικών κομμάτων και των ευρωπαϊκών 
πολιτικών ιδρυμάτων από τον γενικό 
προϋπολογισμό της Ευρωπαϊκής Ένωσης, 
ή από οποιαδήποτε άλλη πηγή, δεν 
χρησιμοποιείται για τη χρηματοδότηση 
εκστρατειών που αφορούν εθνικά, 
περιφερειακά ή τοπικά δημοψηφίσματα, με 
εξαίρεση παραχωρούμενη στα ευρωπαϊκά 
πολιτικά κόμματα, όταν το αντικείμενό 
τους είναι η νομοθεσία της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης ή το δημοψήφισμα αφορά άμεσα 
τη λειτουργία ενός θεσμικού οργάνου της 



AD\924891EL.doc 11/15 PE500.600v02-00

EL

ΕΕ.

Αιτιολόγηση

Τα ευρωπαϊκά πολιτικά κόμματα δεν μπορούν να εξαιρεθούν από τις εθνικές, περιφερειακές ή 
τοπικές εκστρατείες που πραγματοποιούνται στο πλαίσιο δημοψηφισμάτων, όταν αυτές αφορούν 
τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή ζητήματα που εμπίπτουν στην αρμοδιότητα της ΕΕ. 
Δεδομένου ότι αντιπροσωπεύουν πραγματικά ευρωπαϊκές απόψεις, τα ευρωπαϊκά πολιτικά 
κόμματα και ιδρύματα πρέπει να είναι τμήμα αυτής της δημοκρατικής διαδικασίας.

Τροπολογία 14

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 22 – παράγραφος 7

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

7. Οι ποινές που επιβάλλονται βάσει του 
παρόντος άρθρου εφαρμόζονται σε κάθε 
ευρωπαϊκό πολιτικό κόμμα και ευρωπαϊκό 
πολιτικό ίδρυμα ανεξάρτητα από το κατά 
πόσον χρηματοδοτείται από την Ένωση. Ο 
αρμόδιος διατάκτης μπορεί να επιβάλει 
διοικητικές ή/και οικονομικές ποινές 
σύμφωνα με το άρθρο [96 παράγραφος 2] 
του δημοσιονομικού κανονισμού και το 
άρθρο [145] των κανόνων εφαρμογής του 
σε κάθε ευρωπαϊκό πολιτικό κόμμα ή 
ευρωπαϊκό πολιτικό ίδρυμα το οποίο 
εμπίπτει σε οποιαδήποτε από τις 
περιπτώσεις που αναφέρονται στο άρθρο
[96 παράγραφος 1] του δημοσιονομικού 
κανονισμού οι οποίες δεν καλύπτονται από 
τις ως άνω παραγράφους.

7. Οι ποινές που επιβάλλονται βάσει του 
παρόντος άρθρου εφαρμόζονται σε κάθε 
ευρωπαϊκό πολιτικό κόμμα και ευρωπαϊκό 
πολιτικό ίδρυμα που αναγνωρίζεται 
σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος 
κανονισμού ανεξάρτητα από το κατά 
πόσον χρηματοδοτείται από την Ένωση. Ο 
αρμόδιος διατάκτης μπορεί να επιβάλει 
διοικητικές ή/και οικονομικές ποινές 
σύμφωνα με το άρθρο [109 παράγραφος 2] 
του δημοσιονομικού κανονισμού και το 
άρθρο [145] των κανόνων εφαρμογής του 
σε κάθε ευρωπαϊκό πολιτικό κόμμα ή 
ευρωπαϊκό πολιτικό ίδρυμα το οποίο 
εμπίπτει σε οποιαδήποτε από τις 
περιπτώσεις που αναφέρονται στο άρθρο
[109 παράγραφος 1] του δημοσιονομικού 
κανονισμού οι οποίες δεν καλύπτονται από 
τις ως άνω παραγράφους.

Αιτιολόγηση

Το κείμενο θα πρέπει να διευκρινιστεί. Ένα κόμμα ή ίδρυμα εξακολουθεί να υπόκειται στους 
κανόνες διαφάνειας όσον αφορά τις δωρεές, ακόμη και αν δεν έχει αιτηθεί ή λάβει 
χρηματοδότηση από την Ένωση και βασίζεται σε ίδιους πόρους.

Τροπολογία 15
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Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 24 – παράγραφος 1 – εισαγωγικό μέρος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Το μητρώο δημοσιεύει σε δικτυακό τόπο 
που δημιουργείται για τον συγκεκριμένο 
σκοπό τα ακόλουθα στοιχεία:

1. Το αργότερο τέσσερις εβδομάδες μετά 
από την ημερομηνία της ανακοίνωσης ή 
μετά από την απόφαση του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου το μητρώο δημοσιεύει σε 
δικτυακό τόπο που δημιουργείται για τον 
συγκεκριμένο σκοπό τα ακόλουθα 
στοιχεία:

Αιτιολόγηση

Η προθεσμία του ενός μηνός για τη δημοσίευση στην ιστοσελίδα θα πρέπει να ισχύει για όλα τα 
είδη πληροφοριών. Δεν θα πρέπει να περιορίζεται σε όσα ορίζονται στα σημεία α) και β).

Τροπολογία 16

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 24 – παράγραφος 1 – στοιχείο α

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(α) το όνομα και το καταστατικό όλων των 
καταχωρισμένων ευρωπαϊκών πολιτικών 
κομμάτων και των ευρωπαϊκών πολιτικών 
ιδρυμάτων, μαζί με τα έγγραφα που 
υποβάλλονται στο πλαίσιο της αίτησης 
καταχώρισης σύμφωνα με το άρθρο 6 
παράγραφος 3, το αργότερο τέσσερις 
εβδομάδες μετά την έκδοση της 
απόφασης του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου
και, μετά την ημερομηνία αυτή, κάθε 
τροποποίηση η οποία κοινοποιείται στο
Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο βάσει του άρθρου 
6 παράγραφοι 6 και 7·

(α) το όνομα και το καταστατικό όλων των 
καταχωρισμένων ευρωπαϊκών πολιτικών 
κομμάτων και των ευρωπαϊκών πολιτικών 
ιδρυμάτων, μαζί με τα έγγραφα που 
υποβάλλονται στο πλαίσιο της αίτησης 
καταχώρισης σύμφωνα με το άρθρο 6 
παράγραφος 3 και, μετά την ημερομηνία 
αυτή, κάθε τροποποίηση η οποία 
κοινοποιείται στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 
βάσει του άρθρου 6 παράγραφοι 6 και 7·

Αιτιολόγηση

Τεχνική προσαρμογή που χρειάζεται να γίνει στην τροπολογία επί της πρώτης πρότασης του 
άρθρου 24 παράγραφος 1.

Τροπολογία 17
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Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 24 – παράγραφος 1 – στοιχείο β 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(β) κατάλογο των αιτήσεων που δεν 
εγκρίθηκαν, μαζί με τα έγγραφα που 
υποβλήθηκαν στο πλαίσιο της αίτησης 
καταχώρισης σύμφωνα με το άρθρο 6 
παράγραφος 3 και τους λόγους απόρριψης, 
το αργότερο τέσσερις εβδομάδες μετά την 
έκδοση της απόφασης του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου·

(β) κατάλογο των αιτήσεων που δεν 
εγκρίθηκαν, μαζί με τα έγγραφα που 
υποβλήθηκαν στο πλαίσιο της αίτησης 
καταχώρισης σύμφωνα με το άρθρο 6 
παράγραφος 3 και τους λόγους απόρριψης·

Αιτιολόγηση

Τεχνική προσαρμογή που χρειάζεται να γίνει στην τροπολογία επί της πρώτης πρότασης του 
άρθρου 24 παράγραφος 1.

Τροπολογία 18

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 25 – παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3. Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και η 
επιτροπή που αναφέρεται στο άρθρο 7 
παράγραφος 2 διασφαλίζουν ότι τα 
δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα τα οποία 
συλλέγονται από αυτούς βάσει του 
παρόντος κανονισμού δεν 
χρησιμοποιούνται για κανέναν άλλο σκοπό 
εκτός της διασφάλισης της νομιμότητας, 
της κανονικότητας και της διαφάνειας της 
χρηματοδότησης των ευρωπαϊκών 
πολιτικών κομμάτων και των ευρωπαϊκών 
πολιτικών ιδρυμάτων και των μελών των 
ευρωπαϊκών πολιτικών κομμάτων.
Καταστρέφουν τα εν λόγω δεδομένα 
προσωπικού χαρακτήρα το αργότερο 24
μήνες μετά τη δημοσίευση των συναφών 
μερών σύμφωνα με το άρθρο 24.

3. Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και η 
επιτροπή που αναφέρεται στο άρθρο 7 
παράγραφος 2 διασφαλίζουν ότι τα 
δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα τα οποία 
συλλέγονται από αυτούς βάσει του 
παρόντος κανονισμού δεν 
χρησιμοποιούνται για κανέναν άλλο σκοπό 
εκτός της διασφάλισης της νομιμότητας, 
της κανονικότητας και της διαφάνειας της 
χρηματοδότησης των ευρωπαϊκών 
πολιτικών κομμάτων και των ευρωπαϊκών 
πολιτικών ιδρυμάτων και των μελών των 
ευρωπαϊκών πολιτικών κομμάτων.
Καταστρέφουν τα εν λόγω δεδομένα 
προσωπικού χαρακτήρα το αργότερο 36
μήνες μετά τη δημοσίευση των συναφών 
μερών σύμφωνα με το άρθρο 24.

Αιτιολόγηση

Η πρόταση της Επιτροπής προβλέπει, κατά παρέκκλιση από το άρθρο 13 του δημοσιονομικού 
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κανονισμού, μια πιο γενναιόδωρη ρύθμιση για την μεταφορά των κονδυλίων («ν +2»), με 
αποτέλεσμα οι πιστώσεις ενός συγκεκριμένου οικονομικού έτους να είναι δυνατόν να
χρησιμοποιούνται σε μια χρονική περίοδο τριών οικονομικών ετών συνολικά. Η προθεσμία για 
την καταστροφή των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα θα πρέπει αντίστοιχα να αυξηθεί 
στους 36 μήνες.

Τροπολογία 19

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 26 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο προβλέπει 
διαδικασίες διοικητικής προσφυγής κατά 
οιασδήποτε απόφασης αναφορικά με την 
καταχώριση καταστατικού, τη 
χρηματοδότηση ή τις ποινές.

1. Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο προβλέπει
ταχείες και διαφανείς διαδικασίες 
διοικητικής προσφυγής κατά οιασδήποτε 
απόφασης αναφορικά με την καταχώριση 
καταστατικού, τη χρηματοδότηση ή τις 
ποινές.

Αιτιολόγηση

Η τροπολογία αυτή έχει ως στόχο να ενισχύσει την ανάγκη για σταθερές και κατάλληλες 
διαδικασίες προσφυγής, λαμβανομένων υπόψη των πιθανών κυρώσεων.
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