
PA\920045EL.doc PE500.600v01-00

EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 2009 - 2014

Επιτροπή Προϋπολογισμών

2012/0237(COD)

29.11.2012

ΣΧΕΔΙΟ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗΣ
της Επιτροπής Προϋπολογισμών

προς την Επιτροπή Συνταγματικών Υποθέσεων

σχετικά με την πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου σχετικά με το καθεστώς και τη χρηματοδότηση των ευρωπαϊκών 
πολιτικών κομμάτων και των ευρωπαϊκών πολιτικών ιδρυμάτων
(COM(2012)0499  – C7 0288/2012 – 2012/0237(COD))

Συντάκτρια γνωμοδότησης: Edit Herczog



PE500.600v01-00 2/7 PA\920045EL.doc

EL

PA_Legam



PA\920045EL.doc 3/7 PE500.600v01-00

EL

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 



PE500.600v01-00 4/7 PA\920045EL.doc

EL

αρμόδια επί της ουσίας, να ενσωματώσει στην έκθεσή της τις ακόλουθες τροπολογίες:

Τροπολογία 1

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 
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 δημοσιονομικό κανονισμό.

4. Οι οικονομικές συνεισφορές ή 
επιδοτήσεις από τον γενικό προϋπολογισμό 
της Ευρωπαϊκής Ένωσης δεν μπορούν να 
υπερβαίνουν το 95 % 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 
ιδρύματα μπορούν να μεταφέρουν
οποιοδήποτε μη δαπανηθέν τμήμα της 
συνεισφοράς της ΕΕ ή οποιαδήποτε 
επιδότηση που χορηγήθηκε για τη 
χρηματοδότηση των επικείμενων 
ευρωπαϊκών εκλογών.  Τα μη 
χρησιμοποιηθέντα ποσά έως το έτος που 
ακολουθεί τις εν λόγω εκλογές 
ανακτώνται έως τα τέλη του επόμενου 
οικονομικού έτους (δηλαδή n+1)  και
σύμφωνα με τον δημοσιονομικό κανονισμό

Or. en

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. Δεδομένου ότι η κύρια έκφραση του σκοπού αυτού είναι οι εκλογές 
για την ανάδειξη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου που διενεργούνται ανά πενταετία, η 
χρηματοδοτική στήριξη των κομμάτων και ιδρυμάτων θα πρέπει να ακολουθεί τον ρυθμό αυτού 
του πολιτικού πλαισίου. 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.
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Τροπολογία 2

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.

Or. en

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 3

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 15 – παράγραφος 5 – στοιχείο β

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

(β) δωρεές από τον προϋπολογισμό 
πολιτικών ομάδων του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου, παρόλο που οι εισφορές 
για την οργάνωση κοινών εκδηλώσεων 
δεν θα θεωρούνται δωρεές·

Or. en

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. 
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Τροπολογία 4

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. Κάθε φυσικό ή νομικό πρόσωπο το 
οποίο πραγματοποιεί δωρεές σε ευρωπαϊκό 
πολιτικό κόμμα ή σε ευρωπαϊκό πολιτικό 
ίδρυμα εντός ή εκτός συνόρων
επωφελείται από καθεστώς φορολογικής
απαλλαγής στο κράτος μέλος του οποίου 
είναι κάτοικος ο δωρητής για 
φορολογικούς σκοπούς.

Or. en

Αιτιολόγηση

Στόχος είναι η αποφυγή της διπλής φορολόγησης των δωρεών που προσφέρουν οποιαδήποτε 
φυσικά ή νομικά πρόσωπα σε ένα ευρωπαϊκό πολιτικό κόμμα ή ίδρυμα σε διασυνοριακό 
επίπεδο και να παραμείνει η ενιαία φορολόγηση εφαρμοστέα στις δωρεές που λαμβάνουν τα 
ευρωπαϊκά πολιτικά κόμματα ή ιδρύματα, σύμφωνα με τους κανόνες που ισχύουν για ένα 
πολιτικό κόμμα ή ίδρυμα που έχει την έδρα του στο ενδιαφερόμενο κράτος μέλος.

Τροπολογία 5

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, 
εκτός εάν το αντικείμενό τους εμπίπτει 
στην αρμοδιότητα της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης ή το δημοψήφισμα αφορά τη 
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λειτουργία της ίδιας της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης..

Or. en

Αιτιολόγηση

Τα ευρωπαϊκά πολιτικά κόμματα και ιδρύματα 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.


