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RÖVID INDOKOLÁS

A vélemény előadója egyetért a Bizottsággal abban, hogy az európai politikai pártok és 
alapítványok fokozott és hatékonyabb fellépése elősegítheti, hogy a polgárok jobban 
megértsék a nemzeti és uniós politikai folyamatok közötti összefüggéseket, és az egyik 
ösztönzője lehet az európai nyilvánosság kialakításának. Ennek megfelelően az európai 
politikai pártok és alapítványok nagyobb szerephez fognak jutni az ötévente megrendezett 
európai parlamenti választásokon és az esetleges olyan népszavazási kampányokban, amelyek 
tárgya kifejezetten az Európai Unió hatáskörébe tartozik, vagy magát az Európai Unió 
működését érinti. 

A vélemény előadójának határozott véleménye, hogy az európai politikai pártoknak és 
alapítványoknak programjaikban, tevékenységük során és tagjaik révén tiszteletben kell 
tartaniuk az Európai Unió alapértékeit, nevezetesen az emberi méltóságot, a szabadságot, a 
demokráciát, az egyenlőséget, a jogállamiságot és az emberi jogokat, köztük a 
kisebbségekhez tartozó személyek jogait.

Üdvözöljük az európai politikai pártok és alapítványok munkamódszerei és tevékenységei 
tekintetében szükséges, bizonyos fokú pénzügyi rugalmasság bevezetését, és támogatjuk az új 
finanszírozási módszert, azaz a hozzájárulások, valamint a működési támogatások és 
adományok együttes alkalmazását. Ehhez kapcsolódóan az előadó hangsúlyozni kívánja, hogy 
a közös rendezvények megszervezéséhez fizetett hozzájárulásokat nem szabad adományoknak 
tekinteni, továbbá hogy nem helyénvaló korlátozni az európai politikai pártok és alapítványok 
által természetes vagy jogi személyektől elfogadható adományok mértékét.

A vélemény előadója egyetért azzal a megközelítéssel, hogy az Európai Parlamentnek évente 
ellenőriznie kell az európai politikai pártokra és alapítványokra vonatkozó feltételeket és 
bejegyzési kritériumokat, és támogatja azt az elképzelést, hogy egy háromtagú – az Európai 
Parlament, a Tanács és a Bizottság által kinevezett egy-egy független, kiemelkedő 
személyiségből álló – bizottság ésszerű határidőn belül alkosson véleményt az adott kérdésről.

Végezetül a vélemény előadójának meggyőződése, hogy – amellett, hogy az Európai 
Parlament szerepet játszik a bejegyzés és az éves ellenőrzés folyamatában – az Európai Unió 
költségvetésén kívüli forrásból származó bevételek és valamennyi kiadás fölött az adott 
európai politikai párt és alapítvány székhelye szerinti tagállam illetékes nemzeti hatóságainak 
kell ellenőrzést gyakorolniuk.

MÓDOSÍTÁSOK

A Költségvetési Bizottság felkéri az Alkotmányügyi Bizottságot mint illetékes bizottságot, 
hogy jelentésébe foglalja be az alábbi módosításokat:
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Módosítás 1

Rendeletre irányuló javaslat
12 cikk – 4 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(4) Az Európai Unió általános 
költségvetéséből nyújtott pénzügyi 
hozzájárulás vagy támogatás európai 
politikai párt esetében nem haladhatja meg 
a párt éves visszatéríthető kiadásainak 
90 %-át, európai politikai alapítvány 
esetében pedig az alapítvány 
költségvetésében feltüntetett éves 
támogatható költségeinek 95 %-át. Az 
odaítélt uniós hozzájárulások fel nem 
használt részét az európai politikai pártok 
az odaítélést követő két pénzügyi évben 
felhasználhatják visszatéríthető kiadások 
fedezésére. Az e két pénzügyi évet 
követően fel nem használt összegeket a 
költségvetési rendeletnek megfelelően 
vissza kell fizettetni.

(4) Az Európai Unió általános 
költségvetéséből nyújtott pénzügyi 
hozzájárulás vagy támogatás európai 
politikai párt esetében nem haladhatja meg 
a párt éves visszatéríthető kiadásainak 
95%-át, európai politikai alapítvány 
esetében pedig az alapítvány 
költségvetésében feltüntetett éves 
támogatható költségeinek 95%-át. Az 
odaítélt uniós hozzájárulások vagy 
támogatások fel nem használt részét az 
európai politikai pártok és a hozzájuk 
kapcsolódó európai politikai alapítványok 
az elkövetkező európai választások 
finanszírozása céljából átvihetik a 
következő évre. Az adott választásokat 
követő évig fel nem használt összegeket a 
következő (azaz n+1.) pénzügyi év végéig 
és a költségvetési rendeletnek megfelelően 
vissza kell fizettetni.

Or. en

Indokolás

Az európai politikai pártoknak és alapítványoknak nyújtott közfinanszírozás hozzájárul stabil 
működésükhöz és tevékenységük folytonosságához, és az európai politikai tudatosság 
kialakításának, illetve az európai polgárok akarata kinyilvánításának fő célját szolgálja. 
Ennek fő megnyilvánulása az ötévente sorra kerülő európai parlamenti választás, 
következésképpen a pártok és alapítványok pénzügyi támogatásának e politikai környezet 
ritmusát kell követnie. Lehetővé kell tenni, hogy az európai politikai pártok és alapítványok a 
korábbi pénzügyi évekből történő átvitelek révén felhalmozzák a kampányhoz szükséges 
pénzösszegeket.
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Módosítás 2

Rendeletre irányuló javaslat
15 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) Az európai politikai párt és az európai 
politikai alapítvány évente és 
támogatónként legfeljebb 25 000 EUR 
értékben adományokat fogadhat el 
természetes vagy jogi személyektől, az (5)
bekezdés sérelme nélkül.

(1) Az európai politikai párt és az európai 
politikai alapítvány adományokat fogadhat 
el természetes vagy jogi személyektől, az 
(5) bekezdés sérelme nélkül.

Or. en

Indokolás

Annak ösztönzése céljából, hogy a politikai pártok saját forrásokat generáljanak, a javaslat 
eltörölné az évente és támogatónként adományozható összeg felső határát.

Módosítás 3

Rendeletre irányuló javaslat
15 cikk – 5 bekezdés – b pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

b) az Európai Parlamentben működő 
politikai csoportok költségvetéséből 
származó adományokat;

b) az Európai Parlamentben működő 
képviselőcsoportok költségvetéséből 
származó adományokat, ugyanakkor a 
közös rendezvények megszervezéséhez 
fizetett hozzájárulások nem tekintendők 
adományoknak;

Or. en

Indokolás

Az európai politikai pártok és az Európai Parlament képviselőcsoportjai számos alkalommal 
közösen szerveznek rendezvényeket (pl. konferenciákat, szemináriumokat és nyilvános 
vitákat), amennyiben az közös politikai vagy társadalmi célokat szolgál. Ezekben az esetekben 
teljes mértékben engedélyezni kell, hogy az európai parlamenti képviselőcsoport 
hozzájáruljon a rendezvény költségeihez, és ezt nem szabad adománynak tekinteni.
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Módosítás 4

Rendeletre irányuló javaslat
16 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) Bármely természetes vagy jogi 
személy, aki európai politikai pártot vagy 
európai politikai alapítványt belföldön 
vagy határokon átnyúlóan adományban 
részesít, az adomány tekintetében 
ugyanolyan adóügyi elbánásban részesül, 
mint az olyan politikai pártok vagy 
politikai alapítványok számára biztosított 
adományokat nyújtó támogató, amelyek 
székhelye abban a tagállamban van, ahol a 
támogató adóügyi illetőséggel bír.

(2) Bármely természetes vagy jogi 
személy, aki európai politikai pártot vagy 
európai politikai alapítványt belföldön 
vagy határokon átnyúlóan adományban 
részesít, az adomány tekintetében 
adómentességben részesül abban a 
tagállamban, ahol a támogató adóügyi 
illetőséggel bír.

Or. en

Indokolás

A cél a természetes vagy jogi személyek által valamely európai politikai pártnak vagy 
alapítványnak határokon átnyúlóan juttatott adományok kettős adóztatásának megelőzése, 
valamint az egységes adóügyi elbánás fenntartása az európai politikai pártok és alapítványok 
által kapott adományok tekintetében, az adott tagállamban székhellyel rendelkező politikai 
pártra vagy alapítványra alkalmazandó szabályoknak megfelelően.

Módosítás 5

Rendeletre irányuló javaslat
18 cikk – 3 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3) Európai politikai párt és európai 
politikai alapítvány részére az Európai 
Unió általános költségvetéséből vagy 
bármely más forrásból biztosított 
finanszírozás nem használható fel nemzeti, 
regionális vagy helyi népszavazási 
kampányok finanszírozására.

(3) Európai politikai párt és európai 
politikai alapítvány részére az Európai 
Unió általános költségvetéséből vagy 
bármely más forrásból biztosított 
finanszírozás nem használható fel nemzeti, 
regionális vagy helyi népszavazási 
kampányok finanszírozására, kivéve ha 
azok tárgya az Európai Unió hatáskörébe 
tartozik, vagy ha a népszavazás magát az 
Európai Unió működését érinti.
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Or. en

Indokolás

Az európai politikai pártokat és alapítványokat nem lehet kizárni a nemzeti, regionális vagy 
helyi népszavazási kampányokból, ha azok az Európai Unió működésére vagy az Unió 
hatáskörébe tartozó kérdésekre vonatkoznak. Indokolt, hogy a valódi európai nézőpontot 
képviselő európai politikai pártok vagy alapítványok részesei legyenek ennek a demokratikus 
folyamatnak.


