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JUSTIFICAÇÃO SUCINTA

A relatora partilha o ponto de vista da Comissão de que uma participação maior e mais efetiva
dos partidos políticos europeus e das fundações políticas europeias pode servir para promover 
a compreensão pelos cidadãos da relação entre os processos políticos a nível nacional e a 
nível europeu e constituir uma forma de incentivar a emergência de uma esfera pública 
europeia. Assim, os partidos políticos europeus e as fundações políticas europeias terão um 
maior papel a desempenhar nas eleições parlamentares europeias organizadas de cinco em 
cinco anos e em eventuais campanhas para referendos quando a matéria for de competência 
explícita da União Europeia ou disser respeito ao funcionamento propriamente dito desta 
última.

A relatora crê firmemente que os partidos políticos europeus e as fundações políticas 
europeias devem respeitar, nos seus programas, nas suas atividades e através dos seus 
membros, os valores em que a União Europeia se baseia, nomeadamente o respeito pela 
dignidade humana, a liberdade, a democracia, a igualdade, o Estado de direito e o respeito 
pelos direitos humanos das pessoas pertencentes a minorias.

A introdução de um certo grau de flexibilidade financeira necessária no que diz respeito aos 
métodos de trabalho e às atividades dos partidos e fundações políticas europeias é bem 
acolhida e o novo método de financiamento, em particular através de contribuições articuladas 
com o sistema de subvenções de funcionamento e donativos, merece o nosso apoio. Neste 
contexto, a relatora gostaria de salientar que as contribuições para a organização de eventos 
comuns não devem ser consideradas como donativos e que não deve ser definido qualquer 
limite para os donativos recebidos de pessoas singulares ou coletivas pelos partidos políticos 
europeus e as fundações políticas europeias. 

A relatora concorda com a abordagem segundo a qual o Parlamento Europeu deve verificar 
anualmente as condições e critérios de registo dos partidos políticos europeus e das fundações 
políticas europeias, e apoia a ideia de que uma comissão constituída por três membros –
personalidades eminentes e independentes, cada uma delas designada pelo Parlamento 
Europeu, o Conselho e a Comissão, respetivamente – deve dar parecer sobre a questão dentro 
de um prazo razoável.

Por fim, a relatora considera que, além do papel que o Parlamento Europeu desempenha no 
processo de registo e verificação anual, é a autoridade nacional competente do Estado-
Membro em que os partidos e as fundações têm as suas sedes respetivas que deve exercer o 
controlo sobre o financiamento recebido de outras fontes que não o orçamento da União 
Europeia, assim como sobre todas as despesas.

ALTERAÇÕES

A Comissão dos Orçamentos insta a Comissão dos Assuntos Constitucionais, competente 
quanto à matéria de fundo, a incorporar as seguintes alterações no seu relatório:
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Alteração 1

Proposta de regulamento
Artigo 12 – n.º 4

Texto da Comissão Alteração

4. As contribuições financeiras ou 
subvenções do orçamento geral da União 
Europeia não podem exceder 90 % das 
despesas reembolsáveis anuais de um 
partido político europeu, nem 95% dos 
custos elegíveis anuais indicados no 
orçamento de uma fundação política 
europeia. Os partidos políticos europeus 
podem utilizar qualquer parte não utilizada 
da contribuição da UE para cobrir 
despesas reembolsáveis nos dois 
exercícios financeiros subsequentes à sua 
concessão. Os montantes não utilizados na 
sequência desses dois exercícios 
financeiros são recuperados em 
conformidade com o Regulamento 
Financeiro.

4. As contribuições financeiras ou 
subvenções do orçamento geral da União 
Europeia não podem exceder 95 % das 
despesas reembolsáveis anuais de um 
partido político europeu, nem 95% dos 
custos elegíveis anuais indicados no 
orçamento de uma fundação política 
europeia. Os partidos políticos europeus e 
as fundações políticas europeias suas 
filiadas podem  transitar qualquer parte 
não utilizada da contribuição da UE ou de 
subvenções recebidas para financiar as 
eleições europeias subsequentes. Os 
montantes não utilizados no ano 
subsequente a essas eleições são 
recuperados no fim do exercício seguinte 
(ano n+1) em conformidade com o 
Regulamento Financeiro.

Or. en

Justificação

O financiamento público atribuído aos partidos e fundações políticas europeias contribui 
para a estabilidade e a continuidade das suas atividades e serve a finalidade principal de 
formar a consciência política europeia e exprimir a vontade dos cidadãos europeus. A sua 
principal manifestação são as eleições parlamentares europeias de cinco em cinco anos, pelo 
que o apoio financeiro a esses partidos e fundações deve seguir o ritmo de tal contexto 
político. Os partidos e fundações europeus devem poder acumular o seu financiamento de 
campanha necessário com a ajuda da transição de dotações dos exercícios precedentes.

Alteração 2

Proposta de regulamento
Artigo 15 – nº 1

Texto da Comissão Alteração

1. Os partidos políticos europeus e as 1. Os partidos políticos europeus e as 
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fundações políticas europeias podem 
aceitar donativos de pessoas singulares ou 
coletivas, até ao valor máximo de 25 000 
EUR por ano e por doador, sem prejuízo 
do disposto no n.º 5.

fundações políticas europeias podem 
aceitar donativos de pessoas singulares ou 
coletivas, sem prejuízo do disposto no n.º 
5.

Or. en

Justificação

A fim de incentivar os partidos políticos a gerarem recursos próprios, a alteração destina-se 
a suprimir o limite do valor dos donativos por ano e por doador.

Alteração 3

Proposta de regulamento
Artigo 15 – nº 5 – alínea b)

Texto da Comissão Alteração

(b) Donativos provenientes do orçamento 
dos grupos políticos representados no 
Parlamento Europeu;

(b) Donativos provenientes do orçamento 
dos grupos políticos representados no 
Parlamento Europeu, embora as 
contribuições para a organização de 
eventos não sejam consideradas como 
donativos;

Or. en

Justificação

Várias vezes, quando tal serve objetivos políticos e sociais comuns, os partidos políticos 
europeus e os grupos políticos do Parlamento Europeu organizam eventos conjuntamente 
(e.g., conferências, seminários, debates públicos). Nestes casos específicos, a contribuição
para os custos de organização em nome de um grupo político do Parlamento Europeu deverá 
ser inteiramente aceite e não considerada como um donativo.

Alteração 4

Proposta de regulamento
Artigo 16 – nº 2

Texto da Comissão Alteração

2. Qualquer pessoa singular ou coletiva que 
efetue um donativo a um partido político 
europeu ou a uma fundação política 

2. Qualquer pessoa singular ou coletiva que 
efetue um donativo a um partido político 
europeu ou a uma fundação política 
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europeia, proveniente de doadores 
nacionais ou transnacionais, beneficia do 
mesmo tratamento fiscal aplicável aos 
donativos efetuados a um partido ou uma 
fundação política que tenha a sua sede no 
Estado-Membro em que o doador seja 
residente para efeitos fiscais.

europeia, proveniente de doadores 
nacionais ou transnacionais, beneficia do 
mesmo tratamento em matéria de isenções 
fiscais que o aplicável aos donativos 
efetuados a um partido ou uma fundação 
política que tenha a sua sede no Estado-
Membro em que o doador seja residente 
para efeitos fiscais.

Or. en

Justificação

O objetivo é evitar a dupla tributação de donativos de pessoas singulares ou coletivas a 
partidos e fundações políticas europeias transfronteiras e manter o tratamento fiscal único 
aplicável aos donativos recebidos pelos partidos ou fundações políticas europeias segundo as 
regras que se aplicam a um partido ou fundação política europeia que tenha a sua sede no 
Estado-Membro.

Alteração 5

Proposta de regulamento
Artigo 18 – nº 3

Texto da Comissão Alteração

3. O financiamento de partidos políticos 
europeus e de fundações políticas 
europeias a partir do orçamento geral da 
União Europeia ou de qualquer outra fonte 
não pode ser utilizado para financiar 
campanhas para referendos a nível 
nacional, regional ou local.

3. O financiamento de partidos políticos 
europeus e de fundações políticas 
europeias a partir do orçamento geral da 
União Europeia ou de qualquer outra fonte 
não pode ser utilizado para financiar 
campanhas para referendos a nível 
nacional, regional ou local, exceto quando 
o seu conteúdo for competência da União 
Europeia ou o referendo incidir sobre o 
funcionamento da própria União 
Europeia. 

Or. en

Justificação

Os partidos e fundações políticas europeias não podem ser excluídos de campanhas para 
referendos nacionais, regionais ou locais quando estes disserem respeito ao funcionamento 
da União Europeia ou a questões da competência da UE. Representando um verdadeiro 
ponto de vista europeu, os partidos e fundações políticas europeias têm de participar neste 
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processo democrático.


