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Az európai szintű politikai pártokra irányadó előírások és finanszírozásuk 

szabályai 

Az Európai Parlament 2011. április 6-i állásfoglalása az európai szintű politikai pártokra 

irányadó előírásokról és finanszírozásuk szabályairól szóló 2004/2003/EK rendelet 

alkalmazásáról (2010/2201(INI)) 

 

Az Európai Parlament, 

– tekintettel az Európai Unióról szóló szerződés 10. cikkének (4) bekezdésére és az 

Európai Unió működéséről szóló szerződés 224. cikkére, 

– tekintettel az Európai Unió Alapjogi Chartája 12. cikkének (2) bekezdésére, 

– tekintettel az európai szintű politikai pártokra (a rendelet 2. cikkének (3) és (4) 

bekezdésében meghatározottak alapján a politikai pártokra és kapcsolódó európai 

politikai alapítványaikra) vonatkozó szabályokról és finanszírozásukról szóló 2003. 

novemberi 4-i 2004/2003/EK európai parlamenti és tanácsi rendeletre1 (finanszírozási 

rendelet), különösen annak 12. cikkére, 

– tekintettel az európai politikai pártokról szóló, 2006. március 23-i állásfoglalására2, 

– tekintettel főtitkárának az európai szintű pártok finanszírozásáról és a finanszírozási 

rendelet végrehajtásáról szóló, 2004. március 29-i határozatának3 15. cikke alapján az 

Elnökség számára készített, 2010. október 18-i jelentésére, 

– tekintettel a 2011. január 10-i elnökségi feljegyzésre, amely a 2010. december 13-i 

elnökségi határozat felülvizsgált változata, 

– tekintettel eljárási szabályzata 210. cikkének (6) bekezdésére, valamint 48. cikkére, 

– tekintettel az Alkotmányügyi Bizottság jelentésére (A7-0062/2011), 

A. mivel az Európai Unióról szóló szerződés 10. cikkének (4) bekezdése kimondja, hogy 

„az európai szintű politikai pártok hozzájárulnak az európai politikai tudatosság 

kialakításához és az uniós polgárok akaratának kinyilvánításához”, míg az Európai 

Unió működéséről szóló szerződés 224. cikkével összhangban a Parlament és a Tanács 

fekteti le az e pártokra és politikai alapítványaikra vonatkozó szabályokat, és 

különösen a finanszírozásukra vonatkozó szabályokat, 

B. mivel az Európai Unió Alapjogi Chartája egyértelműen kimondja, hogy az uniós szintű 

politikai pártok hozzájárulnak az európai polgárok politikai akaratának kifejezéséhez, 

C. mivel az Európai Unióról szóló szerződés 10. cikkének (1) bekezdése értelmében az 

Európai Uniónak a képviseleti demokrácia elve alapján kell működnie, 

                                                 
1 HL L 297., 2003.11.15., 1. o. 
2 HL C 292. E, 2006.12.1., 127. o. 
3   A titkárság 2006. február 1-i és 2008. február 18-i határozatával módosítva. 



D. mivel az európai szintű politikai pártok alapjait a Maastrichti és a Nizzai Szerződés 

fektette le, bevezetve a finanszírozás lehetőségét és megadva számukra a működési 

autonómiát a parlamenti csoportokkal szemben, 

E. mivel 2007-ben a Parlament felhívását1 követően a Bizottság javaslatot terjesztett elő, 

bevezetve az európai szintű politikai alapítványok (európai politikai alapítványok) 

finanszírozását, amelyet 2007 decemberében fogadtak el, hogy a közérdekű politikai 

kérdésekről és az európai integrációról folytatott vita során támogassák az európai 

szintű politikai pártokat, 

F. mivel a 2007. évi módosító rendelet2 célja az európai politikai pártok integrációs 

folyamatának megkönnyítése a politikai pártok Unión belüli hatékonyabb 

struktúrájának és szervezettségének elősegítése révén, 

G. mivel a 2007. évi módosító rendelet jelentősen erősítette az európai politikai pártok 

szerepét az európai parlamenti választásokban, mivel kimondta, hogy kiadásaik között 

szerepelhet a választási kampányok finanszírozása; mivel azonban ezt a lehetőséget 

korlátozta az a feltétel, hogy az érintett előirányzatokat nem szabad a nemzeti politikai 

pártok vagy jelöltek közvetlen vagy közvetett finanszírozására fordítani, 

H. mivel valamennyi finanszírozásban részesülő európai politikai párt aláírt egy, a 

választási kampányok során követendő szabályokat tartalmazó magatartási kódexet, 

amelyet az Elnökség valamennyi pártra nézve kötelezőnek tekint, 

I. mivel az európai politikai pártok szerepének erősítése szükségszerűen az európai 

parlamenti választásokon történő részvételéhez kapcsolódik, 

J. mivel a 2007. évi módosító rendelet az európai politikai pártok hivatalosabb 

elismerésére szólít fel, 

K. mivel a 2007. évi módosító rendelet az intézményesítés kiegyensúlyozott folyamata 

révén megvalósuló, az európai és tagállami szinten teljes mértékben szervezett és 

hatékony politikai pártok létrehozására irányul, 

L. mivel a 2007. évi módosító rendelet célja az európai szintű politikai pártok és 

alapítványaik szervezeti közelítése, elismerve ugyanakkor, hogy a politikai pártok és a 

politikai alapítványok eltérő feladatokat végeznek, 

M. mivel e szervezeti közelítés csak úgy valósítható meg, ha az európai politikai pártok 

számára közös politikai, jogi és adóügyi státuszt alakítunk ki, anélkül, hogy ez az 

európai politikai pártok és alapítványaik szervezeti egységesítését is maga után vonná, 

ami az európai politikai pártok és alapítványok kizárólagos illetékességi körébe 

tartozik, 

N. mivel az európai politikai pártoknak és politikai alapítványaiknak az európai uniós 

jogszabályokon alapuló alapszabály elfogadása egyértelmű követelmény és jelentős 

                                                 
1 Az európai politikai pártokról szóló 2006. március 23-i állásfoglalás (14) bekezdése (HL C 292. E, 

2006.12.1., 127. o.). 
2 Az Európai Parlament és a Tanács 2007. december 18-i 1524/2007/EK rendelete (HL L 343., 

2007.12.27., 5. o.). 



lépés a demokrácia Unión belüli erősítése felé, 

O. mivel a szervezeti és működési konvergencia és a finanszírozási eljárás javítása csak 

úgy lehetséges, ha valamennyi európai politikai párt és azok politikai alapítványai 

számára egységes és közös, az európai uniós jogszabályokon alapuló, európai 

alapszabályt fogadnak el, 

P. mivel az európai szintű politikai pártokról szóló rendelet nem választja külön a 

politikai pártok elismerését és finanszírozását, 

Q. mivel a 2011. január 10-i elnökségi feljegyzésben az európai politikai pártok 

finanszírozására vonatkozó kritériumok szigorítását javasolták; mivel ez a pártok 

európai szintű versenyének korlátozását jelenti, amennyiben a politikai pártok jogi 

elismerésére és finanszírozására ugyanazon kritériumok vonatkoznak, 

R. mivel a 2007. évi módosító rendelet egyértelmű jogi és pénzügyi alapot biztosít az 

európai szintű, integrált politikai pártok létrehozásához az európai tudatosság növelése 

és az Európai Unió polgárai akaratának hatékony kinyilvánítása érdekében, 

S. mivel az európai politikai pártok finanszírozására a költségvetési rendelet1 VI. címe 

(Támogatások) és annak végrehajtási szabályai2 vonatkoznak, 

T. mivel a finanszírozási rendelet végrehajtásáért a Parlamenten belül felelős 

szervezetként az Elnökség 2006-ban a végrehajtási szabályok számos jelentős 

javításáról határozott, ilyen volt például a prefinanszírozási lehetőség 50%-ról 80%-ra 

történő emelése az eljárás egyszerűsítése és a kedvezményezettek fizetőképességének 

javítása érdekében, továbbá a kedvezményezettek költségvetési fejezetek közötti 

átcsoportosításaira vonatkozó szabályok lazítása költségvetéseik politikai 

körülményekhez történő igazításának lehetővé tétele érdekében, 

U. mivel az európai politikai pártok és kapcsolódó európai politikai alapítványaik 

finanszírozásával kapcsolatos tapasztalatok azt mutatták, hogy nagyobb rugalmasság 

és összehasonlítható feltételek szükségesek a források következő pénzügyi évre való 

átvitele és a kiadásaik előírt minimális arányán felüli és túli, saját forrásokból 

finanszírozandó tartalékképzés vonatkozásában, 

V. mivel az európai politikai pártok átlagosan költségvetésük közel felét fordítják 

központosított adminisztrációra (személyzet, bérleti díjak stb.), további negyedét a 

pártszervek alapszabályzatban előírt vagy nem előírt üléseire, a fennmaradó részt pedig 

választási kampányokra és a kapcsolódó szervezetek támogatására fordítják, 

W. mivel az európai politikai alapítványok kiadási mintája ettől eltér, mivel ezek átlagosan 

költségvetésük 40%-át fordítják központosított adminisztrációra és ülésekre és további 

40%-át külső szolgáltatásokra, például tanulmányokra, kutatásra, publikációkra és 

szemináriumokra, 

X. mivel az európai politikai pártok saját forrásai főként a párttagok tagdíjaiból folynak 

be, és mivel teljes bevételük kevesebb mint 5%-a származik független személyek 

                                                 
1 A Tanács 2002. június 25-i 1605/2002/EK, Euratom rendelete (HL L 248., 2002.9.16., 1. o.). 
2 A Bizottság 2342/2002/EK, Euratom rendelete (2002. december 23.), HL L 357., 2002.12.31., 1. o. 



tagdíjaiból és adományaiból, 

Y. mivel az európai politikai pártok esetében az Unió költségvetéséből származó források 

aránya a teljes bevételben magasabb, mint az európai politikai alapítványok esetében, 

Z. mivel az adományok egyelőre nem képezik a finanszírozás jelentős részét, 2009-ben 

összesen csak három párt és két alapítvány kapott rendszeres adományokat, 

AA. mivel potenciális konfliktus áll fenn egyrészt a finanszírozás megkönnyítésének és 

felgyorsításának célja, ezáltal a finanszírozás hatékonyabbá tétele, másrészt pedig az 

uniós költségvetésre gyakorolt pénzügyi kockázat minimalizálásának célja között, 

AB. mivel az e jelentés által lefedett időszakban, azaz 2008 és 2011 között semmilyen 

szankciót nem kellett kivetni egyetlen finanszírozott pártra vagy alapítványra sem, 

AC. mivel ahhoz, hogy finanszírozásban részesüljenek, az európai politikai pártoknak és 

alapítványoknak jogi személyiséget kell szerezniük a székhelyük szerinti tagállam 

jogszabályainak megfelelően, és mivel nem rendelkeznek közös jogállással, 

AD. mivel az európai politikai pártok és alapítványok támogatása „támogatásnak” számít a 

költségvetési rendelet VI. címének és a költségvetési rendelet végrehajtási szabályai 

értelmében, ugyanakkor egyedi jellegük miatt ezek a támogatások nem hasonlíthatók 

össze a Bizottság által nyújtott és kezelt támogatásokkal; mivel ezt tükrözi a 

kivételeket megállapító finanszírozási rendelet számos rendelkezése is; mivel ez a 

megoldás nem kielégítő, 

Az új politikai környezet 

1. megjegyzi, hogy a politikai pártok – és kapcsolódó politikai alapítványaik – a 

parlamenti demokrácia elengedhetetlen eszközei, amelyek elszámoltathatóvá teszik a 

parlamenti képviselőket, segítenek alakítani a polgárok politikai akaratát, politikai 

programokat kidolgozni, jelölteket képezni és kiválasztani, párbeszédet fenntartani a 

polgárokkal és lehetővé tenni számukra nézeteik kifejtését; 

2. hangsúlyozza, hogy a Lisszaboni Szerződés az európai polisz, az uniós szintű politikai 

tér és az európai demokrácia megteremtése érdekében – amelyeknek az európai polgári 

kezdeményezés kulcsfontosságú elemét képezi – gondoskodik a politikai pártok és 

alapítványok e szerepéről; 

3. megállapítja, hogy az európai politikai pártok jelenlegi állapotukban nem képesek 

teljes mértékben eleget tenni e szerepnek, mivel pusztán a nemzeti pártok 

ernyőszervezetei és nem állnak közvetlen kapcsolatban a tagállamok választóival; 

4. elégedetten jegyzi meg, hogy az európai politikai pártok és alapítványok mindazonáltal 

elengedhetetlen szereplőkké váltak az Európai Unió politikai életében, különösen a 

különböző „politikai családok” különböző álláspontjainak alakításában és 

kifejezésében; 

5. hangsúlyozza, hogy az összes európai politikai pártnak meg kell felelnie a belső 

pártdemokrácia legmagasabb szintű normáinak (a pártszervezetek demokratikus úton 

történő megválasztása és a demokratikus a döntéshozatali folyamatok tekintetében, 



ideértve a jelöltek kiválasztását is); 

6. azon a véleményen van, hogy amennyiben eleget tesz az európai szintű politikai párttá 

válás követelményeinek, az adott párt csak akkor juthat finanszírozáshoz, ha legalább 

egy taggal képviselteti magát az Európai Parlamentben; 

7. rámutat, hogy a politikai pártoknak jogaik, kötelezettségeik és felelősségeik vannak, 

ezért egymással összeegyeztethető általános szervezeti mintákat kell követniük; úgy 

véli, hogy e szervezeti közelítés csak úgy valósítható meg, ha az európai politikai 

pártok és politikai alapítványaik számára közös jogi és adóügyi státuszt alakítanak ki; 

8. meggyőződése, hogy az európai politikai pártok közvetlenül az európai uniós 

jogszabályokon alapuló hiteles jogállása és saját jogi személyisége lehetővé teszi az 

európai politikai pártok és politikai alapítványaik számára, hogy az európai közérdek 

képviselőiként lépjenek fel; 

9. véleménye szerint az európai politikai pártoknak párbeszédet kell folytatniuk és három 

szinten kell versenyezniük a közös európai kihívásokhoz, valamint az Európai 

Unióhoz és annak fejlődéséhez kapcsolódó kérdésekben: regionálisan, országosan és 

európai szinten; véleménye szerint alapvető fontosságú, hogy az európai politikai 

pártok uniós és nemzeti szinten, valamint azon túlmenően is hatékonyak és 

termelékenyek legyenek;  

10. hangsúlyozza azokat a fontos kihívásokat, amelyekkel az európai politikai pártoknak 

szervezeti kapacitásuk tekintetében szembe kell nézniük, tekintettel az európai 

választási rendszer esetleges reformjára (egy további választókörzet létrehozása, 

országok feletti listákat állítása); 

11. megjegyzi, hogy ez elvileg összhangban áll azzal az elképzeléssel, hogy az európai 

politikai pártok részt vegyenek a népszavazási kampányokban, ha a szóban forgó 

népszavazás témája közvetlenül kapcsolódik európai uniós kérdésekhez; 

12. ezért úgy határoz, hogy felkéri a Bizottságot, hogy tegyen javaslatot az európai 

politikai pártokra vonatkozó alapszabály tervezetére az Európai Unió működéséről 

szóló szerződés 225. cikkének megfelelően; 

13. megjegyzi, hogy rövidebb távon az európai politikai pártok és alapítványok 

szabályozási környezetének javítására van szükség, melynek első lépése az európai 

alapszabály elfogadása lenne; 

További reformjavaslatok 

14. véleménye szerint a regionális parlamentekben vagy közgyűlésekben ülő képviselőket 

a finanszírozási feltételek teljesítésével kapcsolatosan csak akkor kellene figyelembe 

venni , ha a szóban forgó parlament vagy közgyűlés jogalkotási hatáskörrel van 

felruházva; 

15. rámutat, hogy az európai politikai pártok és alapítványok finanszírozásának odaítélése 

és elszámolása bürokratikus és nehézkes eljárás; véleménye szerint ez nagymértékben 

annak tudható be, hogy a finanszírozási kifizetés a költségvetési rendelet szerinti 

„támogatásnak” számít, amely projektek vagy egyesületek finanszírozására megfelelő, 



de pártok finanszírozására nem; 

16. véleménye szerint ezért a Bizottságnak javasolnia kell egy új, kizárólag az európai 

pártok és alapítványok finanszírozásának szentelt cím létrehozását és testre szabását a 

költségvetési rendeletben; véleménye szerint a végrehajtást illetően a finanszírozási 

rendeletnek ezen új cím rendelkezéseire kell hivatkoznia; 

17. hangsúlyozza, hogy a pártok és alapítványok önfinanszírozása az életképesség jele; 

véleménye szerint ezt ösztönözni kell az adományok jelenlegi 12 000 eurós felső 

határának adományozónként évi 25 000 euróra történő emelésével, ugyanakkor 

megkövetelve, hogy az adományozók nevét, a hatályos jogszabályoknak megfelelően 

és az átláthatóság érdekében az adomány beérkezésekor közzétegyék; 

18. úgy véli, hogy a finanszírozás előfeltételeként az „éves munkaprogramok” 

benyújtására vonatkozó követelmény a politikai pártok esetében nem helyénvaló; 

rámutat továbbá, hogy semelyik uniós tagállamban sem létezik ilyen követelmény; 

19. hangsúlyozza, hogy a finanszírozás ütemezése döntő fontosságú, amennyiben valóban 

teljesíteni kívánja célját; szorgalmazza, hogy a költségvetési rendelet végrehajtási 

szabályaitól eltérően a finanszírozás a pénzügyi év elején 80% helyett 100%-ban 

legyen elérhető; úgy véli, hogy tekintettel a múlt pozitív tapasztalataira, a kockázat a 

Parlamentre nézve elhanyagolható mértékű; 

20. rámutat, hogy a költségvetési rendelet előírja, hogy „a támogatás nem finanszírozhatja 

a kedvezményezett szerv teljes működési költségét”; megállapítja, hogy e szabály 

betartása az alapítványok számára rendkívül nehéz és elkerülő könyvelési 

technikákhoz vezet (például „természetbeni juttatások”); rámutat, hogy szinte egyik 

tagállam finanszírozási rendszere sem követeli meg a részleges önfinanszírozást, mivel 

ez hátrányosan érintheti a kisebb vagy nemrégiben alakult pártokat;  

21. rámutat, hogy az európai politikai pártoktól megkövetelt független források igazolását 

teljes költségvetésük 10%-ára lehetne csökkenteni fejlődésük további ösztönzése 

érdekében; ugyanakkor úgy véli, hogy a tárgyi eszközökben megtestesülő saját 

források mértéke nem haladhatja meg teljes költségvetésük 7,5%-át; 

22. megjegyzi, hogy az európai politikai alapítványok esetében a jogi eszköz 

felülvizsgálatát a saját forrás igazolására vonatkozó követelmény eltörlésére kellene 

felhasználni; 

23. rámutat arra, hogy e felülvizsgálat keretében meg kell szüntetni azt az európai politikai 

alapítványokra megállapított korlátozást, miszerint forrásaikat az Európai Unión belül 

kell felhasználniuk; ez lehetővé tenné az alapítványok EU-n belüli és kívüli 

szerepvállalását; 

24. hangsúlyozza azonban, hogy a finanszírozási rendszer lazítását a finanszírozási 

rendelet által előírt, ám abban jelenleg nem szereplő szankciókkal kellene 

ellensúlyozni; ez a szankció például az adományok átláthatóságára vonatkozó 

szabályok megsértése esetén pénzbírság is lehetne; hangsúlyozza, hogy az előírtakon 

felüli, saját forrásokból finanszírozandó tartalékképzés és a források átvitele 

tekintetében ugyanazon feltételek szükségesek mind az európai politikai pártok, mind 

pedig a kapcsolódó európai politikai alapítványaik számára; 



25. rámutat, hogy az európai politikai pártok 2008 óta jogosultak a támogatásként kapott 

összegeket „az európai parlamenti választások keretében folytatott kampányok” 

finanszírozására fordítani (finanszírozási rendelet 8. cikk (3) bekezdés); ugyanakkor 

rámutat, hogy ezen összegek nem fordíthatók népszavazási kampányok 

finanszírozására; azonban úgy véli, hogy ha az európai politikai pártok uniós szinten 

politikai szerepet akarnak betölteni, úgy mindaddig jogukban állhatna ilyen 

kampányokban részt venni, amíg a népszavazás témája közvetlenül kapcsolódik az 

Európai Unióval kapcsolatos kérdésekhez; 

26. felszólítja az európai politikai pártokat, hogy kezdjenek hozzá az egyének közvetlen 

egyéni tagságára és a pártok belső tevékenységeiben és döntéshozatali folyamataiban 

vállalt közvetlen vagy közvetett részvételével kapcsolatos megfelelő intézkedésekre 

vonatkozó feltételek kialakításához; 

o 

o o 

27. utasítja elnökét, hogy továbbítsa ezt az állásfoglalást a Tanácsnak és a Bizottságnak. 


