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ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗ

Η αναθεώρηση του κανονισμού αριθ. 2004/2003 που προτείνεται από την Επιτροπή έχει τους 
ακόλουθους στόχους:

- να επιτρέψει στα πολιτικά κόμματα να μεταφέρουν, κατ' εξαίρεση του κανόνα της 
μη αποκόμισης κέρδους που ορίζεται στο άρθρο 109 του δημοσιονομικού 
κανονισμού, ορισμένο ποσοστό (25%) των συνολικών εσόδων ενός έτους στο 
πρώτο τρίμηνο του επόμενου έτους·

- να επιτρέψει στα πολιτικά κόμματα σε ευρωπαϊκό επίπεδο να συστήσουν 
χρηματοοικονομικά αποθέματα με πραγματοποίηση οικονομιών στα έσοδα τα 
οποία θα έχουν τα ίδια δημιουργήσει πέραν ενός νέου ελάχιστου επιπέδου 
συγχρηματοδότησης μειωμένου στο 15%·

- να επιτρέψει στα πολιτικά ιδρύματα σε πολιτικό επίπεδο να διαδραματίσουν 
σημαντικό ρόλο στην υποστήριξη και προώθηση των δραστηριοτήτων και 
στόχων των πολιτικών κομμάτων σε ευρωπαϊκό επίπεδο·

- να θεσπίσει σαφώς ότι οι πιστώσεις που προέρχονται από τον προϋπολογισμό της 
ΕΕ μπορούν επίσης να χρησιμοποιηθούν για τη χρηματοδότηση εκστρατειών που 
διεξάγονται από τα πολιτικά κόμματα σε ευρωπαϊκό επίπεδο στο πλαίσιο των 
εκλογών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, εφόσον αυτό δεν αποτελεί άμεση ή 
έμμεση χρηματοδότηση των εθνικών πολιτικών κομμάτων ή των υποψηφίων 
τους.

Ο συντάκτης γνωμοδότησης επισημαίνει ότι κάθε έτος το Προεδρείο του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου εξετάζει έκθεση του Γενικού Γραμματέα σχετικά με την εκτέλεση της γραμμής 
του προϋπολογισμού που αντιστοιχεί στις επιχορηγήσεις στα πολιτικά κόμματα σε ευρωπαϊκό 
επίπεδο και ότι η πρόταση της Επιτροπής προορίζεται να διορθώσει τις αδυναμίες και να 
πληρώσει τα κενά που επισημαίνονται σ' αυτές τις εκθέσεις καθώς και στο ψήφισμα του 
Κοινοβουλίου της 23ης Μαρτίου 20061.

Ο συντάκτης γνωμοδότησης εκφράζει μια γενικώς ευνοϊκή γνώμη επί των προτάσεων της 
Επιτροπής εφόσον αυτές αντιστοιχούν στις ευχές που έχει ήδη διατυπώσει το Κοινοβούλιο.

Ωστόσο, μετά από ανάγνωση σε βάθος του κειμένου της Επιτροπής, ο εισηγητής σας 
επισήμανε ορισμένα σημεία που αξίζουν κάποιο προβληματισμό και τα οποία τον οδήγησαν 
να συντάξει περιορισμένο αριθμό τροπολογιών με σκοπό να αποσαφηνίσει το κείμενο, χωρίς 
ωστόσο να θέσει υπό αμφισβήτηση το βάσιμο της πρότασης.

Οι τροπολογίες αυτές δεν χρειάζονται άλλο σχόλιο αλλά ο συντάκτης γνωμοδότησης θα 
επιθυμούσε να επισημάνει ένα συμπληρωματικό σημείο.

Η σημασία και η πρακτική εμβέλεια των νέων παραγράφων 8 και 9 του άρθρου 9, όπως είναι 
διατυπωμένες επί του παρόντος, δεν είναι τελείως σαφής. Ο συντάκτης γνωμοδότησης δεν 

  
1 Έκθεση AFCΟ σχετικά με τα πολιτικά κόμματα σε ευρωπαϊκό επίπεδο Α6-0042/2006



PE394.072v02-00 4/9 AD\688285EL.doc

EL

πρότεινε ειδική τροπολογία. Καλεί ωστόσο την αρμόδια επιτροπή να εξετάσει την ακριβή 
σύνταξη αυτών των παραγράφων πριν ψηφίσει επί της προτάσεως προκειμένου να 
διευκρινίσει τη σημασία τους και το νομικό τους αποτέλεσμα.

ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ

Η Επιτροπή Ελέγχου των Προϋπολογισμών καλεί την Επιτροπή Συνταγματικών Υποθέσεων, 
που είναι αρμόδια επί της ουσίας, να ενσωματώσει στην έκθεσή της τις ακόλουθες 
τροπολογίες:

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογίες του Κοινοβουλίου

Τροπολογία 1ΑΡΘΡΟ 1, ΣΗΜΕΙΟ 1)
Άρθρο 2, σημείο 4), εισαγωγή (κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 2004/2003)  

"4. Ως "πολιτικό ίδρυμα σε ευρωπαϊκό 
επίπεδο" νοείται η οντότητα ή το δίκτυο 
οντοτήτων που διαθέτει νομική 
προσωπικότητα σε ένα κράτος μέλος, 
συνδέεται με ένα πολιτικό κόμμα σε 
ευρωπαϊκό επίπεδο και μέσω των 
δραστηριοτήτων της/του υποστηρίζει και 
συμπληρώνει τους στόχους του ευρωπαϊκού 
πολιτικού κόμματος, επιτελώντας, 
ειδικότερα, τα ακόλουθα:

"4. Ως "πολιτικό ίδρυμα σε ευρωπαϊκό 
επίπεδο" νοείται η οντότητα ή το δίκτυο 
οντοτήτων που διαθέτει νομική 
προσωπικότητα στο κράτος μέλος στο οποίο 
έχει την έδρα του, διαφορετική από αυτήν 
του πολιτικού κόμματος σε ευρωπαϊκό 
επίπεδο με το οποίο συνδέεται και το οποίο, 
μέσω των δραστηριοτήτων της/του,
υποστηρίζει και συμπληρώνει τους στόχους 
του ευρωπαϊκού πολιτικού κόμματος, 
επιτελώντας, ειδικότερα, τα ακόλουθα:

Αιτιολόγηση

Ευθυγράμμιση των κριτηρίων σχετικά με τα ιδρύματα με τα κριτήρια που διέπουν τα κόμματα 
(ισχύον άρθρο 3(α) του κανονισμού 2004/2003).

Τροπολογία 2

ΆΡΘΡΟ 1, ΣΗΜΕΙΟ 2 A (νέο)
Άρθρο 4, παράγραφος 2, σημείο α) (κανονισμός (EΚ) αριθ. 2004/2003)

2a) Το άρθρο 4, παράγραφος 2, σημείο α) 
αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:
"a) τα έγγραφα που βεβαιώνουν ότι ο 
αιτών συγκεντρώνει τις προϋποθέσεις των 
άρθρων 2 και 3"·
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Τροπολογία3

ΆΡΘΡΟ 1, ΣΗΜΕΙΟ (3)
Άρθρο 4, παράγραφος 4 (κανονισμός (EΚ) αριθ. 2004/2003)

4. Ένα πολιτικό ίδρυμα σε ευρωπαϊκό 
επίπεδο μπορεί να υποβάλλει αίτηση
χρηματοδότησης μέσω του πολιτικού 
κόμματος σε ευρωπαϊκό επίπεδο με το οποίο 
συνδέεται.

4. Ένα πολιτικό ίδρυμα σε ευρωπαϊκό 
επίπεδο υποβάλλει την αίτηση του για 
χρηματοδότηση χωριστά από το πολιτικό 
κόμμα σε ευρωπαϊκό επίπεδο με το οποίο 
συνδέεται.

Αιτιολόγηση

Τροπολογία που αποσκοπεί στο διαχωρισμό των διαδικασιών που αφορούν τα ιδρύματα από 
αυτές που αναφέρονται στα κόμματα.

Τροπολογία 4
ΑΡΘΡΟ 1, ΣΗΜΕΙΟ 5

Άρθρο 6, παράγραφος 1, πρώτο εδάφιο, στοιχείο β) (κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 2004/2003)

(β) δηλώνουν τις πηγές της χρηματοδότησής 
τους καταρτίζοντας κατάλογο των δωρητών 
και των δωρεών εκάστου, εξαιρέσει των 
δωρεών που δεν υπερβαίνουν τα 500 ευρώ.

(β) δηλώνουν τις πηγές της χρηματοδότησής 
τους καταρτίζοντας κατάλογο των δωρητών 
και των δωρεών εκάστου, εξαιρέσει των 
δωρεών που δεν υπερβαίνουν τα 2500 ευρώ.

Τροπολογία 5
ΑΡΘΡΟ 1, ΣΗΜΕΙΟ 5

Άρθρο 6, παράγραφος 3 (κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 2004/2003)

3. Οι εισφορές προς ένα πολιτικό ίδρυμα σε 
ευρωπαϊκό επίπεδο από εθνικά πολιτικά 
ιδρύματα, που είναι μέλη πολιτικού 
ιδρύματος σε ευρωπαϊκό επίπεδο, καθώς και 
από πολιτικά κόμματα σε ευρωπαϊκό 
επίπεδο, είναι αποδεκτές. Δεν δύνανται να 
υπερβαίνουν το 40 % του ετήσιου 
προϋπολογισμού του ιδρύματος αυτού.

3. Οι εισφορές προς ένα πολιτικό ίδρυμα σε 
ευρωπαϊκό επίπεδο από εθνικά πολιτικά 
ιδρύματα, που είναι μέλη πολιτικού 
ιδρύματος σε ευρωπαϊκό επίπεδο, καθώς και 
από πολιτικά κόμματα σε ευρωπαϊκό 
επίπεδο, είναι αποδεκτές. Δεν δύνανται να 
υπερβαίνουν το 40 % του ετήσιου 
προϋπολογισμού του ιδρύματος αυτού και 
πρέπει να τηρούν τις διατάξεις του άρθρου 
10, παράγραφος 2. Το βάρος της 
αποδείξεως φέρει το ενδιαφερόμενο 
πολιτικό κόμμα σε ευρωπαϊκό επίπεδο.
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Τροπολογία 6
ΑΡΘΡΟ 1, ΣΗΜΕΙΟ 6

Άρθρο 7, παράγραφος 1 (κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 2004/2003)

1. Η χρηματοδότηση των πολιτικών 
κομμάτων σε ευρωπαϊκό επίπεδο από τον 
γενικό προϋπολογισμό της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης ή από οιαδήποτε άλλη πηγή, δεν 
δύναται να χρησιμοποιείται για την, άμεση ή 
έμμεση, χρηματοδότηση άλλων πολιτικών
κομμάτων, και ιδίως εθνικών πολιτικών 
κομμάτων, τα οποία εξακολουθούν να 
υπόκεινται στην εφαρμογή των εθνικών τους 
ρυθμίσεων.

1. Η χρηματοδότηση των πολιτικών 
κομμάτων σε ευρωπαϊκό επίπεδο από τον 
γενικό προϋπολογισμό της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης ή από οιαδήποτε άλλη πηγή, δεν 
δύναται να χρησιμοποιείται για την, άμεση ή 
έμμεση, χρηματοδότηση άλλων πολιτικών 
κομμάτων, και ιδίως εθνικών πολιτικών 
κομμάτων ή μεμονωμένων υποψηφίων, που
εξακολουθούν να υπόκεινται στην εφαρμογή 
των εθνικών τους ρυθμίσεων.

Τροπολογία 7
ΑΡΘΡΟ 1, ΣΗΜΕΙΟ 6

Άρθρο 7, παράγραφος 2 (κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 2004/2003)

2. Η χρηματοδότηση των πολιτικών 
ιδρυμάτων σε ευρωπαϊκό επίπεδο από τον 
γενικό προϋπολογισμό της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης δεν δύναται να χρησιμοποιείται για 
την άμεση ή έμμεση χρηματοδότηση 
πολιτικών κομμάτων είτε σε ευρωπαϊκό είτε 
σε εθνικό επίπεδο ή για τη χρηματοδότηση 
ιδρυμάτων σε εθνικό επίπεδο".

2. Η χρηματοδότηση των πολιτικών 
ιδρυμάτων σε ευρωπαϊκό επίπεδο από τον 
γενικό προϋπολογισμό της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης δεν δύναται να χρησιμοποιείται για 
την άμεση ή έμμεση χρηματοδότηση 
πολιτικών κομμάτων είτε σε ευρωπαϊκό είτε 
σε εθνικό επίπεδο ή μεμονωμένων 
υποψηφίων, ή για τη χρηματοδότηση 
ιδρυμάτων σε εθνικό επίπεδο".

Τροπολογία 8
ΆΡΘΡΟ 1, ΣΗΜΕΙΟ 8) B α) (νέο)

Άρθρο 9, παράγραφος 3 α (νέα) (κανονισμός (EΚ) αριθ. 2004/2003)

βα) Παρεμβάλλεται η ακόλουθη 
παράγραφος:
"3α. Ο αρμόδιος κύριος διατάκτης μπορεί 
επίσης να πραγματοποιεί επαληθεύσεις ex
post και επί τόπου όταν το κρίνει σκόπιμο, 
σύμφωνα με το άρθρο 60, παράγραφος 4, 
του δημοσιονομικού κανονισμού."
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Τροπολογία 9

ΆΡΘΡΟ 1, ΣΗΜΕΙΟ 8) Γ)
Άρθρο 9, παράγραφος 7 (κανονισμός (EΚ) αριθ. 2004/2003)

7. Εάν στο τέλος του οικονομικού έτους 
κατά το οποίο έλαβε επιδότηση λειτουργίας, 
τα έσοδα ενός πολιτικού κόμματος σε 
ευρωπαϊκό επίπεδο υπερβαίνουν τις 
δαπάνες, το συγκεκριμένο κόμμα δύναται να 
μεταφέρει στο επόμενο οικονομικό έτος έως 
25% των συνολικών εσόδων του κατά το 
έτος αυτό κατά παρέκκλιση του κανόνα περί
μη αποκόμισης κέρδους που ορίζεται στο 
άρθρο 109 του κανονισμού (ΕΚ, Ευρατόμ) 
αριθ. 1995/2006, υπό την προϋπόθεση ότι το 
ποσό αυτό θα χρησιμοποιηθεί πριν από το 
τέλος του πρώτου τριμήνου του επόμενου 
έτους.

7. Εάν στο τέλος του οικονομικού έτους 
κατά το οποίο έλαβε επιδότηση λειτουργίας, 
τα έσοδα ενός πολιτικού κόμματος σε 
ευρωπαϊκό επίπεδο υπερβαίνουν τις 
δαπάνες, το συγκεκριμένο κόμμα δύναται να 
μεταφέρει στο επόμενο οικονομικό έτος έως 
25% των συνολικών εσόδων του κατά το 
έτος αυτό κατά παρέκκλιση του κανόνα περί
μη αποκόμισης κέρδους που ορίζεται στο 
άρθρο 109 του κανονισμού (ΕΚ, Ευρατόμ) 
αριθ. 1995/2006, υπό την προϋπόθεση ότι το 
ποσό αυτό θα χρησιμοποιηθεί πριν από το 
τέλος του πρώτου τριμήνου του επόμενου 
έτους. Ο ανεξάρτητος εξωτερικός ελεγκτής 
που είναι επιφορτισμένος με την κατάρτιση 
της ετήσιας πιστοποίησης του άρθρου 9, 
παράγραφος 3, είναι επίσης 
επιφορτισμένος, εάν χρειαστεί, με τη 
βεβαίωση της ορθής εκτέλεσης των 
διατάξεων σχετικά με τη μεταφορά αυτή.
Μόνο οι δαπάνες των οποίων η ανάληψη 
έχει γίνει κανονικά πριν από το τέλος του 
έτους Ν μπορούν να μεταφερθούν στο 
επόμενο έτος.

Αιτιολόγηση

Για τη διευκόλυνση των κάθε είδους ελέγχων,  θα πρέπει να περιορίζεται η μεταφορά στις 
νομικές υποχρεώσεις που αναλήφθηκαν κατά το έτος Ν.

Τροπολογία 10
ΑΡΘΡΟ 1, ΣΗΜΕΙΟ 8 Γ)

Άρθρο 9, παράγραφος 9 (κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 2004/2003)

9. Οι διατάξεις της παραγράφου 8 δεν 
εφαρμόζονται εάν τα χρηματοοικονομικά 
αποθέματα ενός πολιτικού κόμματος σε 
ευρωπαϊκό επίπεδο υπερβαίνουν το 100% 

9. Οι διατάξεις της παραγράφου 8 δεν 
εφαρμόζονται εάν τα χρηματοοικονομικά 
αποθέματα ενός πολιτικού κόμματος σε 
ευρωπαϊκό επίπεδο υπερβαίνουν το 100% 
των μέσων ετήσιων εσόδων του. Ο 
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των μέσων ετήσιων εσόδων του. εξωτερικός και ανεξάρτητος ελεγκτής 
πρέπει επίσης να καταρτίσει βεβαίωση που 
πιστοποιεί τον πλήρη σεβασμό αυτών των 
διατάξεων. 

Τροπολογία 11
ΑΡΘΡΟ 1, ΣΗΜΕΙΟ 8 Α (νέα)

Άρθρο 9 α (νέο) (κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 2004/2003)

8α) Παρεμβάλλεται το ακόλουθο άρθρο 9α:
"Άρθρο 9 α
Διαφάνεια

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο δημοσιεύει 
από κοινού σε ένα τίτλο της ιστοθέσης του 
στο διαδίκτυο που δημιουργείται γι' αυτό 
το σκοπό - για κάθε οικονομικό έτος για το 
οποίο καταβλήθηκαν επιχορηγήσεις -, τα 
ακόλουθα έγγραφα:
- πίνακα των πληρωθέντων ποσών σε κάθε 
πολιτικό κόμμα σε ευρωπαϊκό επίπεδο ή σε 
κάθε ίδρυμα·
- τα ετήσια πιστοποιητικά ελέγχου που 
χορηγούνται από τους εξωτερικούς και 
ανεξάρτητους ελεγκτές που αναφέρονται 
στο άρθρο 9, παράγραφος 3, δεύτερο 
εδάφιο·
- την ετήσια έκθεση του Γενικού 
Γραμματέα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου 
σχετικά με τις δραστηριότητες που 
χρηματοδοτούνται, που προβλέπεται στο 
άρθρο 12·
- τις διατάξεις εφαρμογής του παρόντος 
κανονισμού που εγκρίθηκαν από το 
Προεδρείο του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου".
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