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RÖVID INDOKOLÁS

A 2004/2003/EK rendelet Bizottság által javasolt felülvizsgálatának főbb céljai az alábbiak:

− a költségvetési rendelet 109. cikkében rögzített nonprofit szabálytól eltérve, javasolt 
annak lehetővé tétele, hogy a politikai pártok az adott éves összes bevétel 
meghatározott százalékát (25%) átvihessék a következő év első negyedére;

− javasolt pénzügyi tartalékok képzésének lehetővé tétele az európai szintű politikai 
pártok részére, a pártok új, 15%-ra csökkentett társfinanszírozási minimum szintet 
meghaladó saját bevételeiből létrehozott megtakarításokból;

− az európai szintű politikai alapítványok fontos szerepet játszanak az európai szintű 
politikai pártok tevékenységének és céljainak támogatásában és elősegítésében;

− javasolt annak egyértelmű rögzítése, hogy az EU költségvetéséből kapott 
előirányzatokat az európai szintű politikai pártok által az európai parlamenti 
választásokkal összefüggésben folytatott kampányok finanszírozásához is fel lehet 
használni, feltéve, hogy ez nem jelenti nemzeti szintű politikai pártok vagy ezek 
jelöltjeinek közvetlen vagy közvetett finanszírozását;

A vélemény előadója megjegyzi, hogy az Európai Parlament Elnöksége évente megvizsgálja a 
főtitkár jelentését az európai szintű politikai pártoknak jutatott költségevetési támogatások 
végrehajtásáról, valamint, hogy a Bizottság javaslatának célja az ezekben a jelentésekben és a 
Parlament 2006. március 23-i állásfoglalásában1 fellelhető hibák kijavítása és hézagok 
kitöltése.

A vélemény előadója általánosságban pozitívan vélekedik a Bizottság javaslatairól, mivel 
azok megfelelnek a Parlament által már korábban kifejezett kívánalmaknak.

Mindazonáltal a bizottsági szöveg alapos tanulmányozását követően a vélemény előadója 
talált néhány olyan pontot, amellyel kapcsolatban érdemes elgondolkodni, így az előadó 
összeállított néhány módosítást azzal a céllal, hogy a szöveg világosabb legyen a szöveg 
szükségességének megkérdőjelezése nélkül.

Ezek a módosítások nem kívánnak további kommentárt, a vélemény előadója azonban 
szeretné még egy dolgot megjegyezni.

A 9. cikk (8) és (9) bekezdésének jelentése és gyakorlati hatálya a jelenlegi formában nem 
egészen világos. A vélemény előadója nem nyújtott be ezzel kapcsolatban külön módosítást. 
Felkéri azonban az illetékes bizottságot, hogy a végső szavazás előtt vizsgálják meg a 
szöveget annak világosabbá téltele és jogi hatásainak tisztázása érdekében.

MÓDOSÍTÁSOK
  

1 Az AFCO bizottság jelentése az európai szintű politikai pártokról A6-0042/2006.
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A Költségvetési Ellenőrző Bizottság felkéri  az Alkotmányügyi Bizottságot mint illetékes 
bizottságot, hogy jelentésébe foglalja be az alábbi módosításokat:

A Bizottság által javasolt szöveg A Parlament módosításai

Módosítás: 1
1.CIKK, 1.) PONT

2. cikk, 4.) pont, bevezető rész (2004/2003 EK rendelet)

4) „európai szintű politikai alapítvány”: 
valamely tagállamban jogi személyiséggel 
rendelkező szervezet vagy hálózat, amely 
valamely európai szintű politikai párthoz 
kapcsolódik, és amely tevékenysége révén 
az európai szintű politikai párt célkitűzéseit 
támogatja és kiegészíti, különösen az alábbi 
feladatok ellátásával:

4) „európai szintű politikai alapítvány”: a 
székhelyül szolgáló tagállamban jogi 
személyiséggel rendelkező szervezet vagy 
hálózat, amely elkülönül attól az európai 
szintű politikai párttól, amelyhez 
kapcsolódik, és amely tevékenysége révén 
az európai szintű politikai párt célkitűzéseit 
támogatja és kiegészíti, különösen az alábbi 
feladatok ellátásával:

Indokolás

Az alapítványokra vonatkozó kritériumok hozzáigazítása a 2004/2003/EK rendelet pártokra 
vonatkozó 3. cikkének a) pontjához.

Módosítás: 2

1. CIKK, 2a) PONT (új)
4. cikk, (2) bekezdés, a) pont (2004/2003 EK rendelet) 

2a) A 4. cikk (2) bekezdésének a) pontja 
helyébe a következő szöveg lép:
„a) azok a dokumentumok, amelyek 
igazolják, hogy a kérelmező eleget tesz a 2. 
és 3. cikkben foglalt feltételeknek;”

Módosítás: 3

1. CIKK, 3) PONT
4. cikk, (4) bekezdés (2004/2003 EK rendelet) 

4. Az európai szintű politikai alapítvány 
finanszírozás iránti kérelmét azon európai 
szintű politikai párton keresztül nyújtja be, 

4. Az európai szintű politikai alapítvány 
finanszírozás iránti kérelmét elkülönülten 
nyújtja be azon európai szintű politikai 
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amelyhez kapcsolódik. párttól, amelyhez kapcsolódik.
Indokolás

A módosítás célja az alapítványokra és a pártokra vonatkozó eljárások különválasztása.

Módosítás: 4
1. CIKK, 5. PONT

6. cikk, (1) bekezdés, első albekezdés, b) pont (2004/2003/EK rendelet)

b) megnevezi a finanszírozási forrásait, 
amelyben készít egy listát, megjelölve benne 
az adományozóit és az egyes 
adományozóktól kapott adományokat, 
kivéve az 500 EUR összeget meg nem 
haladó adományokat.

b) megnevezi a finanszírozási forrásait, 
amelyben készít egy listát, megjelölve benne 
az adományozóit és az egyes 
adományozóktól kapott adományokat, 
kivéve az 2500 EUR összeget meg nem 
haladó adományokat.

Módosítás: 5
1. CIKK, 5. PONT

6. cikk, (3) bekezdés (2004/2003/EK rendelet)

3. Az európai szintű politikai alapítvány 
tagjának minősülő nemzeti politikai 
alapítványoktól, valamint az európai szintű 
politikai pártoktól származó 
hozzájárulásokat el lehet fogadni. Ezek nem 
haladhatják meg az említett alapítvány éves 
költségvetésének 40 %-át.”

3. Az európai szintű politikai alapítvány 
tagjának minősülő nemzeti politikai 
alapítványoktól, valamint az európai szintű 
politikai pártoktól származó 
hozzájárulásokat el lehet fogadni. Ezek nem 
haladhatják meg az említett alapítvány éves 
költségvetésének 40 %-át és meg kell 
felelniük a 10. cikk (2) bekezdése 
rendelkezéseinek. A bizonyítási teher az 
adott európai szintű politikai pártot 
terheli.”

Módosítás: 6
1. CIKK, 6. PONT

7. cikk, (1) bekezdés (2004/2003/EK rendelet)

1. Európai szintű politikai párt részére az 
Európai Unió általános költségvetéséből 
vagy más forrásból biztosított finanszírozást 
nem lehet felhasználni más politikai párt, 
különösen nemzeti politikai párt közvetlen 
vagy közvetett finanszírozására, amelyre 
továbbra is a nemzeti rendelkezéseket kell 

1. Európai szintű politikai párt részére az 
Európai Unió általános költségvetéséből 
vagy más forrásból biztosított finanszírozást 
nem lehet felhasználni más politikai párt, 
különösen nemzeti politikai párt vagy egyéni 
jelölt közvetlen vagy közvetett 
finanszírozására, amelyre továbbra is a 
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alkalmazni. nemzeti rendelkezéseket kell alkalmazni.

Módosítás: 7
1. CIKK, 6. PONT

7. cikk, (2) bekezdés (2004/2003/EK rendelet)

2. Az európai szintű politikai alapítvány 
részére az Európai Unió általános 
költségvetéséből biztosított finanszírozást 
nem lehet felhasználni sem európai, sem 
nemzeti szintű politikai párt, vagy nemzeti 
szintű alapítvány közvetlen vagy közvetett 
finanszírozására.” 

2. Az európai szintű politikai alapítvány 
részére az Európai Unió általános 
költségvetéséből biztosított finanszírozást 
nem lehet felhasználni sem európai, sem 
nemzeti szintű politikai párt, illetve egyéni 
jelölt, vagy nemzeti szintű alapítvány 
közvetlen vagy közvetett finanszírozására.” 

Módosítás, előterjesztette: Véronique Mathieu

Módosítás: 8
1.CIKK, 8BA) PONT (új)

9. cikk, 3a) bekezdés (új) (2004/2003 EK rendelet) 

ba) A következő cikk kerül beszúrásra:
„3a. Ezenkívül a felhatalmazás által 
engedélyezésre jogosult felelős tisztviselő, 
amikor azt célszerűnek találja, jogosult 
utólagos helyszíni ellenőrzéseket végezni a 
költségvetési rendelet 60. cikkének (4) 
bekezdésével összhangban.”

Módosítás: 15

1. CIKK, 8C) PONT
9. cikk, 7) bekezdés (2004/2003 EK rendelet) 

7. Ha egy európai szintű politikai párt a 
pénzügyi év végén, amelyre működési 
támogatásban részesült, bevételi többletet ér 
el, az 1995/2006/EK, Euratom rendelet 109. 
cikkében foglalt nonprofit szabálytól 
eltérően a bevételi többlet egy része az adott 
éves összes bevétel 25 %-áig átvihető a 
következő évre azzal a feltétellel, hogy e 
következő év első negyedének vége előtt 
felhasználásra kerül.

7. Ha egy európai szintű politikai párt a 
pénzügyi év végén, amelyre működési 
támogatásban részesült, bevételi többletet ér 
el, az 1995/2006/EK, Euratom rendelet 109. 
cikkében foglalt nonprofit szabálytól 
eltérően a bevételi többlet egy része az adott 
éves összes bevétel 25 %-áig átvihető a 
következő évre azzal a feltétellel, hogy e 
következő év első negyedének vége előtt 
felhasználásra kerül. A 9. cikk (3) 
bekezdésében említett éves igazolás 
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kiállításával megbízott külső, független 
könyvvizsgálónak ugyancsak feladata, hogy 
adott esetben igazolja, hogy az ezen 
átvitelekhez kapcsoló intézkedések 
megfelelően végrehajtásra kerültek.
Kizárólag az n. év végén megfelelően 
lekötött kiadások vihetők át a következő 
költségvetési évre.

Indokolás

Az ellenőrzés és a vizsgálat megkönnyítése érdekében korlátozni kell az n. évben már megtett 
jogi kötelezettségvállalások átvitelét.

Módosítás: 10
1. CIKK, 8C. PONT

9. cikk, (9) bekezdés (2004/2003/EK rendelet)

9. A (8) bekezdés rendelkezései nem 
alkalmazandók abban az esetben, ha az 
európai szintű politikai párt pénzügyi 
tartalékai meghaladják ez utóbbi átlagos 
éves bevételének 100 %-át.

9. A (8) bekezdés rendelkezései nem 
alkalmazandók abban az esetben, ha az 
európai szintű politikai párt pénzügyi 
tartalékai meghaladják ez utóbbi átlagos 
éves bevételének 100 %-át. A külső 
független könyvvizsgáló feladata az ezen 
rendelkezések betartásának igazolása.

Módosítás: 11
1. CIKK, 8A. PONT (új)

9a. cikk (új) (2004/2003/EK rendelet)

8a) A következő 9a. cikk beillesztésre kerül:

„9a. cikk
Átláthatóság

Az Európai Parlament weboldalán az erre 
létrehozott részben közzéteszi – a 
támogatások kifizetésének pénzügyi évei 
szerint – az alábbi dokumentumokat:

− egy táblázatot, amely tartalmazza az 
egyes európai szintű politikai 
pártoknak, illetve alapítványoknak 
fizetett támogatás összegeit;
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− a 9. cikk (3) bekezdésének második 
albekezdésében említett, független külső 
könyvvizsgáló által készített 
könyvvizsgálói igazolás;

− a főtitkár Európai Parlamentnek szóló 
éves jelentése a 12. cikk alapján 
finanszírozott tevékenységekről;

a jelen rendelet végrehajtásának az 
Európai Parlament Elnöksége által 
elfogadott módjai.”
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