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JUSTIFICAÇÃO SUCINTA

A revisão do Regulamento n.º 2004/2003 proposta pela Comissão visa os seguintes 
objectivos:

- autorizar aos partidos políticos, em derrogação da regra da inexistência de lucro 
prevista no artigo 109.º do Regulamento Financeiro, o transporte de uma 
determinada percentagem (25%) das receitas anuais totais de um ano para o 
primeiro trimestre do ano seguinte;

- autorizar os partidos políticos a nível europeu a constituírem reservas financeiras 
mediante a poupança de receitas geradas pelos próprios partidos que excedam um 
novo nível mínimo de co-financiamento de 15%;

- permitir que as fundações políticas a nível europeu desempenhem um papel 
importante no apoio e na promoção das actividades e dos objectivos dos partidos 
políticos a nível europeu;

- deixar bem claro que as dotações provenientes do orçamento comunitário também 
podem ser utilizadas para financiar campanhas organizadas pelos partidos 
políticos a nível europeu no âmbito das eleições para o Parlamento Europeu, 
desde que isso não constitua um financiamento directo ou indirecto de partidos 
políticos nacionais ou dos seus candidatos.

A vossa relatora de parecer assinala que a Mesa do Parlamento Europeu procede anualmente 
ao exame de um relatório do Secretário-Geral sobre a execução da rubrica orçamental 
correspondente às subvenções aos partidos políticos a nível europeu e que a proposta da 
Comissão se destina a rectificar os pontos fracos e a cumular as lacunas identificadas naqueles 
relatórios, bem como na Resolução do Parlamento de 23 de Março de 20061.

A vossa relatora de parecer reserva em linha geral um acolhimento favorável às propostas da 
Comissão uma vez que estas vão ao encontro dos desideratos já formulados pelo Parlamento.

Todavia, após uma leitura aprofundada do texto da Comissão, a vossa relatora identificou 
alguns pontos que carecem de uma certa reflexão e que a levaram a redigir um número 
limitado de alterações com o objectivo de clarificar o texto, sem com isso pôr em causa o 
bem-fundado da proposta.

Embora essas alterações não careçam de mais comentários, a vossa relatora de parecer 
gostaria de chamar a atenção para um aspecto adicional.

O significado e o alcance concreto dos novos n.ºs 8 e 9 do artigo 9.º na sua redacção actual 
não são totalmente claros. A relatora de parecer não propôs qualquer alteração específica, 
convidando, porém, a comissão competente a examinar a redacção precisa dos números em 
questão antes de proceder à votação da proposta, a fim de clarificar o seu significado e o seu 
alcance jurídico.

  
1 Relatório AFCO sobre os partidos políticos europeus A6-0042/2006.
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ALTERAÇÕES

A Comissão do Controlo Orçamental insta a Comissão dos Assuntos Constitucionais, 
competente quanto à matéria de fundo, a incorporar as seguintes alterações no seu relatório:

Texto da Comissão Alterações do Parlamento

Alteração 1
ARTIGO 1, PONTO 1

Artigo 2, nº 4, parte introdutória (Regulamento (CE) nº 2004/2003)

4. “Fundação política a nível europeu”, uma 
entidade ou rede de entidades dotada de 
personalidade jurídica num Estado-Membro, 
associada a um partido político a nível 
europeu, cujas actividades apoiam e 
complementam os objectivos dos partidos 
políticos europeus, promovendo 
nomeadamente as seguintes actividades:

4. “Fundação política a nível europeu”, uma 
entidade ou rede de entidades dotada de 
personalidade jurídica no Estado-Membro, 
onde tem a sua sede, distinta da do partido 
político a nível europeu a que está 
associada, e cujas actividades apoiam e 
complementam os objectivos dos partidos 
políticos europeus, promovendo 
nomeadamente as seguintes actividades:

Justificação

Alinhar os critérios relativos às fundações pelos que regem os partidos (alínea a) do artigo 
3° do Regulamento 2004/2003).

Alteração 2
ARTIGO 1, PONTO 2 BIS (novo)

Artigo 4°, nº 2, alínea a) (Regulamento (CE) nº 2004/2003)

. 2 bis. O n.º 2, alínea a), do artigo 4.º passa 
a ter a seguinte redacção:
"a) os documentos que atestam que o 
requerente preenche a condições fixadas 
nos artigos 2.º e 3.º;"

Alteração 3
ARTIGO 1, PONTO 3

Artigo 4, nº 4 (Regulamento (CE) nº 2004/2003)

4. Uma fundação política a nível europeu 
pode apresentar um pedido de 

4. Uma fundação política a nível europeu 
apresenta o seu pedido de financiamento 
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financiamento através do partido político a 
nível europeu a que está associada.

separadamente do partido político a nível 
europeu a que está associada.

Justificação

Alteração que visa separar os procedimentos relativos às fundações dos relativos aos 
partidos.

Alteração 4
ARTIGO 1, PONTO 5

Artigo 6, nº 1, parágrafo 1, alínea b) (Regulamento (CE) nº 2004/2003)

(b) Declarar as suas fontes de financiamento 
por meio de uma lista que especifique os 
doadores e os donativos respectivos, com 
excepção dos que não excedam 500 euros.

(b) Declarar as suas fontes de financiamento 
por meio de uma lista que especifique os 
doadores e os donativos respectivos, com 
excepção dos que não excedam 2 500 euros.

Alteração 5
ARTIGO 1, PONTO 5

Artigo 6, nº 3 (Regulamento (CE) nº 2004/2003)

3. São admissíveis as quotizações para uma 
fundação política a nível europeu das 
fundações políticas nacionais que sejam seus 
membros, bem como dos partidos políticos a 
nível europeu. Estas quotizações não podem 
exceder 40% do orçamento anual daquela 
fundação.

3. São admissíveis as quotizações para uma 
fundação política a nível europeu das 
fundações políticas nacionais que sejam seus 
membros, bem como dos partidos políticos a 
nível europeu. Estas quotizações não podem 
exceder 40% do orçamento anual daquela 
fundação e devem respeitar as disposições 
do n.º 2 do artigo 10.º. O ónus da prova 
cabe ao partido político a nível europeu em 
questão.

Alteração 6
ARTIGO 1, PONTO 6

Artigo 7, nº 1 (Regulamento (CE) nº 2004/2003)

1. O financiamento de partidos políticos a 
nível europeu, pelo orçamento geral da 
União Europeia ou por qualquer outra fonte, 
não pode ser utilizado para o financiamento 
directo ou indirecto de outros partidos 
políticos, nomeadamente de partidos 
nacionais, que continuam sujeitos à 

1. O financiamento de partidos políticos a 
nível europeu, pelo orçamento geral da 
União Europeia ou por qualquer outra fonte, 
não pode ser utilizado para o financiamento 
directo ou indirecto de outros partidos 
políticos, nomeadamente de partidos 
nacionais ou de candidatos a título 
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aplicação da respectiva regulamentação 
nacional.

individual, que continuam sujeitos à 
aplicação da respectiva regulamentação 
nacional.

Alteração 7
ARTIGO 1, PONTO 6

Artigo 7, nº 2 (Regulamento (CE) nº 2004/2003)

2. O financiamento de fundações políticas a 
nível europeu pelo orçamento geral da União 
Europeia não pode ser utilizado para o 
financiamento directo ou indirecto de 
partidos políticos, tanto a nível europeu 
como a nível nacional, nem de fundações a 
nível nacional."

2. O financiamento de fundações políticas a 
nível europeu pelo orçamento geral da União 
Europeia não pode ser utilizado para o 
financiamento directo ou indirecto de 
partidos políticos, tanto a nível europeu 
como a nível nacional, nem de candidatos a 
título individual ou de fundações a nível 
nacional."

Alteração 8
ARTIGO 1, PONTO 8, ALÌNEA B) BIS (nova)

Artigo 9°, nº 3 bis (novo) (Regulamento (CE) nº 2004/2003)

. b) bis. É aditado o seguinte número:
"3 bis. O gestor orçamental delegado 
responsável pode igualmente, quando o 
considere oportuno, efectuar verificações 
ex post e in loco, em conformidade com o 
n.º 4 do artigo 60.º do Regulamento 
Financeiro."

Alteração 9
ARTIGO 1, PONTO 8, ALÍNEA C)

Artigo 9, nº 7 (Regulamento (CE) nº 2004/2003)

7. Se um partido político a nível europeu 
tiver receitas superiores às despesas no final 
de um exercício financeiro durante o qual 
recebeu uma subvenção de funcionamento, 
uma parte desse saldo – até 25% das receitas 
totais do exercício em causa – pode transitar 

7. Se um partido político a nível europeu 
tiver receitas superiores às despesas no final 
de um exercício financeiro durante o qual 
recebeu uma subvenção de funcionamento, 
uma parte desse saldo – até 25% das receitas 
totais do exercício em causa – pode transitar 
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para o exercício seguinte, em derrogação da 
regra da inexistência de lucro prevista no 
artigo 109.º do Regulamento (CE, Euratom) 
n.º 1995/2006, na condição de ser utilizada 
até ao final do primeiro trimestre do ano 
seguinte.

para o exercício seguinte, em derrogação da 
regra da inexistência de lucro prevista no 
artigo 109.º do Regulamento (CE, Euratom) 
n.º 1995/2006, na condição de ser utilizada 
até ao final do primeiro trimestre do ano 
seguinte. O auditor externo e independente 
encarregado de proceder à certificação 
anual referida no n.º 3 do artigo 9.º, será
igualmente incumbido, se necessário, de 
atestar a boa execução das disposições 
relativas ao transporte desses fundos.
Só as despesas regularmente autorizadas
antes do final do ano N podem transitar 
para o exercício seguinte. 

Justificação

A fim de facilitar os controlos e auditorias, convém limitar o transporte aos compromissos 
jurídicos já assumidos no ano N.

Alteração 10
ARTIGO 1, PONTO 8, ALÍNEA C)

Artigo 9, nº 9 (Regulamento (CE) nº 2004/2003)

9. O disposto no n.º 8 não se aplica se as 
reservas financeiras de um partido político a 
nível europeu excederem 100% das receitas 
anuais médias deste partido.

9. O disposto no n.º 8 não se aplica se as 
reservas financeiras de um partido político a 
nível europeu excederem 100% das receitas 
anuais médias deste partido. O auditor 
externo e independente deve igualmente 
emitir um atestado que certifique o respeito 
destas disposições.

Alteração 11
ARTIGO 1, PONTO 8 BIS (novo)

Artigo 9 bis (novo) (Regulamento (CE) nº 2004/2003)

8 bis) É aditado um novo artigo 9.º bis, com 
a seguinte redacção:

"Artigo 9.º bis
Transparência

O Parlamento Europeu publica 
conjuntamente, numa rubrica do seu sítio 
WEB criada para esse efeito – para cada 
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exercício para o qual tenham sido 
concedidas subvenções –, os seguintes 
documentos:
- um quadro com os montantes pagos a 
cada partido político a nível europeu ou a 
cada fundação;
- os certificados de auditoria anuais 
emitidos pelos auditores externos e 
independentes a que se refere o n.º 3, 
segundo parágrafo, do artigo 9.º;
- o relatório anual do Secretário-Geral do 
Parlamento Europeu sobre as actividades 
financiadas a que se refere o artigo 12.º;
- as modalidades de execução do presente 
regulamento adoptadas pela Mesa do 
Parlamento Europeu.".
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