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ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗ

Το άρθρο 191 της Συνθήκης ΕΚ αναγνωρίζει τον θεμελιώδη ρόλο που διαδραματίζουν τα 
πολιτικά κόμματα σε ευρωπαϊκό επίπεδο στη διαμόρφωση μιας ευρωπαϊκής συνείδησης και 
για την έκφραση της πολιτικής βούλησης των πολιτών της Ένωσης. Το εν λόγω άρθρο 
παρέχει τη νομική βάση για την χρηματοδότηση των πολιτικών κομμάτων, σε ευρωπαϊκό 
επίπεδο. Ωστόσο, δεν αναφέρεται στα πολιτικά ιδρύματα σε ευρωπαϊκό επίπεδο.

Η παρούσα πρόταση ανταποκρίνεται εν μέρει στη δήλωση που διαπραγματεύτηκε η Επιτροπή 
Προϋπολογισμών και ο εισηγητής της για την αναθεώρηση του δημοσιονομικού κανονισμού,
τον Δεκέμβριο του 20061:

2. Σχέδιο δήλωσης της Επιτροπής σχετικά με τη χρηματοδότηση των ευρωπαϊκών πολιτικών 
κομμάτων

"Η Επιτροπή αναλαμβάνει να υποβάλει, εφόσον είναι δυνατόν, πριν από τον Φεβρουάριο του 
2007, πρόταση για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 2004/2003 του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 4ης Νοεμβρίου 2003, σχετικά με το καθεστώς και τη 
χρηματοδότηση των πολιτικών κομμάτων σε ευρωπαϊκό επίπεδο, με την ενσωμάτωση των 
κατάλληλων διατάξεων ώστε να εξαιρούνται από τον κανόνα για τη μη παροχή κέρδους, 
που περιέχεται στο άρθρο 109 του δημοσιονομικού κανονισμού, οι ίδιοι πόροι και ιδίως οι 
συνεισφορές και οι συνδρομές των μελών που προστίθενται στους ετήσιους λογαριασμούς 
των πολιτικών κομμάτων σε ευρωπαϊκό επίπεδο, που ξεπερνούν το 25% του επιλέξιμου 
κόστους που βαρύνει τον δικαιούχο, σύμφωνα με το άρθρο 10, παράγραφος 2, του 
κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 2004/2003."

Οι προτεινόμενες τροπολογίες περιορίζονται κυρίως στο ζήτημα των πολιτικών κομμάτων σε 
ευρωπαϊκό επίπεδο και την τήρηση του δημοσιονομικού κανονισμού που εφαρμόζεται στον 
γενικό προϋπολογισμό της Ένωσης. 

Ας αναφερθεί όμως ότι, κατά την δημοσιονομική διαδικασία για το 2008, κατατέθηκαν δύο 
τροπολογίες σχετικά με τα πολιτικά κόμματα στο σχέδιο προϋπολογισμού 2008 οι οποίες 
ζητούν, εν αναμονή της έγκρισης της νομικής βάσης, να δημιουργηθεί στο τμήμα 
"Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο" γραμμή με την ένδειξη προς υπόμνηση και να τεθούν 5 
εκατομμύρια ευρώ στο αποθεματικό.  

ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ

Η Επιτροπή 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

  
1 Κείμενα που εγκρίθηκαν στις 13.12.2006, P6_TA(2006)0557.
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Τροπολογία 1
ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΣΚΕΨΗ 4 α (νέα)

(4α) Όταν η εφαρμογή της δράσης απαιτεί 
οικονομική στήριξη προς τρίτον, 
παραδείγματος χάρη σε πολιτική 
οργάνωση νεολαίας, το πολιτικό κόμμα σε 
ευρωπαϊκό επίπεδο μπορεί να προσφέρει 
τη στήριξη αυτή υπό την προϋπόθεση της 
τήρησης των όρων του άρθρου 120, 
παράγραφος 2, του κανονισμού (ΕΚ, 
Eυρατόμ) αριθ. 1605/2002 του Συμβουλίου 
της 25ης Ιουνίου 2002 για τη θέσπιση του 
δημοσιονομικού κανονισμού που 
εφαρμόζεται στον γενικό προϋπολογισμό 
των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων 1 και του 
άρθρου 184 α του κανονισμού (ΕΚ, 
Eυρατόμ) αριθ. 2342/2002 για τη θέσπιση 
των κανόνων εφαρμογής του κανονισμού 
(ΕΚ, Eυρατόμ) αριθ. 1605/2002, του 
Συμβουλίου, για τη θέσπιση του 
δημοσιονομικού κανονισμού που 
εφαρμόζεται στον γενικό προϋπολογισμό 
των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων 2.
__________________
1 ΕΕ L 248 της 16.9.2002, σελ.1. Κανονισμός 
που τροποποιήθηκε από τον κανονισμό (ΕΚ, 
Ευρατόμ)αριθ. 1995/2006 (ΕΕ L 390 της 
30.12.2006, σελ. 1).
2 ΕΕ L 357 της 31.12.2002, σελ.1. Κανονισμός 
που τροποποιήθηκε τελευταία από τον 
κανονισμό (ΕΚ, Ευρατόμ)αριθ. 478/2007 ( ΕΕ 
L 111 της 28.4.2007, σελ. 13).

Αιτιολόγηση

Η τροπολογία επιζητεί να συμβιβάσει τη νομοθετική πρόταση με τις θέσεις του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου 

Τροπολογία 2
ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΣΚΕΨΗ 6

(6) Προκειμένου να βελτιωθούν οι 
δυνατότητες μακροχρόνιου οικονομικού 
προγραμματισμού, να λαμβάνονται υπόψη 
οι διάφορες χρηματοδοτικές ανάγκες από το 
ένα έτος στο επόμενο και να ενισχυθούν οι 

(6) Προκειμένου να βελτιωθούν οι 
δυνατότητες μακροχρόνιου οικονομικού 
προγραμματισμού, να λαμβάνονται υπόψη 
οι διάφορες χρηματοδοτικές ανάγκες από το 
ένα έτος στο επόμενο και να ενισχυθούν οι 
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πρωτοβουλίες των κομμάτων ώστε να 
πάψουν να βασίζονται μόνο στην κρατική 
χρηματοδότηση, θα πρέπει να επιτραπεί στα 
πολιτικά κόμματα σε ευρωπαϊκό επίπεδο να 
συγκεντρώνουν περιορισμένου ύψους 
χρηματοοικονομικά αποθέματα βάσει των 
ιδίων πόρων τους προερχόμενα από πηγές 
εκτός του προϋπολογισμού της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης.

πρωτοβουλίες των κομμάτων ώστε να 
πάψουν να βασίζονται μόνο στην κρατική 
χρηματοδότηση, θα πρέπει να επιτραπεί στα 
πολιτικά κόμματα σε ευρωπαϊκό επίπεδο, 
κατά παρέκκλιση από τον κανόνα για τη 
μη παροχή κέρδους, που περιέχεται στο 
άρθρο 109, παράγραφος 2 του κανονισμού 
(ΕΚ, Ευρατόμ) αριθ. 1605/2002, να 
συγκεντρώνουν περιορισμένου ύψους 
χρηματοοικονομικά αποθέματα βάσει των 
ιδίων πόρων τους προερχόμενα από πηγές 
εκτός του προϋπολογισμού της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης.

Αιτιολόγηση

Η τροπολογία προσδιορίζει τις λεπτομέρειες έγκρισης του παρόντος κανονισμού.

Τροπολογία 3
ΑΡΘΡΟ 1, ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 1

Άρθρο 2, παράγραφος 4α) (νέο) (κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 2004/2003)

4α) "χρηματοδότηση": επιδότηση κατά 
την έννοια του άρθρου 108, παράγραφος 1, 
του κανονισμού (ΕΚ, Ευρατόμ) αριθ. 
1605/2002·

Αιτιολόγηση

Αποσαφήνιση της ορολογίας και συνοχή με τον δημοσιονομικό κανονισμό.

Τροπολογία 4
ΆΡΘΡΟ 1, ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 5

Άρθρο 6, παράγραφος1, στοιχείο β) (νέο) (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 500 ευρώ 
κατ' έτος και ανά χορηγό. 
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Αιτιολόγηση

Διευκρίνιση και συνοχή με το όριο που προβλέπεται στο άρθρο 6, παράγραφος 1, στοιχείο δ)

Τροπολογία 5
ΆΡΘΡΟ 1, ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 5

Άρθρο 6, παράγραφος 2 (κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 2004/2003)

2. Οι εισφορές προς ένα πολιτικό κόμμα σε 
ευρωπαϊκό επίπεδο από εθνικά πολιτικά 
κόμματα που είναι μέλη πολιτικού κόμματος 
σε ευρωπαϊκό επίπεδο, είναι αποδεκτές. Δεν 
δύνανται να υπερβαίνουν το 40 % του 
ετήσιου προϋπολογισμού του κόμματος 
αυτού.

2. Οι εισφορές προς ένα πολιτικό κόμμα σε 
ευρωπαϊκό επίπεδο από εθνικά πολιτικά 
κόμματα που είναι μέλη ή μέλος (φυσικό 
πρόσωπο) πολιτικού κόμματος σε 
ευρωπαϊκό επίπεδο, είναι αποδεκτές. 
Εισφορές προς ένα πολιτικό κόμμα σε 
ευρωπαϊκό επίπεδο, προερχόμενες από 
εθνικά πολιτικά κόμματα που είναι μέλη 
του, δεν δύνανται να υπερβαίνουν το 40 % 
του ετήσιου προϋπολογισμού του κόμματος 
αυτού.

Αιτιολόγηση

Διευκρίνιση, διότι ορισμένα πολιτικά κόμματα σε ευρωπαϊκό επίπεδο δίδουν τη δυνατότητα σε 
φυσικά πρόσωπα να γίνουν μέλη τους σε ατομική βάση.

Τροπολογία 6
ΑΡΘΡΟ 1, ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 8 A)

Άρθρο 9, παράγραφος 1, στοιχείο 2 (Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 2004/2003) 

Οι διαδικασίες εφαρμογής του παρόντος 
κανονισμού ορίζονται από τον αρμόδιο 
διατάκτη.

Οι διαδικασίες εφαρμογής του παρόντος 
κανονισμού ορίζονται από το Ευρωπαϊκό 
Κοινοβούλιο.

Αιτιολόγηση

Η διασαφήνιση αυτή καθιστά διαφανέστερη τη διαδικασία έγκρισης των εκτελεστικών 
λεπτομερειών, καθώς καθιστά σαφείς τις ευθύνες έναντι του κοινού.

Τροπολογία
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ΆΡΘΡΟ 9, ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 8Αα) (νέα)

Άρθρο 9, παράγραφος 2 (κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 2004/2003)

αα) Η παράγραφος 2 αντικαθίσταται ως 
εξής:
"2. Η αποτίμηση των κινητών και 
ακινήτων και η απόσβεσή τους γίνονται 
σύμφωνα με τις εκτελεστικές διατάξεις του 
παρόντος κανονισμού οι οποίες εγκρίνονται 
σύμφωνα με την παράγραφο 1."

Αιτιολόγηση

Ο κανονισμός (ΕΚ) 2909/2000 καταργήθηκε το 2005. Συνεπώς, πρέπει να ορισθούν οι τρόποι 
αποτίμησης των αγαθών μέσω των εκτελεστικών διατάξεων που θα εγκρίνει το Κοινοβούλιο 
σύμφωνα με τη διαδικασία που προβλέπεται στην παράγραφο 1.

Τροπολογία 8
ΆΡΘΡΟ 9, ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 9

Άρθρο 10, παράγραφος 2 (κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 2004/2003)

2. Η χρηματοδότηση από τον γενικό 
προϋπολογισμό της Ευρωπαϊκής Ένωσης 
δεν υπερβαίνει το 85 % του 
προϋπολογισμού του πολιτικού κόμματος ή 
ιδρύματος σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Το οικείο 
πολιτικό κόμμα σε ευρωπαϊκό επίπεδο φέρει 
το βάρος της απόδειξης.

2. Η χρηματοδότηση από τον γενικό 
προϋπολογισμό της Ευρωπαϊκής Ένωσης 
δεν υπερβαίνει το 85 % του επιλέξιμου 
κόστους για χρηματοδότηση του πολιτικού 
κόμματος ή ιδρύματος σε ευρωπαϊκό 
επίπεδο. Το οικείο πολιτικό κόμμα σε 
ευρωπαϊκό επίπεδο φέρει το βάρος της 
απόδειξης.

Αιτιολόγηση

Η ορολογία αυτή είναι πιο εύκαμπτη και χρησιμοποιείται ήδη στον δημοσιονομικό κανονισμό
και τις λεπτομέρειες εκτέλεσής του καθώς και στην απόφαση του Προεδρείου του 2004. 
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Παράρτημα

Διαδικασία χορήγησης επιδότησης από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο
για το δημοσιονομικό έτος Ν

Έτος N-1 Ιούνιος N-1 Δημοσίευση από το ΕΚ πρόσκλησης υποβολής προτάσεων η οποία 
ορίζει τα κριτήρια επιλεξιμότητας, τις λεπτομέρειες της κοινοτικής 
χρηματοδότησης (Άρθρ. 110, παρ. 2 του δημοσιονομικού 
κανονισμού) και τις ημερομηνίες που προβλέπονται για την 
διαδικασία χορήγησης

15 Νοεμβρίου N-1 Προθεσμία υποβολής της αίτησης επιδότησης από τους 
δικαιούχους

Παράρτημα  Ν 15 Φεβρουαρίου N Απόφαση του Προεδρείου σχετικά με την κατανομή των 
πιστώσεων και την διάθεση των επιδοτήσεων στα ευρωπαϊκά 
πολιτικά κόμματα

15 Μαρτίου N Τελευταία ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης επιδότησης 
μεταξύ του ευρωπαϊκού πολιτικού κόμματος και του εντεταλμένου 
διατάκτη

30 Μαρτίου N Πληρωμή προκαταβολής 80% του ποσού της επιδότησης

Παράρτημα
N+1

31 Μαρτίου N+1 Το ΕΚ δημοσιεύει σε επίσημη έκδοση τις λεπτομέρειες της 
τεχνικής στήριξης που παρέχεται σε κάθε πολιτικό κόμμα σε 
ευρωπαϊκό επίπεδο.

30 Ιουνίου N+1 Όλες οι επιδοτήσεις που χορήγησε το ΕΚ εντός του οικονομικού 
έτους δημοσιεύονται εντός του πρώτου εξαμήνου του επόμενου 
έτους στον δικτυακό τόπο του ΕΚ.

Ημερομηνία T 
πριν της 15 Μαΐου
N+1

Αίτηση πληρωμής του υπολοίπου από το πολιτικό κόμμα, 
συνοδευόμενη από την τελική έκθεση σχετικά με την εκτέλεση του 
προγράμματος εργασίας, από τελικό απολογισμό των 
πραγματοποιηθεισών επιλέξιμων δαπανών, από πλήρη κατάσταση 
εσόδων και δαπανών και από έκθεση εξωτερικού ελεγκτή

T+60 ημέρες Έγκριση από το Προεδρείο του ΕΚ της έκθεσης δραστηριοτήτων 
και του τελικού λογαριασμού

T+ 90 ημέρες Καταβολή του υπολοίπου ή ανάκτηση από το Κοινοβούλιο των 
αχρεωστήτως καταβληθέντων 
Διατήρηση των εγγράφων:
Ο δικαιούχος κρατά στη διάθεση του ΕΚ τα έγγραφα σχετικά με τη 
σύμβαση επιδότησης για περίοδο 5 ετών από την ημερομηνία 
καταβολής του υπολοίπου.
Έλεγχοι και οικονομικοί έλεγχοι:
Ο δικαιούχος διευκολύνει το ΕΚ στην διεξαγωγή ελέγχου σχετικά 
με τη χρήση που έγινε της επιδότησης. Οι έλεγχοι αυτοί μπορούν 
να διεξαχθούν καθ' όλη την περίοδο εκτέλεσης της σύμβασης 
επιδότησης μέχρι την καταβολή του υπολοίπου, καθώς και για 
περίοδο 5 ετών από την ημερομηνία καταβολής του υπολοίπου.
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