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RÖVID INDOKOLÁS

Az EK-Szerződés 191. cikke elismeri az európai szintű politikai pártok alapvető jelentőségét 
az európai tudat kialakulása és az Unió polgárai politikai akaratának kifejezésre juttatása 
tekintetében. Ez a jogalap teszi lehetővé az európai szintű politikai pártok közpénzekből való 
finanszírozását. A nevezett cikk azonban nem tesz említést az európai szintű politikai 
alapítványokról.

A mostani javaslat részben válasz arra a nyilatkozatra, amelyet a Költségvetési Bizottság és 
előadója az Európai Közösségek általános költségvetésére alkalmazandó költségvetési 
rendelet felülvizsgálatáról fogadott el a költségvetési rendelet 2006 decemberében 
végrehajtott reformja során1.

2. A Bizottság nyilatkozattervezete az európai szintű politikai pártok finanszírozásáról

„A Bizottság vállalja, hogy amennyiben lehetséges, 2007 februárja előtt javaslatot terjeszt elő 
az európai szintű politikai pártokra irányadó előírásokról és finanszírozásuk szabályairól 
szóló 2004/2003/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet módosításáról, amely 
rendelkezéseket vezet be arra vonatkozóan, hogy a saját források – és különösen az európai 
szintű politikai párt éves működése során felhalmozódott adományok és tagsági díjak, 
amelyek meghaladják a 2004/2003/EK rendelet 10. cikke (2) bekezdésének megfelelően a 
kedvezményezettet terhelő támogatható költség 25%-át – kivételt élvezzenek a költségvetési 
rendelet 109. cikkében rögzített nonprofit szabály alól.”

A javasolt módosítások tehát kizárólag az európai szintű politikai pártokat érintik, és céljuk az 
Unió általános költségvetésére alkalmazandó költségvetési rendelet tiszteletben tartásának 
biztosítása.

Meg kell említeni, hogy a 2008-as költségvetési eljárás során két módosító javaslatot 
nyújtottak be az európai szintű politikai alapítványokkal kapcsolatban, amelyek kérik új 
költségvetési tétel létrehozását az EU költségvetésének az Európai Parlamentre vonatkozó 
szakaszában, 5 millió EUR összeget bocsátva rendelkezésre, a jogalap elfogadására várva pro 
memoria (p.m.) bejegyzéssel.

MÓDOSÍTÁSOK

A Költségvetési Bizottság felkéri az Alkotmányügyi Bizottságot mint illetékes bizottságot, 
hogy jelentésébe foglalja be az alábbi módosításokat:

A Bizottság által javasolt szöveg A Parlament módosításai

  
1 A Parlament által 2006.12.13-án elfogadott szövegek, P6_TA(2006)0557.
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Módosítás 1
4a. PREAMBULUMBEKEZDÉS (új) 

(4a) Ha a művelet megvalósítása harmadik 
személy, például politikai ifjúsági szervezet 
számára nyújtandó pénzügyi támogatást 
igényel, akkor az európai szintű politikai 
párt ezt a támogatást az Európai 
Közösségek általános költségvetésére 
alkalmazandó költségvetési rendeletről 
szóló, 2002. június 25-i, 1605/2002/EK, 
Euratom tanácsi rendelet 120. cikkének (2) 
bekezdésében előírt rendelkezésekkel1, 
valamint az Európai Közösségek általános 
költségvetésére alkalmazandó költségvetési 
rendeletről szóló 1605/2002/EK, Euratom 
tanácsi rendelet végrehajtására vonatkozó 
részletes szabályokat megállapító, 2002. 
december 23-i, 2342/2002/EK, Euratom 
bizottsági rendelet 184a. cikkében2 előírt 
rendelkezésekkel összhangban hozhatja 
meg.

_______________
1HL L 248., 2002.9.16., 1.o. Az 1995/2006/EK, 
Euratom rendelettel (HL L 390., 2006.12.30., 1. o.) 
módosított rendelet.
2HL L 357., 2002.12.31., 1.o. A legutóbb a 
478/2007/EK, Euratom rendelettel (HL L 111., 
2007.4.28., 13. o.) módosított rendelet.

Indokolás

A módosítás célja a jogalkotási javaslat és az EP álláspontjának egymáshoz közelítése.

Módosítás 2
6. PREAMBULUMBEKEZDÉS

(6) A pártok hosszú távú pénzügyi tervezési 
lehetőségeinek bővítése érdekében, 
figyelembe véve az évről évre változó 
finanszírozási szükségleteket, valamint a 
pártok arra való ösztönzésének erősítése 
érdekében, hogy ne kizárólag a 
közpénzekből történő finanszírozástól 
függjenek, az európai szintű politikai pártok 
részére biztosítani kell korlátozott mértékű 

(6) A pártok hosszú távú pénzügyi tervezési 
lehetőségeinek bővítése érdekében, 
figyelembe véve az évről évre változó 
finanszírozási szükségleteket, valamint a 
pártok arra való ösztönzésének erősítése 
érdekében, hogy ne kizárólag a 
közpénzekből történő finanszírozástól 
függjenek, az európai szintű politikai pártok 
részére a 1605/2002/EK, Euratom tanácsi 
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pénzügyi tartalékok képzésének lehetőségét 
az EU költségvetésén kívüli forrásokból 
származó saját forrásokból.

rendelet 109. cikk (2) bekezdésében előírt 
nonprofit szabálytól eltérve biztosítani kell 
korlátozott mértékű pénzügyi tartalékok 
képzésének lehetőségét az EU 
költségvetésén kívüli forrásokból származó 
saját forrásokból.

Indokolás

Ez a módosítás pontosítja ezen rendelet elfogadására vonatkozó szabályokat.

Módosítás 3
1. CIKK 1. PONT

2. cikk 4a. pont (új) (2004/2003/EK rendelet)

4a. „finanszírozás”: az 1605/2002/EK, 
Euratom rendelet 108. cikke (1) 
bekezdésének értelmében vett támogatás;

Indokolás

A szóhasználat világossá tétele, és összhang a költségvetési rendelettel.

Módosítás 4
1. CIKK 5. PONT

6. cikk (1) bekezdés 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 évente és adományozóként 500 
EUR összeget meg nem haladó 
adományokat.

Indokolás

Pontosítás és összhang a 6. cikk (1d) bekezdésben említett határral.

Módosítás 5
1. CIKK 5. PONT

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

2. Az európai szintű politikai párt tagjának 2. Az európai szintű politikai párt tagjának 
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minősülő nemzeti politikai pártoktól 
származó hozzájárulásokat el lehet fogadni.
Ezek nem haladhatják meg az említett párt 
éves költségvetésének 40 %-át.

minősülő nemzeti politikai pártoktól vagy 
ilyen párt egy tagjától (természetes 
személytől) származó hozzájárulásokat el 
lehet fogadni. Az európai szintű politikai 
párt tagjának minősülő nemzeti politikai 
pártoktól  származó hozzájárulások nem 
haladhatják meg az említett párt éves 
költségvetésének 40 %-át.

Indokolás

Világosabbá tétel, hiszen egyes, európai szintű politikai pártok lehetőséget adnak természetes 
személyek számára, hogy egyéni alapon csatlakozzanak hozzájuk.

Módosítás 6
1. CIKK, 8A. PONT

9. cikk (1) bekezdés második albekezdés (2004/2003/EK rendelet)

Az e rendelet végrehajtására vonatkozó 
eljárásokat az engedélyezésre jogosult 
tisztviselő határozza meg.

Az e rendelet végrehajtására vonatkozó 
eljárásokat az Európai Parlament
határozza meg.

Indokolás

Ez a pontosítás átláthatóbbá teszi a rendelet végrehajtási utasításainak elfogadására 
vonatkozó eljárást, és egyértelművé teszi a közvélemény számára a felelősségi köröket.

Módosítás 7
1. CIKK 8. PONT, AB) ALPONT (új)

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

ab) A (2) bekezdés helyébe a következő 
szöveg lép:
„2.  Az ingó és ingatlan vagyon és 
amortizációjának értékelése az ezen 
rendelet (1) bekezdés szerint elfogadandó 
végrehajtási utasításai szerint történik.”
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Indokolás

A 2909/2000/EK rendeletet 2005-ben hatályon kívül helyezték. Ezért meg kell határozni a 
vagyon felmérésének módjait, az (1) bekezdésben említett eljárás szerint az Európai 
Parlament által elfogadandó végrehajtási utasítások révén.

Módosítás 8
1. CIKK 9. PONT

10. cikk (2) bekezdés (2004/2003/EK rendelet)

2. Az Európai Unió általános költségvetését 
terhelő finanszírozás mértéke nem 
haladhatja meg az európai szintű politikai 
párt vagy politikai alapítvány 
költségvetésének 85%-át. A bizonyítási 
teher az adott európai szintű politikai pártot 
terheli.

2. Az Európai Unió általános költségvetését 
terhelő finanszírozás mértéke nem 
haladhatja meg az európai szintű politikai 
párt vagy politikai alapítvány finanszírozási 
támogatásban részesíthető költségeinek
85%-át. A bizonyítási teher az adott európai 
szintű politikai pártot terheli.

Indokolás

Rugalmasabb szóhasználat, amely már szerepelt a költségvetési rendeletben, annak 
végrehajtási utasításaiban és az Elnökség 2004-es határozatában.
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Melléklet

Eljárás az Európai Parlament támogatásnyújtására vonatkozóan,
az N költségvetési év jogcímén

[N-1 év] [N-1. június] Az Európai Parlament ajánlattételi felhívást tesz közzé, 
amely rögzíti a támogathatóság feltételeit, a finanszírozás 
módjait (a költségvetési rendelete 110. cikkének (2) 
bekezdése) és az odaítélési eljárás tervezett dátumait.

N-1. november 15. A támogatásra irányuló kérelmek kedvezményezettek által 
történő benyújtásának határideje

N év N. február 15. Az Elnökség határozata az előirányzatok megosztásáról és a 
támogatások európai politikai pártok számára való 
odaítéléséről

N. március 15. A támogatás tárgyában az európai politikai párt és az 
engedélyezésre jogosult tisztviselő között kötendő 
megállapodás aláírásának határideje

N. március 30. A támogatás összegének 80%-ával egyenlő előfinanszírozás 
folyósítása

[N+1. év] N+1. március 31. Az Európai Parlament éves jelentésben teszi közzé, hogy az 
egyes európai szintű politikai pártok milyen technikai 
támogatásban részesültek.

N+1. június 30. A pénzügyi év során odaítélt valamennyi támogatást 
közzéteszik az Európai Parlament honlapján a következő 
pénzügyi év első félévében.

T dátum
N+1. május 15-e előtt

Az európai politikai párt kérelmet nyújt be a hátralék 
kifizetésére vonatkozóan, csatolva a munkaprogram 
megvalósításáról szóló végleges jelentést, a ténylegesen 
viselt támogatható költségek végleges elszámoló jegyzékét, 
a bevételek és kiadások teljes mérlegét, valamint egy külső 
könyvvizsgálói jelentést

T+60 nap Az Európai Parlament Elnöksége jóváhagyja a 
tevékenységről szóló jelentést és a végleges elszámolást

T+90 nap A Parlament kifizeti a hátralékot, vagy adott esetben behajtja 
az általa végrehajtott túlfizetést
A dokumentumok megőrzése:
A kedvezményezett a hátralék kifizetésének napjától 
számított öt éves időszakban köteles az Európai Parlament 
rendelkezésére bocsátani a támogatásról szóló 
megállapodással kapcsolatos valamennyi dokumentumot
Ellenőrzések és pénzügyi ellenőrzések
A kedvezményezett köteles az Európai Parlament 
segítségére lenni a támogatás felhasználására vonatkozó 
pénzügyi ellenőrzések végrehajtásában. A pénzügyi 
ellenőrzések a támogatásról szóló megállapodásnak a 
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hátralék kifizetéséig terjedő teljes futamideje alatt, valamint 
a hátralék kifizetésének napjától számított öt éves 
időszakban bármikor végrehajthatók.
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