
AD\688966PT.doc PE394.106v03-00

PT PT

PARLAMENTO EUROPEU
2004 «

«««

«
«
«««

«
«

« 2009

Comissão dos Orçamentos

2007/0130(COD)

10.10.2007

PARECER
da Comissão dos Orçamentos

dirigido à Comissão dos Assuntos Constitucionais

sobre a proposta de regulamento do Parlamento Europeu e do Conselho que 
altera o Regulamento (CE) n.º 2004/2003 relativo ao estatuto e ao 
financiamento dos partidos políticos a nível europeu
(COM(2007)0364 – C6-0202/2007 –2007/0130 (COD))

Relatora de parecer: Catherine Guy-Quint



PE394.106v03-00 2/9 AD\688966PT.doc

PT

PA_Legam



AD\688966PT.doc 3/9 PE394.106v03-00

PT

JUSTIFICAÇÃO SUCINTA

O artigo 191º do Tratado reconhece o papel fundamental que os partidos políticos 
desempenham a nível europeu para a criação de uma consciência europeia e para a expressão 
da vontade política dos cidadãos da União. Constitui, ainda, uma base que permite o
financiamento comunitário dos partidos políticos a nível europeu. Todavia, não refere as 
fundações políticas a nível europeu.

A presente proposta dá em parte resposta à declaração que foi negociada pela Comissão dos 
Orçamentos e pela sua relatora para a revisão do Regulamento Financeiro aquando da reforma 
deste regulamento em Dezembro de 20061:

2.  Projecto de declaração da Comissão sobre o financiamento dos partidos políticos 
europeus

"A Comissão compromete-se a submeter, se possível antes de Fevereiro de 2007, uma 
proposta de alteração do Regulamento (CE) nº 2004/2003 do Parlamento Europeu e do 
Conselho, de 4 de Novembro de 2003, relativo ao estatuto e ao financiamento dos partidos 
políticos a nível europeu e às regras aplicáveis ao respectivo financiamento mediante a 
introdução de disposições apropriadas aplicáveis à isenção dos recursos próprios, em 
particular das contribuições e quotizações agregadas nas operações anuais de um partido 
político a nível europeu que excedam 25% dos custos elegíveis a suportar pelo beneficiário 
em conformidade com o nº 2 do artigo 10º do Regulamento (CE) nº 2004/2003, da regra do 
não-lucro prevista no artigo 109º do Regulamento Financeiro."

O objectivo das alterações propostas está circunscrito principalmente aos partidos políticos a 
nível europeu e ao respeito do Regulamento Financeiro aplicável ao orçamento geral da 
União. 

Refira-se que, durante o processo orçamental para 2008, foram apresentadas duas alterações 
ao projecto de orçamento para 2008 relativas às fundações políticas a nível europeu em que se 
solicitava a criação de uma rubrica na secção Parlamento Europeu com uma menção p.m. e 5 
milhões de euros colocados na reserva na pendência da adopção da base jurídica.

ALTERAÇÕES

A Comissão dos Orçamentos 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
CONSIDERANDO 4 BIS (novo)

  
1 Textos aprovados de 13.12.2006, P6_TA(2006)0557.
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(4 bis) Sempre que a implementação da 
acção exige a concessão de um apoio 
financeiro a terceiros, por exemplo a uma 
organização política de juventude, o partido 
político a nível europeu pode conceder essa 
subvenção respeitando o nº 2 do artigo 120º 
do Regulamento (CE, Euratom) nº 
1605/2002 do Conselho, de 25 de Junho de 
2002, que institui o Regulamento 
Financeiro aplicável ao orçamento geral 
das Comunidades Europeias1, e o artigo 
184º bis do Regulamento (CE, Euratom) nº 
2342/2002 da Comissão, de 23 de 
Dezembro de 2002, que estabelece as 
normas de execução do Regulamento (CE, 
Euratom) nº 1605/2002 do Conselho, que 
institui o Regulamento Financeiro 
aplicável ao orçamento geral das 
Comunidades Europeias2.
_______________
1 JO L 248 de 16.9.2002, p. 1. Regulamento alterado 
pelo Regulamento (CE, Euratom) no 1995/2006 (JO 
L 390 de 30.12.2006, p. 1).

2 JO L 357 de 31.12.2002, p. 1. Regulamento com a 
última redacção que lhe foi dada pelo Regulamento 
(CE, Euratom) no 478/2007 (JO L 111 de 28.4.2007, 
p. 13).

Justificação

Esta alteração visa conciliar a proposta legislativa com as posições do PE.

Alteração 2
CONSIDERANDO 6

(6) A fim de reforçar as capacidades de 
planeamento financeiro de longo prazo dos 
partidos, de integrar as variações das 
necessidades de financiamento de um ano 
para o outro e de aumentar os incentivos 
para que os partidos não dependam apenas 
do financiamento público, os partidos 
políticos a nível europeu devem poder 
constituir reservas financeiras limitadas com 
base em receitas próprias, provenientes de 
outras fontes que não o orçamento da União 

(6) A fim de reforçar as capacidades de 
planeamento financeiro de longo prazo dos 
partidos, de integrar as variações das 
necessidades de financiamento de um ano 
para o outro e de aumentar os incentivos 
para que os partidos não dependam apenas 
do financiamento público, os partidos 
políticos a nível europeu devem poder, por 
derrogação do princípio da não produção 
de lucro a favor do beneficiário previsto no 
nº 2 do artigo 109º do Regulamento (CE,
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Europeia. Euratom) nº 1605/2002, constituir reservas 
financeiras limitadas com base em receitas 
próprias, provenientes de outras fontes que 
não o orçamento da União Europeia.

Justificação

Esta alteração precisa as modalidades de adopção do presente regulamento.

Alteração 3
ARTIGO 1, PONTO 1

Artigo 2, ponto 4 bis) (novo) (Regulamento (CE) nº 2004/2003)

4 bis) "financiamento": uma subvenção na 
acepção do nº 1 do artigo 108º do 
Regulamento (CE, Euratom) nº 1605/2002;

Justificação

Clarificação da terminologia e coerência com o Regulamento Financeiro.

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 500 euros 
por ano e por doador.

Justificação

Precisão e coerência com o limiar do nº 1, alínea d), do artigo 6º.

Alteração 5
ARTIGO 1, PONTO 5

Artigo 6, nº 2 (Regulamento (CE) nº 2004/2003)

2. São admissíveis as quotizações para um 
partido político a nível europeu dos partidos 
políticos nacionais que sejam seus membros. 
Estas quotizações não podem exceder 40% 

2. São admissíveis as quotizações para um 
partido político a nível europeu dos partidos 
políticos nacionais ou de pessoas singulares
que sejam seus membros. As quotizações 
para um partido político a nível europeu 
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do orçamento anual daquele partido. provenientes dos partidos políticos 
nacionais não podem exceder 40% do 
orçamento anual daquele partido.

Justificação

Clarificação, já que alguns partidos políticos a nível europeu permitem que pessoas 
singulares se filiem individualmente.

Alteração 6
ARTIGO 1, PONTO 8, ALÌNEA A)

Artigo 9, nº 1, parágrafo 2 (Regulamento (CE) nº 2004/2003)

As regras de execução do presente 
regulamento são fixadas pelo gestor 
orçamental.

As regras de execução do presente 
regulamento são fixadas pelo Parlamento 
Europeu.

Justificação

Esta clarificação, ao focalizar as responsabilidades para com o público, tornará mais 
transparente a adopção das regras de execução.

Alteração 7
ARTIGO 1, PONTO 8 A BIS) (novo)

Artigo 9, nº 2 (Regulamento (CE) nº 2004/2003)

a bis) O nº 2 passa a ter a seguinte 
redacção:
"2. A avaliação de bens móveis e imóveis e 
a sua amortização devem ser feitas ao 
abrigo das regras de execução do presente 
regulamento a adoptar nos termos do nº 1."

Justificação

O Regulamento (CE) nº 2909/2000 foi revogado em 2005. Convém, pois, fixar as 
modalidades da avaliação dos bens através de regras de execução a adoptar pelo Parlamento 
Europeu nos termos do procedimento previsto no nº 1.

Alteração 8
ARTIGO 1, PONTO 9
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Artigo 10, parágrafo 2 (Regulamento (CE) nº 2004/2003)

2. Os financiamentos pelo orçamento geral 
da União Europeia não podem exceder 85% 
do orçamento de um partido político ou de 
uma fundação política a nível europeu. O 
ónus da prova cabe ao partido político a 
nível europeu em questão.

2. Os financiamentos pelo orçamento geral 
da União Europeia não podem exceder 85% 
dos custos elegíveis para o financiamento
de um partido político ou de uma fundação 
política a nível europeu. O ónus da prova 
cabe ao partido político a nível europeu em 
questão.

Justificação

Terminologia mais flexível e já utilizada no Regulamento Financeiro, nas respectivas normas
de execução e na decisão da Mesa de 2004.
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Anexo

Procedimento para a atribuição de uma subvenção do Parlamento Europeu
a título do exercício orçamental N

Ano N-1 Junho de N-1 Publicação pelo PE de um convite à apresentação de 
propostas que estabelece os critérios de elegibilidade, as 
modalidades de financiamento (nº 2 do artigo 110º do 
Regulamento Financeiro) comunitárias e as datas previstas 
para o processo de atribuição.

15 de Novembro de
N-1

Data limite de entrega do pedido de subvenção por parte dos 
beneficiários.

Ano N 15 de Fevereiro de N Decisão da Mesa sobre a repartição das dotações e sobre a 
atribuição das subvenções aos partidos políticos europeus.

15 de Março de N Data limite da assinatura da convenção de subvenção entre o 
partido político europeu e o gestor orçamental delegado.

30 de Março de N Pagamento do pré-financiamento de 80% do montante da 
subvenção.

Ano N+1 31 de Março de N+1 O PE publica num relatório anual os pormenores da 
assistência técnica fornecida a cada partido político a nível 
europeu.

30 de Junho de N+1 Todas as subvenções atribuídas pelo PE durante um 
exercício são publicadas ao longo do primeiro semestre do 
exercício seguinte no sítio Internet do PE.

Data T 
Até 15 de Maio de N+1

Pedido de pagamento do saldo por parte do partido político 
europeu, acompanhado do relatório final sobre a execução 
do programa de trabalho, de uma relação final dos custos 
elegíveis pagos, de um balanço completo das receitas e das 
despesas e de um relatório de auditoria externa.

T+60 dias Aprovação pela Mesa do PE do relatório de actividade e da 
relação final de despesas.

T+90 dias Pagamento do saldo ou devolução do excedente ao 
Parlamento.
Guarda de documentos:
O beneficiário mantém à disposição do PE documentos 
relativos à convenção de subvenção durante um período de 5 
anos a partir da data de pagamento do saldo.
Controlos e auditorias:
O beneficiário facilita a realização pelo PE de uma auditoria 
sobre a utilização da subvenção. Estas auditorias podem 
ocorrer durante todo o período de execução da convenção de 
subvenção até ao pagamento do saldo, assim como durante 
um período de 5 anos a contar da data deste pagamento.
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