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az európai politikai pártokról - az alapokmánnyal kapcsolatos tapasztalatok és távlati 
lehetőségek
(2005/2224(INI))

Az Európai Parlament,

– tekintettel az Európai Közösséget létrehozó szerződés 191. cikkére és az Európai Unió 
alapjogi chartája 12. cikkének (2) bekezdésére, valamint az Európai Unióról szóló 
szerződés 6. cikkének (4) bekezdésére, 

- tekintettel az európai alkotmány létrehozásáról szóló szerződés I-45. cikkének (4) 
bekezdésére,

- tekintettel az európai szintű politikai pártokra vonatkozó szabályokról és 
finanszírozásukról szóló, 2003. novemberi 2004/2003/EK európai parlamenti és tanácsi 
rendeletre1, különösen annak 12. cikkére (továbbiakban: a rendelet),

- tekintettel főtitkára az Elnökség számára az európai szintű pártok finanszírozásáról az 
Elnökség 2004. március 29-i határozatának 15. cikke alapján készített 2005. szeptember 
21-i jelentésére, amely tartalmazza a rendelet végrehajtására irányuló rendelkezéseket2,

– tekintettel eljárási szabályzata 45. cikkére,

– tekintettel az Alkotmányügyi Bizottság jelentésére, valamint a Költségvetési, 
Költségvetési Ellenőrző és a Jogi Bizottság állásfoglalására (A6-0000/2005),

A. tekintettel arra, hogy a polgárokhoz közel álló és demokratikus Unió előfeltétele annak, 
hogy Európa polgárai elfogadják az európai integráció következő lépéseit, és arra, hogy az 
európai demokrácia megvalósításának elsőszámú prioritásnak kell lennie,

B. tekintettel arra, hogy európai szinten a politikai pártok jelentős részt töltenek be a 
demokrácia kialakításában, 

C. tekintettel arra, hogy az Európa jövőjéről történő mélyreható elmélkedés az európai 
polgárokkal folytatandó átfogó párbeszédet tesz szükségessé, és hogy ebben európai 
szinten a politikai pártoknak jelentős szerepet kell betölteniük,

D. tekintettel arra, hogy az Unió számos államában a politikai pártok közpénzekből kapnak 
támogatást a politikai tájékoztatás és a politikai akarat kialakítása terén betöltött 
feladataikért,

E. tekintettel arra, hogy a politikai családok európai politikai pártokká szövetkeztek, és hogy 
munkájukat a Közösség eszközeiből támogatják,

F. tekintettel arra, hogy a közpénzekből történő pártfinanszírozás európai szinten a Szerződés 
191. cikke alapján történik,

  
1 HL. L 297, 2003.11.15. 1. o.
2 Az Európai Parlament dokumentuma 362.124/BUR/AN.2.
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G. tekintettel arra, hogy a rendelettel első lépésként jogi keretet hoztak létre az európai 
politikai pártok számára,

H. tekintettel arra, hogy a politikai pártok számos kérést terjesztettek elő az európai szintű 
pártfinanszírozás jövőbeni kialakítására vonatkozóan3,

I. tekintettel arra, hogy az Európai Parlament főtitkára a rendelet alkalmazására vonatkozó 
jelentést terjesztett elő4,

J. tekintettel arra, hogy a rendelettel megbízást kapott arra vonatkozóan, hogy jelentést 
tegyen közzé az európai politikai pártok finanszírozásáról szóló alapokmány 
alkalmazásáról, illetve ezen jelentésben jelezze az esetleges módosításokat, 

A politikai háttér

1. megállapítja, hogy a polgárok és az európai intézmények között szakadék áll fenn, amely 
arra vezethető vissza, hogy ez idáig nem történt kielégítő politikai kommunikáció és 
tájékoztatás az európai politikáról;

2. azon meggyőződésének ad hangot, mely szerint az európai szintű politikai pártoknak 
csúcsszervezetekből életerős, az európai politikához a társadalom minden szintjén kötődő 
szereplőkké kell válniuk;

3. úgy véli, hogy az európai szintű politikai pártok az európai közéletben jelentős pozíciót 
töltenek be, amely nélkül nem sikerülhet az Európai Unió továbbalakítása;

4. hangsúlyozza annak szükségességét, hogy az európai szintű politikai pártok 
finanszírozásának szabályozásából kiindulva egy valódi európai pártokra vonatkozó 
alapokmányt sikerüljön létrehozni, amely rögzíti a politikai pártok jogait és 
kötelezettségeit és lehetőséget ad számukra a közösségi jogszabályokon alapuló és a 
tagállamokban tevékenységet végző jogi személyiség megszerzésére; 

Tapasztalatok és újítási javaslatok 

5. tudomásul veszi, hogy a rendelet ellen három keresetet indítottak, amelyeket az 
elsőfokú bíróság 2005. június 11-én elfogadhatatlanként elutasított, és ezen felül az 
egyik ítélet ellen fellebbezést nyújtottak be; 

6. örömmel veszi, hogy a 2004. júniusi európai parlamenti választásokat követő 
jogalkotási időszak kezdete óta a tagállamok nyolc pártja összefogásából alakult európai 
szintű politikai párt, és ezek a pártok a rendelet rendelkezései alapján pénzügyi 
támogatásban részesülhettek;

  
3 A következők 2005. június 1-jén az Európai Parlament elnökéhez intézett együttes irata: Hoyer, Nyrup, 
Martens, Francescato, Maes, Bertinotti, Kaminski, Bayrou és Ruttelli .
4 Az Európai Parlament dokumentuma 362.124/BUR.
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7. megállapítja, hogy a 2004-es költségvetési évre adott 4 648 millió euró értékű pénzügyi 
támogatás kiosztása javaslatok beterjesztésére irányuló felhívással 2004. június 18-án 
megkezdődött és az Elnökségnek a pénzügyi támogatások végleges megállapításáról 
szóló határozatával 2005. július 6-án szabályszerűen lezárult;

8. rámutat, hogy az Európai Unió 2005-ös költségvetése pártfinanszírozásra 8,4 millió 
euró értékben irányoz elő pénzügyi eszközt, amelyet az Elnökség a rendeletben 
megállapított felosztási kulcs alapján felosztott a nyolc párt között, amelyek kérelmet 
intéztek;

9. tudomásul veszi, hogy az európai szintű politikai pártok számára az Európai Parlament 
rendelete szerinti, díjazás ellenében történő technikai támogatásra összesen 20 071 euró 
értékben állítottak ki számlát a 2004-es évben termekre, technikusokra és különösen 
tolmácsolásra;

10. az eddigi gyakorlati tapasztalatok alapján a költségvetési előírásokra is figyelemmel a 
finanszírozás rendszerben a következő módosításokat tartja szükségesnek:

a) a kérelmezési eljárás a rendeletben csak alapjaiban van szabályozva. A kérelmezők 
felesleges kiadásait elkerülendő az eljárást kétszintűre kellene kialakítani oly módon, 
hogy először egy első szinten lehessen dönteni arról, hogy egy párt alapvetően eleget 
tesz-e a támogatás feltételeinek, majd egy második szinten döntenék el az eszköz 
mértékét. 

b) az eszköz kifizetésének ritmusa nincs optimálisan a címzett munkamódszeréhez 
igazítva. Ennek érdekében változtatni kellene azon, hogy a pénzügyi támogatás 
nyolcvan százaléka a finanszírozási megállapodás aláírását követően kerüljön 
kifizetésre, és a maradék kifizetése a költségvetési év lezárását követően a címzett 
számláinak ismertetése alapján történjen.

c) annak érdekében, hogy a költségvetési rendelethez kapcsolódóan kitűzött 
költségvetési irányelvek nagyobb mértékű pénzügyi tervezési biztonságot nyújtsanak 
a címzett számára az éves költségvetési javaslatok összeállításában a résztvevő 
szerveknek, az Elnökségnek és a Költségvetési Bizottságnak a jogalkotási időszak 
kezdetekor egy többéves pénzügyi tervről kellene megállapodniuk, amely a pártok 
újból történő alapítására vonatkozóan rugalmasságot biztosít; 

d) korlátozott körű kivételre kellene törekedni a jelenleg is folyamatban lévő a 
költségvetési rendelet felülvizsgálatára vonatkozó eljárás, illetve a rendelet 
módosítása miatt, amely lehetővé teszi, hogy a költségvetési évre előirányzott 
eszközök egy részét még a következő év első negyedében is fel lehessen használni. 

e) a pénzügyi eszközök merev elosztása az öt támogatható kategória között 
(személyzeti, igazgatási, infrastrukturális, ülésekre vonatkozó, képviseleti és 
tájékoztatási kiadások) nem igazságos az európai pártokkal szemben. A 
finanszírozási megállapodást tehát úgy kellene módosítani, hogy lehetővé váljon a 
pénzügyi eszközök bizonyos részének a kategóriák közötti átvitele.
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f) ezen kívül lehetőséget kellene teremteni arra, hogy a pártok által előterjesztendő éves 
munkaprogramot olyan rugalmasan lehessen kezelni, hogy a pártok politikai 
munkájukban is megfelelően tudjanak reagálni a váratlan eseményekre.

g) a finanszírozás hatékony lebonyolítása érdekében a pártok zárójelentésének 
benyújtására vonatkozó határidőt a következő év május 15-re kellene áthelyezni.

h) az európai politikai pártok európai demokráciában betöltött szerepének 
megerősítésére vonatkozó célkitűzés elérése érdekében, valamint a háttérben a 
bővítéssel a politikai munkára nehezedő egyre növekvő terhekkel (fordítási 
költségek, utazási költségek stb.) kívánatosnak tűnik a politikai pártok pénzügyi 
támogatásának megfelelő mértékű növelése; 

11. szükségesnek tartaná a következő kérdések megvitatását az Európai Unió jövőjéről 
folytatott elmélkedési időszak során: 

a) milyen módon lehetne támogatni az európai politikai alapítványokat annak 
érdekében, hogy a politikai tájékoztatási és képzési munkák terén ki tudják egészíteni 
az európai politikai pártok munkáját?

b) milyen módon lehet az európai pártok európai listáját az európai választásokra 
előterjeszteni az európai politikai közélet előmozdítása érdekében?

c) milyen szerepet játszhatnának az európai politikai pártok az európai témákról szóló 
népszavazásoknál az egyes tagországokban?

°
°     °

12. utasítja elnökét, hogy továbbítsa ezen állásfoglalást a Tanácsnak és a Bizottságnak.


