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PR_COD_1am

Υπόμνημα για τα χρησιμοποιούμενα σύμβολα

* Διαδικασία διαβούλευσης
πλειοψηφία των ψηφισάντων

**I Διαδικασία συνεργασίας (πρώτη ανάγνωση)
πλειοψηφία των ψηφισάντων

**II Διαδικασία συνεργασίας (δεύτερη ανάγνωση)
πλειοψηφία των ψηφισάντων για έγκριση της κοινής θέσης
πλειοψηφία των βουλευτών που αποτελούν το Κοινοβούλιο για 
απόρριψη ή τροποποίηση της κοινής θέσης

*** Σύμφωνη γνώμη
πλειοψηφία των βουλευτών που αποτελούν το Κοινοβούλιο εκτός 
από τις περιπτώσεις που μνημονεύονται στα άρθρα 105, 107, 161 
και 300 της Συνθήκης ΕΚ και στο άρθρο 7 της Συνθήκης ΕΕ

***I Διαδικασία συναπόφασης (πρώτη ανάγνωση)
πλειοψηφία των ψηφισάντων

***II Διαδικασία συναπόφασης (δεύτερη ανάγνωση)
πλειοψηφία των ψηφισάντων για έγκριση της κοινής θέσης
πλειοψηφία των βουλευτών που αποτελούν το Κοινοβούλιο για 
απόρριψη ή τροποποίηση της κοινής θέσης

***III Διαδικασία συναπόφασης (τρίτη ανάγνωση)
πλειοψηφία των ψηφισάντων για έγκριση του κοινού σχεδίου

(Η ενδεικνυόμενη διαδικασία στηρίζεται στη νομική βάση που πρότεινε η 
Επιτροπή)

Τροπολογίες σε νομοθετικό κείμενο

Στις τροπολογίες του Κοινοβουλίου η σήμανση γίνεται με έντονους 
πλάγιους χαρακτήρες. Η σήμανση με απλά πλάγια απευθύνεται στις τεχνικές 
υπηρεσίες και αφορά στοιχεία του νομοθετικού κειμένου για τα οποία 
προτείνεται διόρθωση εν όψει της επεξεργασίας του τελικού κειμένου (για 
παράδειγμα, στοιχεία εμφανώς λανθασμένα  ή που έχουν παραλειφθεί σε μια 
γλωσσική έκδοση). Αυτές οι προτάσεις διόρθωσης υπόκεινται στη 
συγκατάθεση των αρμόδιων τεχνικών υπηρεσιών.
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ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ

σχετικά με την πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου 
που αφορά την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 2004/2003 σχετικά με το 
καθεστώς και τη χρηματοδότηση των πολιτικών κομμάτων σε ευρωπαϊκό επίπεδο
(COM(2007)0364 – C6-0202/2007 – 2007/0130(COD))

(Διαδικασία συναπόφασης: πρώτη ανάγνωση)

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

– έχοντας υπόψη την πρόταση της Επιτροπής προς το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το 
Συμβούλιο (COM(2007)0364),

– έχοντας υπόψη το άρθρο 251, παράγραφος 2, και το άρθρο 191 της Συνθήκης ΕΚ, 
σύμφωνα με τα οποία του υποβλήθηκε η πρόταση από την Επιτροπή (C6-0202/2007),

– έχοντας υπόψη το άρθρο 51 του Κανονισμού του,

– έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Συνταγματικών Υποθέσεων (A6-0000/2007),

1. εγκρίνει την πρόταση της Επιτροπής όπως τροποποιήθηκε·

2. ζητεί από την Επιτροπή να του υποβάλει εκ νέου την πρόταση, αν προτίθεται να της 
επιφέρει σημαντικές τροποποιήσεις ή να την αντικαταστήσει με νέο κείμενο·

3. αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει τη θέση του Κοινοβουλίου στο Συμβούλιο και 
στην Επιτροπή.

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροποποιήσεις του Κοινοβουλίου

Τροπολογία 1
ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΣΚΕΨΗ 2

(2) Στο ψήφισμά του της 23ης Μαρτίου 
2006 σχετικά με την εφαρμογή του 
κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 2004/2003, το 
Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο έκρινε ότι ο 
συγκεκριμένος κανονισμός θα πρέπει να 
βελτιωθεί σε ορισμένα σημεία βάσει της 
εμπειρίας που έχει αποκτηθεί από την 
έναρξη ισχύος του το 2003.

(2) Στο ψήφισμά του της 23ης Μαρτίου 
2006 σχετικά με την εφαρμογή του 
κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 2004/2003, με το
οποίο εκπλήρωσε την αποστολή του, το 
Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο έκρινε ότι ο 
συγκεκριμένος κανονισμός θα πρέπει να 
βελτιωθεί σε ορισμένα σημεία βάσει της 
εμπειρίας που έχει αποκτηθεί από την 
έναρξη ισχύος του το 2003 και παρότρυνε 
για την εξέταση της δυνατότητας 
θέσπισης πολιτικών ιδρυμάτων σε 
ευρωπαϊκό επίπεδο.
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Αιτιολόγηση

Αποσαφήνιση

Τροπολογία 2
ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΣΚΕΨΗ 4

(4) Σημαντικός στόχος παραμένει η 
διασφάλιση της ευρύτερης δυνατής 
συμμετοχής των πολιτών στη δημοκρατική 
ζωή της Ένωσης. Στο πλαίσιο αυτό, οι 
πολιτικές οργανώσεις νεολαίας μπορούν να 
διαδραματίσουν ιδιαίτερο ρόλο όσον 
αφορά την τόνωση του ενδιαφέροντος και 
των συγκεκριμένων γνώσεων για το 
πολιτικό σύστημα τη Ένωσης μεταξύ των 
νέων, προωθώντας ενεργά τη συμμετοχή 
τους στις δημοκρατικές δραστηριότητες σε 
ευρωπαϊκό επίπεδο.

(4) Σημαντικός στόχος παραμένει η 
διασφάλιση της ευρύτερης δυνατής 
συμμετοχής των πολιτών στη δημοκρατική 
ζωή της Ένωσης. Στο πλαίσιο αυτό, οι 
πολιτικές οργανώσεις νεολαίας μπορούν να 
διαδραματίσουν ιδιαίτερο ρόλο όσον 
αφορά την τόνωση του ενδιαφέροντος και 
των συγκεκριμένων γνώσεων για το 
πολιτικό σύστημα τη Ένωσης μεταξύ των 
νέων, προωθώντας ενεργά τη συμμετοχή 
τους στις δημοκρατικές δραστηριότητες σε 
ευρωπαϊκό επίπεδο. Τα πολιτικά κόμματα 
σε ευρωπαϊκό επίπεδο καλούνται να 
διευκολύνουν και να προωθούν το έργο 
των πολιτικών οργανώσεων νεολαίας 
τους.

Αιτιολόγηση

Αποσαφήνιση.

Τροπολογία 3
ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΣΚΕΨΗ 7

(7) Προκειμένου να δημιουργηθούν οι 
κατάλληλες συνθήκες για τη 
χρηματοδότηση των πολιτικών κομμάτων 
σε ευρωπαϊκό επίπεδο, ενθαρρύνοντάς τα 
παράλληλα να διασφαλίζουν επαρκώς τον 
μακροπρόθεσμο οικονομικό 
προγραμματισμό τους, θα πρέπει να 
ρυθμιστούν οι ελάχιστες απαιτήσεις 
συγχρηματοδότησης.

(7) Προκειμένου να βελτιωθούν οι 
συνθήκες για τη χρηματοδότηση των 
πολιτικών κομμάτων σε ευρωπαϊκό 
επίπεδο, ενθαρρύνοντάς τα παράλληλα να 
διασφαλίζουν επαρκώς τον 
μακροπρόθεσμο οικονομικό 
προγραμματισμό τους, θα πρέπει να 
ρυθμιστούν οι ελάχιστες απαιτήσεις 
συγχρηματοδότησης. Είναι σκόπιμο να 
προβλεφθεί ίσο μερίδιο χρηματοδότησης 
για τα πολιτικά ιδρύματα σε ευρωπαϊκό 
επίπεδο.
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Αιτιολόγηση

Αποσαφήνιση. Βλ. επίσης τροπολογία 7.

Τροπολογία 4
ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΣΚΕΨΗ 8

(8) Αποβλέποντας στην περαιτέρω 
ενίσχυση και προώθηση του ευρωπαϊκού 
χαρακτήρα των εκλογών για το Ευρωπαϊκό 
Κοινοβούλιο, θα πρέπει να καθοριστεί 
σαφώς ότι οι πιστώσεις που λαμβάνονται 
από τον προϋπολογισμό της ΕΕ μπορούν 
να χρησιμοποιούνται και για τη 
χρηματοδότηση των εκστρατειών των 
πολιτικών κομμάτων σε ευρωπαϊκό 
επίπεδο, στο πλαίσιο των εκλογών του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, υπό την 
προϋπόθεση ότι δεν πρόκειται για άμεση ή 
έμμεση χρηματοδότηση των εθνικών 
πολιτικών κομμάτων ή των υποψηφίων 
τους.

(8) Αποβλέποντας στην περαιτέρω 
ενίσχυση και προώθηση του ευρωπαϊκού 
χαρακτήρα των εκλογών για το Ευρωπαϊκό 
Κοινοβούλιο, θα πρέπει να καθοριστεί 
σαφώς ότι οι πιστώσεις που λαμβάνονται 
από τον προϋπολογισμό της ΕΕ μπορούν 
να χρησιμοποιούνται και για τη 
χρηματοδότηση των εκστρατειών των 
πολιτικών κομμάτων σε ευρωπαϊκό 
επίπεδο, στο πλαίσιο των εκλογών του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, υπό την 
προϋπόθεση ότι δεν πρόκειται για άμεση ή 
έμμεση χρηματοδότηση των εθνικών 
πολιτικών κομμάτων ή των υποψηφίων 
τους. Δραστηριότητες των πολιτικών 
κομμάτων σε ευρωπαϊκό επίπεδο, στο 
πλαίσιο των εκλογών για την ανάδειξη 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου επιτρέπονται, 
εφόσον συμπληρώνουν ενέργειες εθνικών 
πολιτικών κομμάτων χωρίς να τις 
υποκαθιστούν.

Αιτιολόγηση

Στη βασική διάταξη της Συνθήκης ΕΚ (άρθρο 191) για την ύπαρξη και τη δραστηριότητα 
πολιτικών κομμάτων σε ευρωπαϊκό επίπεδο αναγνωρίζεται ότι τα κόμματα αυτά συμβάλλουν 
στην έκφραση της πολιτικής βούλησης των πολιτών της Ένωσης. Η βούληση των πολιτών 
εκφράζεται κατά κύριο λόγο στις εκλογές για την ανάδειξη Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Είναι, 
επομένως, επιβεβλημένο, να επιτρέπεται στα πολιτικά κόμματα σε ευρωπαϊκό επίπεδο να 
διαδραματίζουν ένα ρόλο και στις εκλογές για την ανάδειξη Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Οι 
σχετικές δραστηριότητες συμπληρώνουν τις προεκλογικές εκστρατείες των εθνικών κομμάτων 
που ανήκουν σε αυτά. Στο βαθμό που έχουν συμπληρωματικό χαρακτήρα, δεν συνιστούν με 
επιτρεπτή χρηματοδότηση εθνικού κόμματος. Πρέπει επίσης να κινούνται στο πλαίσιο των 
σχετικών διατάξεων του εκάστοτε κράτους μέλους για τη διεξαγωγή της προεκλογικής 
εκστρατείας.
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Τροπολογία 5
ΑΡΘΡΟ 1, ΣΗΜΕΙΟ 3

Άρθρο 4, παράγραφος 6 (Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 2004/2003)

6. Η χρηματοδότηση που διατίθεται σε ένα 
πολιτικό ίδρυμα σε ευρωπαϊκό επίπεδο 
μπορεί να χρησιμοποιηθεί μόνο για τη 
χρηματοδότηση των δραστηριοτήτων του 
ιδρύματος αυτού, σύμφωνα με τις 
διατάξεις του άρθρου 2 παράγραφος 4.

6. Η χρηματοδότηση που διατίθεται σε ένα 
πολιτικό ίδρυμα σε ευρωπαϊκό επίπεδο 
μπορεί να χρησιμοποιηθεί μόνο για τη 
χρηματοδότηση των δραστηριοτήτων του 
ιδρύματος αυτού, σύμφωνα με τις 
διατάξεις του άρθρου 2 παράγραφος 4 και 
σε καμιά περίπτωση δεν επιτρέπεται να 
διατεθεί για δραστηριότητες στο πλαίσιο 
προεκλογικής εκστρατείας.

Αιτιολόγηση

Κρίνεται σκόπιμη η ρητή αποσαφήνιση στο σημείο αυτό. Η επιτρεπτή χρήση των κονδυλίων των 
πολιτικών κομμάτων σε ευρωπαϊκό επίπεδο ορίζεται στο άρθρο 8 με τη νέα του διατύπωση.

Τροπολογία 6
ΑΡΘΡΟ 1, ΣΗΜΕΙΟ 5

Άρθρο 6, παράγραφος 3 (Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 2004/2003)

3. Οι εισφορές προς ένα πολιτικό ίδρυμα 
σε ευρωπαϊκό επίπεδο από εθνικά πολιτικά 
ιδρύματα, που είναι μέλη πολιτικού 
ιδρύματος σε ευρωπαϊκό επίπεδο, καθώς 
και από πολιτικά κόμματα σε ευρωπαϊκό 
επίπεδο, είναι αποδεκτές. Δεν δύνανται να 
υπερβαίνουν το 40 % του ετήσιου 
προϋπολογισμού του ιδρύματος αυτού".

3. Οι εισφορές προς ένα πολιτικό ίδρυμα 
σε ευρωπαϊκό επίπεδο από εθνικά πολιτικά 
ιδρύματα, που είναι μέλη πολιτικού 
ιδρύματος σε ευρωπαϊκό επίπεδο, καθώς 
και από πολιτικά κόμματα σε ευρωπαϊκό 
επίπεδο, είναι αποδεκτές. Δεν δύνανται να 
υπερβαίνουν το 40 % του ετήσιου 
προϋπολογισμού του ιδρύματος αυτού και 
δεν επιτρέπεται να προέρχονται από 
κονδύλια του προϋπολογισμού της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης που έχουν διατεθεί 
σε πολιτικό κόμμα σε ευρωπαϊκό επίπεδο 
βάσει του παρόντος κανονισμού .

Αιτιολόγηση

Ο προστιθέμενος περιορισμός είναι αναγκαίος, προκειμένου να αποκλειστεί ρητώς η 
δυνατότητα των πολιτικών ιδρυμάτων να χρηματοδοτούν έμμεσα την ιδία εισφορά τους ύψους 
15% από κονδύλια της Ευρωπαϊκής Ένωσης, και συγκεκριμένα από πιστώσεις που ένα πολιτικό 
κόμμα έχει λάβει από τον προϋπολογισμό της Ένωσης και έχει διαθέσει στη συνέχεια ως 
συνεισφορά στο ίδρυμα.
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Τροπολογία 7
ΑΡΘΡΟ 1, ΣΗΜΕΙΟ 9

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

Δεν αφορά το ελληνικό κείμενο
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ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

Ο εισηγητής σας εκφράζει την πλήρη ικανοποίησή του για την πρόταση της Επιτροπής και 
συνιστά την έγκρισή της με την προτεινόμενες τροποποιήσεις, οι οποίες αφορούν ως επί το 
πλείστον αποσαφηνίσεις. Επιφυλάσσεται να υποβάλει περαιτέρω τροπολογίες αν τούτο 
καταστεί αναγκαίο λόγω των διαβουλεύσεων στο Συμβούλιο.

Η πρόταση αφορά τρία θέματα, τα οποία πραγματεύεται το τελευταίο ψήφισμα του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου σχετικά με τα ευρωπαϊκά πολιτικά κόμματα, που περιλαμβάνει 
έναν απολογισμό της έως τώρα χρηματοδότησης και προτάσεις για τη βελτίωση και τη 
μετεξέλιξή τους1, και συγκεκριμένα

1. την προσαρμογή των δημοσιονομικών διατάξεων στις ιδιαίτερες ανάγκες των πολιτικών 
κομμάτων όσον αφορά τη χρήση των πιστώσεων2, 

2. την αναγνώριση ρόλου των ευρωπαϊκών πολιτικών κομμάτων στις εκλογές για την 
ανάδειξη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και συνακόλουθα τη ρητή αναγνώριση της
νομιμότητας της χρησιμοποίησης χρηματοδοτικών ενισχύσεων για το σκοπό αυτό3, και

3. τη δυνατότητα ενίσχυσης πολιτικών ιδρυμάτων σε ευρωπαϊκό επίπεδο, τα οποία 
συμπληρώνουν τη δραστηριότητα των ευρωπαϊκών πολιτικών κομμάτων με έργο πολιτικής 
πληροφόρησης και κατάρτισης4. 

Σχετικά με κάθε θέμα ξεχωριστά: 

1. Δημοσιονομικές διατάξεις

Για την αποφυγή επαναλήψεων δεν θα παρουσιαστεί εδώ αναλυτικά η πρόταση της 
Επιτροπής. Αφορά δύο υποχρεώσεις των ευρωπαϊκών πολιτικών κομμάτων, που έχουν 
αποδειχτεί τεκμηριωμένες στην πράξη, και συγκεκριμένα:

- τη δυνατότητα μεταφοράς ποσοστού έως 25% των συνολικών ετήσιων εσόδων ενός 
κόμματος στο πρώτο τρίμηνο του επόμενου έτους, που προσφέρει μεγαλύτερη ευελιξία στη 
διάρθρωση των δαπανών κατά τη μετάβαση από το ένα οικονομικό έτος στο επόμενο, ώστε 
να είναι δυνατή η άμεση αντίδραση σε μεταβαλλόμενες συνθήκες, και 

- η δυνατότητα δημιουργίας αποθεματικών πολλών ετών από τα ίδια έσοδα (προσφορές, 
συνεισφορές συμμετεχόντων κομμάτων και μεμονωμένων μελών) έως ένα ορισμένο ύψος, το 
οποίο με την πρόταση της Επιτροπής περιορίζεται στο 100% του μέσου όρου των συνολικών 
κονδυλίων των ευρωπαϊκών πολιτικών κομμάτων.

  
1 Ψήφισμα της 23ης Μαρτίου 2006 που επισυνάπτεται στην έκθεση της Επιτροπής Συνταγματικών Υποθέσεων, 
Α6-0042/2006, εισηγητής: Jo Leinen 
6. Παράγραφος 13, στοιχεία δ) και ε) του ψηφίσματος
7 Παράγραφος 14, στοιχείο γ) του ψηφίσματος 
8 Παράγραφος 14, στοιχείο α) του ψηφίσματος
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Με την πρώτη νέα ρύθμιση θεσπίζεται μία εξαίρεση από τη λεγόμενη "απαγόρευση παροχής 
κέρδους" του άρθρου 109 του δημοσιονομικού κανονισμού, που ουσιαστικά ορίζει πως στο 
τέλος του οικονομικού έτους, στα ταμεία των πολιτικών ιδρυμάτων που έχουν λάβει 
οικονομική ενίσχυση δεν πρέπει να υπάρχει πλέον η ενίσχυση αυτή. Έχει επιβεβαιωθεί ότι η 
έννοια της επιδότησης στο δημοσιονομικό κανονισμό, στην οποία βασίζεται κατ' ουσία η 
χρηματοδότηση των πολιτικών κομμάτων, δεν ανταποκρίνεται πλήρως στα χαρακτηριστικά 
και τις ανάγκες των πολιτικών κομμάτων.

Η δεύτερη νέα ρύθμιση επίσης θεωρείται και χαρακτηρίζεται από την Επιτροπή ως εξαίρεση 
από την "απαγόρευση παροχής κέρδους". Μπορεί, ωστόσο, να θεωρηθεί και ως 
αποσαφήνιση, με την οποία εκφράζεται το νόημα και ο σκοπός της διάταξης, ότι δηλαδή 
μόνον οι επιδοτήσεις αυτές καθαυτές δεν επιτρέπεται να δημιουργούν πλεόνασμα στο τέλος 
του έτους, και όχι τα ίδια έσοδα από προσφορές τρίτων ή εισφορές μελών. 

2. Ο ρόλος των ευρωπαϊκών πολιτικών κομμάτων στις εκλογές για την ανάδειξη Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου

Η Επιτροπή αποσαφηνίζει με την πρότασή της ένα θέμα που δεν ρυθμίζεται ρητά στον
ισχύοντα κανονισμό. Προβάλλεται διαρκώς το επιχείρημα, ότι η αναγνώριση των κομμάτων 
σε ευρωπαϊκό επίπεδο έχει νόημα μόνο αν τους επιτρέπεται επίσης να έχουν ένα ρόλο στην 
προεκλογική εκστρατεία για την ανάδειξη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Στην 
πραγματικότητα, η διατύπωση της διάταξης που συνιστά τη νομική βάση τους, η οποία 
θεσπίστηκε με τη Συνθήκη του Μάαστριχτ, δηλ. του άρθρου 191 της Συνθήκης ΕΚ, δεν 
απέχει πολύ από τη αυτό. Διότι πώς θα εξελιχθούν τα κόμματα αυτά σε παράγοντες μιας 
ευρωπαϊκής πολιτικής κοινής γνώμης και θα συμβάλουν στην ανάπτυξη ευρωπαϊκής 
συνείδησης των πολιτών και την εκδήλωση της πολιτικής τους βούλησης, αν δεν 
ενεργοποιούνται στο πλαίσιο των προεκλογικών εκστρατειών; Για τέτοιες δραστηριότητες τα 
ευρωπαϊκά πολιτικά κόμματα μπορούν να χρησιμοποιούν και την επιδότηση που τους 
διατίθεται. Όπως αναφέρεται στην αιτιολόγηση της αντίστοιχης αιτιολογικής σκέψης 
(τροπολογία 4 στην αιτιολογική σκέψη 8), οι δραστηριότητες ενός ευρωπαϊκού πολιτικού 
κόμματος στο πλαίσιο του προεκλογικού αγώνα για την ανάδειξη Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου 
που συμπληρώνουν τις εκστρατείες των εθνικών κομμάτων δεν μπορούν να θεωρηθούν μη 
επιτρεπτή "χρηματοδότηση" του εκάστοτε εθνικού κόμματος.

Η διατύπωση της αντίστοιχης διάταξης της πρότασης, στο άρθρο 8 παρ. 3 του κανονισμού, 
στη νέα εκδοχή της, περιέχει ωστόσο ένα αισθητικό σφάλμα που οφείλεται σε συγκεχυμένη 
διατύπωση, η οποία περιέχεται ήδη στην ισχύουσα εκδοχή του κανονισμού στο άρθρο 3 παρ. 
δ): Στο άρθρο 8 παρ. 3 γίνεται λόγος για εκλογές "για το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, στις 
οποίες μετέχουν (τα ευρωπαϊκά πολιτικά κόμματα) όπως προβλέπεται στο άρθρο 3 στοιχείο 
δ", αλλά τούτο δεν σημαίνει ότι το ευρωπαϊκό πολιτικό κόμμα πρέπει να συμμετάσχει στις 
εκλογές με δικό του υποψήφιο, γιατί αυτό δεν μπορεί ως τώρα να το κάνει, αλλά ότι πρέπει 
να το κάνουν τα εθνικά κόμματα που ανήκουν σε αυτό, ή τουλάχιστον να έχουν εκδηλώσει 
την πρόθεση να το κάνουν.

3. Ενίσχυση πολιτικών ιδρυμάτων σε ευρωπαϊκό επίπεδο
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Η πρόβλεψη δυνατότητας να χρηματοδοτούνται από τον προϋπολογισμό της Ένωσης, πέρα 
από τα ευρωπαϊκά πολιτικά κόμματα, και τα προσκείμενα σε αυτά πολιτικά ιδρύματα σε 
ευρωπαϊκό επίπεδο αποτελεί το σημαντικότερο νέο στοιχείο στην πρόταση της Επιτροπής. 
Πολιτικά ιδρύματα που πρόσκεινται σε κόμματα υπάρχουν σε πολλά κράτη μέλη. Υπάρχουν 
επίσης ήδη διασυνοριακές μορφές συνεργασίας μεταξύ πολιτικών ιδρυμάτων1. Έλειπε όμως 
εδώ και καιρό ένα κανονιστικό πλαίσιο και μια οικονομική βάση για τη δημιουργία 
ιδρυμάτων προσκείμενων στην υπάρχουσα πολιτική οικογένεια σε ευρωπαϊκό επίπεδο, με 
συγκεκριμένη αποστολή την οποία τα ευρωπαϊκά πολιτικά κόμματα δεν μπορούν ή μπορούν 
σε περιορισμένη μόνο έκταση να αναλάβουν. Για το σκοπό αυτό, η Επιτροπή κατάρτισε για 
το 2007 πρότυπο έργο που επιτρέπει την ενίσχυση της ίδρυσης και της οργάνωσης των 
δραστηριοτήτων ευρωπαϊκών πολιτικών ιδρυμάτων2. Τούτο, ωστόσο, περιορίζεται σε μία 
διετία το πολύ, και αποτελεί μεταβατική λύση έως ότου θεσπιστεί νομική βάση για την 
οικονομική ενίσχυση. Ως αποστολή των ευρωπαϊκών πολιτικών ιδρυμάτων προβλέπεται η 
κατάρτιση στην ευρωπαϊκή πολιτική, η παρατήρηση και ανάλυση του διαλόγου και των 
διαδικασιών της ευρωπαϊκής πολιτικής (λειτουργία "think-tank") και η δημιουργία μιας 
βάσης συνεργασίας των υπαρχόντων εθνικών πολιτικών οδρυμάτων.

Οι νέες διατάξεις για τα ευρωπαϊκά πολιτικά ιδρύματα συνοψίζονται στα ακόλουθα:

- Τα ιδρύματα πρέπει, όπως και τα κόμματα, να ιδρύονται με βάση τη νομοθεσία κράτους 
μέλους και να συνιστούν νομικά πρόσωπα. Μπορούν να ιδρύονται άμεσα ως αυτόνομα 
ιδρύματα ή ως ενώσεις ήδη υπαρχόντων ιδρυμάτων ή άλλων οργανισμών. όπως και για τα 
κόμματα, στον κανονισμό δεν προβλέπεται "καταχώρηση" και αντίστοιχη "αναγνώριση". 
Προβλέπεται απλώς η δυνατότητα οικονομικής ενίσχυσης από τον προϋπολογισμό 
λειτουργίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, υπό ορισμένες προϋποθέσεις.

- Η χορήγηση ενίσχυσης προϋποθέτει ότι το ίδρυμα πρόσκειται σε ευρωπαϊκό πολιτικό κόμμα 
επιδοτούμενο από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Στο πλαίσιο του κανονισμού, επαφίεται σε κάθε 
πολιτικό κόμμα και ίδρυμα να καθορίσουν τις ειδικές λεπτομέρειες που θα διέπουν τις 
σχέσεις τους, εξασφαλίζοντας ένα ορισμένο βαθμό διαχωρισμού μεταξύ της καθημερινής 
διαχείρισης και των διοικητικών δομών. 

- Το ίδρυμα πρέπει να έχει τομέα δραστηριοτήτων τυπικό για τα πολιτικά ιδρύματα (ορισμός 
στο άρθρο 2, παρ. 4 (νέο)) και να τηρεί τις αρχές της ελευθερίας, της δημοκρατίας, του 
σεβασμού των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και των θεμελιωδών ελευθεριών, καθώς και του 
κράτους δικαίου. Η πλήρωση των προϋποθέσεων αυτών μπορεί να επαληθευτεί με την 
εφαρμογή της διαδικασίας ελέγχου που προβλέπεται για τα κόμματα (άρθρο 5 του 
κανονισμού). Επιπλέον, το ίδρυμα χάνει το δικαίωμα ενίσχυσης αν αποκηρυχτεί από το 
κόμμα στο οποίο πρόκειται.

- Το ίδρυμα υποβάλλει αίτηση χρηματοδότησης "μέσω του πολιτικού κόμματος σε 
ευρωπαϊκό επίπεδο με το οποίο συνδέεται". Η διατύπωση αυτή πρέπει να αποσαφηνιστεί στις 
εκτελεστικές διατάξεις του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου.

  
1 όπως το European network of political foundations 
2 Κονδύλιο 15 06 07 του προϋπολογισμού
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- Το ίδρυμα επιτρέπεται να χρησιμοποιεί τις επιδοτήσεις μόνο για δραστηριότητες που 
ανταποκρίνονται στον ορισμό τους, και ιδιαίτερα να μην χρηματοδοτεί άμεσα ή έμμεσα 
πολιτικά κόμματα ή εθνικά ιδρύματα (άρθρο 7 συμπληρωμένο, βλ. διευκρινιστική 
τροπολογία 5).

- Και ως προς την τήρηση λογαριασμών και το επιτρεπτό της αποδοχής προσφορών, τα 
ιδρύματα υπόκεινται στις ίδιες απαιτήσεις όπως τα κόμματα. Μπορούν να χρηματοδοτούνται 
έως και κατά 40% από συνεισφορές ιδρυμάτων που είναι μέλη τους, και από ευρωπαϊκά 
πολιτικά κόμματα (βλ. τροπολογία 6).

- Οι διατάξεις του άρθρου 9 περί εφαρμογής και ελέγχου ισχύουν και για τις επιδοτήσεις σε 
ιδρύματα (άρθρο 4 παρ. 5 (νέα) του κανονισμού στο τέλος). Έτσι, οι νέες διατάξεις σχετικά 
με τη δυνατότητα μεταφοράς πιστώσεων στο επόμενο έτος και τη δημιουργία αποθεματικών 
ισχύουν και για τα ιδρύματα.

- Η κατανομή των επιδοτήσεων για τα ιδρύματα γίνεται με την ίδια κλείδα που ισχύει για τα 
κόμματα στα οποία πρόσκεινται (άρθρο 10 παρ. 1 του κανονισμού), δηλ. κατά 15% εξίσου 
και κατά 85% ανάλογα με τον αριθμό των βουλευτών του αντίστοιχου κόμματος στο 
Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο.

- Για την επιδότηση ισχύει, για κόμματα και ιδρύματα, ενιαίο ποσοστό 85% του ετήσιου 
προϋπολογισμού. Τούτο ανταποκρίνεται στα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά των δικαιούχων και 
στις δύο περιπτώσεις (βλ. τροπολογία 7). 

- Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο πρέπει να υποβάλει έκθεση σχετικά με την αξιολογήσει της 
εφαρμογής του τροποποιημένου κανονισμού το αργότερο έως τις 15 Φεβρουαρίου 2011.
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