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(Előkészítő jogi aktusok)

SZÁMVEVŐSZÉK

5/2017. SZ. VÉLEMÉNY

az európai politikai pártok és az európai politikai alapítványok jogállásáról és finanszírozásáról szóló, 
2014. október 22-i 1141/2014/EU, Euratom európai parlamenti és tanácsi rendelet módosításáról 

szóló európai parlamenti és tanácsi rendeletjavaslatról

(2018/C 018/01)

AZ EURÓPAI UNIÓ SZÁMVEVŐSZÉKE,

tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződésre és különösen annak 287. cikke (4) bekezdésére és 322. cikkére,

tekintettel a Bizottság javaslatára (1),

tekintettel az Európai Parlamentnek a Számvevőszék által 2017. október 6-án kézhez vett véleménykérésére;

tekintettel a Tanácsnak a Számvevőszék által 2017. október 11-én kézhez vett véleménykérésére;

mivel:

(1) Az európai politikai pártok (EUPP) és az európai politikai alapítványok (EUPA) nem minősülnek az EUMSZ 
287. cikkének (1) bekezdése szerinti, az Unió által létrehozott szervnek, ezért ellenőrzésünk hatóköre sem terjed ki 
rájuk. Mindazonáltal az uniós költségvetésből kapott összeg tekintetében – az EUMSZ 287. cikkében foglalt feltételek 
mellett – hatáskörünk kiterjed a nyilvántartások ellenőrzésén és helyszíni vizsgálatokon alapuló ellenőrzések 
elvégzésére.

(2) Az európai politikai pártok és alapítványok azon pénzeszközei, amelyek nem az uniós költségvetésből származnak, 
nem képezik automatikusan ellenőrzésünk tárgyát. Mivel azonban az uniós támogatások és az egyéb forrásokból 
származó támogatások együttesen fejtik ki hatásukat, szükség lehet arra, hogy ellenőrzési munkánk keretében ez 
utóbbiakat is vizsgáljuk.

(3) Az Unió éves beszámolójának ellenőrzése kapcsán néhány olyan tranzakciót is megvizsgáltunk, amelyek európai 
politikai pártokhoz vagy alapítványokhoz kapcsolódtak. 2014-ben egy európai politikai pártnak kifizetett 
támogatással összefüggő tranzakciót ellenőriztünk. Két, 2015-ben, illetve 2016-ban vizsgált tranzakció kapcsán 
egyes politikai csoportok által elszámolt kiadásokat vettünk górcső alá (2). Ezek az ellenőrzések a közbeszerzési 
eljárásokkal kapcsolatos hiányosságokat és jogosulatlan kiadások elszámolásával összefüggő eseteket hoztak a 
felszínre (3).
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(1) Javaslat: Az Európai Parlament és a Tanács rendelete az európai politikai pártok és az európai politikai alapítványok jogállásáról és 
finanszírozásáról szóló, 2014. október 22-i 1141/2014/EU, Euratom európai parlamenti és tanácsi rendelet módosításáról (COM 
(2017) 481 final, 2017. szeptember 13.).

(2) A javaslat hatóköre nem terjed ki az Európai Parlamentben működő politikai csoportokra, noha azokra ugyanaz az ellenőrzési keret 
(független külső ellenőr kijelölése) és zárszámadási eljárás alkalmazandó, mint az európai politikai pártokra és alapítványokra.

(3) Lásd: a 2016-os éves jelentés 10.15. bekezdése, a 2015-ös éves jelentés 9.11. bekezdése, valamint a 2014-es éves jelentés 
9.11. bekezdése és 9.1. háttérmagyarázata.



(4) Az európai politikai pártok és az európai politikai alapítványok jogállásáról és finanszírozásáról szóló, 2014. 
október 22-i 1141/2014/EU, Euratom európai parlamenti és tanácsi rendelet célja az európai politikai pártok és a 
hozzájuk kapcsolódó politikai alapítványok láthatóságának, elismertségének, eredményességének, átláthatóságának 
és elszámoltathatóságának növelése volt. 1/2013. sz. véleményünkben (1) üdvözöltük a rendelettervezettel bevezetett 
előremutató intézkedéseket, és éltünk néhány felvetéssel.

(5) 2017. június 15-én a Parlament állásfoglalást (2) fogadott el, amelyben felkérte a Bizottságot arra, hogy tegyen 
javaslatot a meglévő jogi keret módosítására az 1141/2014/EU, Euratom rendelet által hagyott joghézagok orvoslása 
érdekében.

(6) Megjegyezzük, hogy az 1141/2014/EU, Euratom rendelet 2017. január 1-jével lett alkalmazandó, és az 
alkalmazásáról szóló jelentés csak 2018 közepén esedékes,

A KÖVETKEZŐ VÉLEMÉNYT FOGADTA EL:

ÁLTALÁNOS ÉSZREVÉTELEK

1. Az Európai Parlament és a Tanács 2014. október 22-én elfogadta az 1141/2014/EU, Euratom rendeletet, amely a 
2004/2003/EK rendelet hatályon kívül helyezése mellett új szabályokat határozott meg többek között az európai politikai 
pártok és az európai politikai alapítványok finanszírozásáról. E szabályok különösen a finanszírozás feltételeit, a 
támogatások, adományok és hozzájárulások odaítélését és elosztását, az európai parlamenti választási kampányok 
finanszírozását, a visszatéríthető kiadásokat, az uniós finanszírozás tilalmát, a beszámolókat, beszámolási kötelezettségeket 
és ellenőrzést, a végrehajtást és kontrollt, a szankciókat, az átláthatóságot, valamint az Európai Politikai Pártok és Európai 
Politikai Alapítványok Hatósága (a továbbiakban: a Hatóság), az Európai Parlament engedélyezésre jogosult tisztviselője és a 
tagállamok közötti együttműködést szabályozzák. A rendelet 2017. január 1-jétől alkalmazandó.

2. Véleményt (3) adtunk ki a Bizottság 2012-es javaslatairól (4). Ebben az adományokkal, a kölcsönökkel és a 
hozzájárulásokkal, a támogathatósági feltételekkel, valamint a beszámolókkal és a beszámolási kötelezettségekkel 
kapcsolatban tettük javaslatokat. Javaslataink többségét figyelembe vették és beépítették a végleges rendeletbe.

3. Egy európai parlamenti állásfoglalás (5) és az európai parlamenti szolgálatoktól, illetve több európai politikai párttól 
kapott információk nyomán a Bizottság 2017. szeptember 13-án benyújtotta a jelenlegi javaslatot (6). A javaslat kisszámú 
célzott módosítást tartalmaz, amelyek célja a Bizottság szerint „a hiányosságok orvoslása, az átláthatóság javítása, az uniós 
költségvetésből származó korlátozott erőforrások megfelelő elosztásának és felhasználásának biztosítása” (7).

4. A javaslat a következő kérdésekkel foglalkozik:

a) „többpárti tagság”;

b) az európai politikai pártok és alapítványok finanszírozása kapcsán alkalmazandó elosztási kulcs módosítása;

c) a társfinanszírozási ráta csökkentése;

d) a jogosulatlanul kifizetett összegek visszafizettetése;
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(1) 1/2013. sz. vélemény az európai politikai pártok és az európai politikai alapítványok alapszabályáról és finanszírozásáról szóló 
európai parlamenti és tanácsi rendeletre irányuló javaslatról, illetve a 966/2012/EU, Euratom rendeletet az európai politikai pártok 
finanszírozása tekintetében módosító európai parlamenti és tanácsi rendeletre irányuló javaslatról (HL C 67., 2013.3.7., 1. o.).

(2) Az Európai Parlament 2017. június 15-i állásfoglalása az európai szintű politikai pártok és politikai alapítványok finanszírozásáról 
(2017/2733(RSP)).

(3) 1/2013. sz. vélemény az európai politikai pártok és az európai politikai alapítványok alapszabályáról és finanszírozásáról szóló 
európai parlamenti és tanácsi rendeletre irányuló javaslatról, illetve a 966/2012/EU, Euratom rendeletet az európai politikai pártok 
finanszírozása tekintetében módosító európai parlamenti és tanácsi rendeletre irányuló javaslatról.

(4) Javaslat – Az Európai Parlament és a Tanács rendelete az európai politikai pártok és az európai politikai alapítványok alapszabályáról 
és finanszírozásáról (COM(2012) 499 final, 2012. szeptember 12.); Javaslat – Az Európai Parlament és a Tanács rendelete a 966/ 
2012/EU, Euratom rendeletnek az európai politikai pártok finanszírozása tekintetében történő módosításáról (COM(2012) 712 
final, 2012. november 29.).

(5) Az Európai Parlament 2017. június 15-i állásfoglalása az európai szintű politikai pártok és politikai alapítványok finanszírozásáról 
(2017/2733(RSP)).

(6) COM(2017) 481.
(7) Lásd az indokolás 4. oldalát.



e) a bejegyzési kritériumoknak való megfelelőség biztosítása;

f) a tagállami pártok és az európai politikai pártok közötti kapcsolatok tisztázása.

5. Üdvözöljük azokat a rendelkezéseket, amelyek javíthatják az európai politikai pártoknak és alapítványoknak juttatott 
eszközökkel való hatékony és eredményes gazdálkodást, valamint e források elszámoltathatóságát és átláthatóságát. 
Észrevételeket teszünk a beszámolás időrendjével kapcsolatos változtatások kapcsán, és javasoljuk egy „egységes 
szabálykönyv” bevezetését. Úgy véljük, hogy a többpárti tagságra és az uniós finanszírozás elosztási kulcsára irányuló 
rendelkezések politikai döntés tárgyát képezik, ezért azokkal kapcsolatban nem nyilvánítunk véleményt.

A KORÁBBI VÉLEMÉNY HASZNOSULÁSA

6. 1/2013. sz. véleményünkben aggályainknak adtunk hangot az adományokat, kölcsönöket, hozzájárulásokat és 
szankciókat szabályozó jogi keret hiányosságai kapcsán, és rámutattunk az elszámoltathatóság megerősítésének 
szükségességére. Az 1141/2014/EU, Euratom rendelet orvosolta a felvetett problémák többségét. Az alábbiakban 
megismétlünk néhány olyan felvetést, amelyet a rendelet kidolgozása során nem vettek figyelembe, de véleményünk szerint 
továbbra is relevánsnak minősülnek.

7. A jelenlegi javaslat nem követi azon ajánlásunkat, amely szerint külön kell szabályozni az olyan adományok kérdését, 
amelyek uniós intézményeknek vagy egyéb, uniós pénzeszközök kezelésében szerepet játszó hatóságoknak termékeket vagy 
szolgáltatásokat nyújtó természetes vagy jogi személytől származnak (1). A rendelet továbbá nem szabályozza az európai 
politikai pártokkal vagy alapítványokkal közvetlen vagy közvetett kapcsolatban álló szervezeteknek juttatott adományokat 
sem (2).

8. A rendelettervezet ezenfelül nem határoz meg a kölcsönökre és azok feltételeire vonatkozó szabályokat (3).

9. A jelenlegi 1141/2014/EU, Euratom rendelet arányos megközelítést vezet be a pénzbírságok összegét illetően (4), és 
bírság alkalmazásáról rendelkezik azokban az esetekben, ha az Európai Parlamentet vagy a Számvevőszéket akadályozzák 
ellenőrzési hatáskörük gyakorlásában (5). A javaslattervezet azt az ajánlásunkat (6) azonban nem ültette át a gyakorlatba, 
miszerint a számszerűsíthető jogsértések esetén kiszabható bírság tekintetében el kell törölni az európai politikai pártok és 
alapítványok éves költségvetésének 10 %-ában meghatározott felső határértéket.

AZ AKTUÁLIS JAVASLATRA VONATKOZÓ KÜLÖNLEGES ÉSZREVÉTELEINK

Társfinanszírozás

10. Az uniós költségvetés a ténylegesen felmerült elszámolható (7) költségek egy bizonyos százalékos arányának 
megtérítése formájában nyújt hozzájárulást az európai politikai pártoknak és alapítványoknak. A jelenleg hatályos 
szabályok értelmében a maximálisan kifizethető összeg nem haladhatja meg az ilyen költségek 85 %-át.

11. A javaslat indokolása és az európai parlamenti szolgálatoktól kapott magyarázat szerint több európai politikai párt 
és alapítvány nehezen tudja előteremteni a társfinanszírozási küszöbhöz szükséges hozzájárulásokat. Ez olyan 
megkérdőjelezhető gyakorlatok alkalmazását ösztönzi, mint kölcsönfelvétel a működésük finanszírozására (amelynek 
nyomán az ellenőrök üzletmenet-folytonossági aggályokat vetnek fel), vagy természetbeni hozzájárulások igénybevétele, 
amelyek értékét nehéz felmérni. Ráadásul ha az európai politikai pártok és alapítványok kölcsönfelvételhez folyamodnak, 
fennáll annak kockázata, hogy rendkívül előnyös feltételekkel nyújtott kölcsönök révén kijátsszák az adományokra és 
hozzájárulásokra vonatkozó szabályokat. A Bizottság e problémák orvoslása érdekében az európai politikai pártok esetében 
10 %-ra, az európai politikai alapítványok esetében pedig 5 %-ra tervezi csökkenteni a társfinanszírozási küszöböt.

2018.1.18. HU Az Európai Unió Hivatalos Lapja C 18/3

(1) Lásd: az 1/2013. sz. vélemény 5. bekezdése.
(2) Lásd: az 1/2013. sz. vélemény 6. bekezdése.
(3) Lásd: az 1/2013. sz. vélemény 10. bekezdése.
(4) Lásd: az 1141/2014/EU, Euratom rendelet 27. cikkének (4) bekezdése.
(5) Lásd: az 1141/2014/EU, Euratom rendelet 27. cikke (2) bekezdése a) pontjának iv. alpontja.
(6) Lásd: az 1/2013. sz. vélemény 11. bekezdése.
(7) A költségek akkor minősülnek uniós finanszírozásból támogathatónak, ha megfelelnek az európai politikai pártok és az európai 

politikai alapítványok jogállásáról és finanszírozásáról szóló, 2017. június 12-i 1141/2014/EU, Euratom európai parlamenti és 
tanácsi rendelet végrehajtására vonatkozó eljárások megállapításáról szóló európai parlamenti elnökségi határozat (HL C 205., 
2017.6.29., 2. o.) II.18. cikkében előírt feltételeknek.



12. Egyetértünk a Bizottság azon javaslatával, miszerint csökkenteni kell a társfinanszírozási küszöb teljesítése kapcsán 
felmerülő nehézségek miatt alkalmazott megkérdőjelezhető gyakorlatok által felvetett kockázatokat. E gyakorlatok további 
visszaszorításához azonban az adományokra és a kölcsönökre vonatkozó szabályok megerősítésére van szükség (lásd: 7. és 
8. bekezdés).

A jogosulatlanul kifizetett összegek visszafizettetése és a bejegyzési kritériumoknak való megfelelőség biztosítása

13. A javaslat tisztázza, hogy az Európai Parlament engedélyezésre jogosult tisztviselője az olyan magánszemélyekkel is 
visszafizettetheti az indokolatlanul kifizetett összegeket, akik az Unió pénzügyi érdekeit sértő jogellenes tevékenységet 
követtek el. Felhatalmazza továbbá a Hatóságot arra, hogy ha egy európai politikai párt vagy alapítvány már nem felel meg a 
bejegyzés összes kritériumának vagy ha a bejegyzés valótlan vagy félrevezető adatokon alapult, az érintett pártot vagy 
alapítványt törölje a nyilvántartásból.

14. Egyetértünk a Bizottság javaslatával, mivel ez hozzájárulhat az uniós költségvetés védelméhez. E célkitűzés 
megerősítése érdekében megismételjük az 1/2003. sz. véleményünkben tett ajánlásunkat, miszerint el kell törölni a 
pénzbírságok felső összeghatárát (lásd: 9. bekezdés).

A tagállami és az európai pártok közötti kapcsolatok tisztázása

15. Az egyértelműség és átláthatóság kedvéért a Bizottság azt javasolja, hogy tisztázni kellene a tagállami és az európai 
politikai pártok közötti kapcsolódásokat. A javaslat szerint „az európai politikai pártnak kérelmében bizonyítékot kell 
benyújtania arra vonatkozóan, hogy tagpártjai a kérelem benyújtásának időpontját megelőző 12 hónap során honlapjukon 
folyamatosan közzétették az európai politikai párt politikai programját, logóját, továbbá [különféle kapcsolódó] 
információkat.” Noha üdvözöljük az európai politikai pártok és a tagállami pártok közötti kapcsolódások átláthatóságának 
fokozására vonatkozó bizottsági szándékot, véleményünk szerint a gyakorlatban nehézséget okozhat ennek a 
követelménynek a nyomon követése és megfelelő bizonyítékok szerzése a „folyamatos közzététel” bizonyításához.

A javaslat időzítése

16. A jelenlegi szabályozás 2017. január 1-jével lett alkalmazandó. Így a jelenlegi pénzügyi hozzájárulási felhívás (1) is az 
első ilyen az új jogszabályok bevezetése óta. A Bizottság szerint a javaslat a korábbi szabályok által hagyott olyan kiskapuk 
megszüntetésére törekszik, amelyekre az 1141/2014/EU, Euratom rendelet kidolgozása során nem fordítottak figyelmet. 
Ennek ellenére részletesebb átdolgozásra lesz szükség, mivel az orvosolt problémák nem merítik ki a különféle érintettek 
által felvetett aggályok teljes körét.

17. Üdvözöljük a jelenleg hatályos jogszabályok minden esetleges hiányosságának kiigazítását, mindamellett 
véleményünk szerint általánosságban érdemes elkerülni, hogy a jogszabályokat röviddel azok hatálybalépése után, 
viszonylag alacsony számú probléma megoldása érdekében felülvizsgálják.

Egységes szabálykönyv

18. Jelenleg az uniós költségvetési rendelet is tartalmaz szabályokat az európai politikai pártoknak juttatott 
hozzájárulásokról (2). Egyes cikkei olyan kérdésekkel is foglalkoznak, amelyeket az 1141/2014/EU, Euratom rendelet is 
szabályoz (3). Az átfedések elkerülése és a jogszabályi keret egyszerűsítése érdekében – megítélésünk szerint – az európai 
politikai pártokra és alapítványokra vonatkozó valamennyi rendelkezést egyetlen egységes szabálykönyvben kellene ösz-
szefogni.

A véleményt 2017. december 14-i luxembourgi ülésén fogadta el a Számvevőszék.

a Számvevőszék nevében

Klaus-Heiner LEHNE

elnök 

C 18/4 HU Az Európai Unió Hivatalos Lapja 2018.1.18.

(1) Hozzájárulási felhívás (IX-2018/01) – Az európai politikai pártoknak juttatott hozzájárulások (2017/C 206/13).
(2) Második rész, VIII. cím: Az európai politikai pártoknak juttatott hozzájárulások.
(3) Ilyen többek között a társfinanszírozás, a beszámolás és az ellenőrzés kérdése.
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