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Támogatások az európai szintű politikai pártok részére
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1. CÉLKITŰZÉSEK

1.1. Háttér

Az Európai Közösséget létrehozó szerződés 191. cikke
kimondja, hogy „az európai szintű politikai pártok fontos
tényezői az Unión belüli integrációnak, továbbá hozzájárulnak
az európai öntudat kialakításához és az uniós polgárok akara-
tának kinyilvánításához”. E vonatkozásban, a 2004/2003/EK
európai parlamenti és tanácsi rendelet (1) meghatározza az
európai szintű politikai pártokra irányadó szabályokat, és a
finanszírozásukra vonatkozó előírásokat. E rendelet előirányozza
az Európai Parlament pénzügyi hozzájárulását működési támo-
gatás formájában mindazon politikai pártok részére, amelyek
erre vonatkozó kérvényt nyújtottak be, s eleget tesznek a rende-
letben rögzített feltételeknek.

1.2. A pályázati felhívás tárgya

A 2004/2003/EK rendelet végrehajtási utasításait rögzítő 2004.
március 29-i európai parlamenti elnökségi határozat (2) 2. cikke
értelmében „az Európai Parlament minden első félévben közzétesz
egy pályázati felhívást az európai szintű politikai pártok finanszírozá-
sának céljával adott támogatások odaítélésére”. E pályázati felhívás a
2008-as pénzügyi évre vonatkozó támogatás iránti pályázatokat
érinti, s a 2008. január 1. és 2008. december 31. közötti
időszakot fedi le.

2. A TÁMOGATÁS ODAÍTÉLÉSÉNEK FELTÉTELEI ÉS IGAZOLÓ
DOKUMENTUMOK

2.1. A pályázatok elfogadhatósága

Kizárólag a fentiekben említett 2004. március 29-i európai
parlamenti elnökségi határozat 1. sz. mellékletében található,
támogatásra vonatkozó pályázati formanyomtatvány előírásainak
megfelelő, az Európai Parlament elnökéhez benyújtott, és a
meghatározott határidőn belül, az előírásoknak megfelelően
leadott írásos pályázatokat veszik figyelembe.

2.2. A jogosultság kritériumai

Ahhoz, hogy az európai szintű politikai párt jogot formálhasson
egy bizonyos támogatásra, eleget kell tennie a 2004/2003/EK
rendelet 3. cikkében előírt feltételeknek, azaz az európai szintű
politikai párt:

a) jogi személyiséggel rendelkezik azon tagállamban, amelyben
a székhelye található;

b) képviselteti magát európai parlamenti képviselői révén a
tagállamok legalább egynegyedében, illetve a nemzeti, vagy
regionális parlamentekben, vagy regionális gyűlésekben, vagy
a legutóbbi európai parlamenti választásokon a tagállamok
legalább egynegyedében megszerezte az adott tagállamokban
leadott szavazatok legalább három százalékát;

c) különösen programjában és tevékenysége során tiszteletben
tartja azon elveket, amelyeken az Európai Unió alapul, azaz a
szabadág, a demokrácia, az emberi jogok és alapvető szabad-
ságok tiszteletben tartásának, valamint a jogállamiság elvét;

d) részt vett az európai parlamenti választásokon, vagy kifejezte
erre irányuló szándékát.
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(1) HL L 297., 2003.11.15., 1. o.
(2) HL C 155., 2004.6.12., 1. o. Az Elnökség által 2006. február 1-jén

módosított határozat (HL C 150., 2006.6.28., 9. o.).



2.3. A kizárás feltételei

A pályázóknak igazolniuk kell továbbá, hogy az Európai Közös-
ségek általános költségvetésére alkalmazandó költségvetési
rendeletről szóló, 2002. június 25-i 1605/2002/EK, Euratom
tanácsi rendelet (1) 93. és 94. cikkében meghatározott helyzetek
egyike sem áll fenn esetükben.

2.4. Kiválasztási feltételek

A pályázóknak bizonyítaniuk kell, hogy rendelkeznek a finanszí-
rozás iránti pályázat tárgyát képező munkaprogram megvalósí-
tásához szükséges jogi és pénzügyi életképességgel, továbbá
hogy rendelkeznek a támogatandó munkaprogram teljes megva-
lósításához szükséges technikai és ügyviteli feltételekkel.

2.5. A támogatás odaítélésének feltételei

A 2004/2003/EK rendelet 10. cikke értelmében, a 2008-as
pénzügyi évre rendelkezésre álló előirányzatok azon politikai
pártok között kerülnek felosztásra, amelyek finanszírozás iránti
pályázatai az elfogadhatóság, a jogosultság, a kizárás és a kivá-
lasztás tekintetében pozitív elbírálásban részesültek az alábbiak
szerint:

a) 15 %-ot egyenlő részekben osztanak el;

b) 85 %-ot azok között osztanak el, amelyek az Európai Parla-
mentben megválasztott képviselőkkel rendelkeznek, az el-
osztás aránya megegyezik a megválasztott képviselőkével.

2.6. Benyújtandó igazoló dokumentumok

A fenti feltételek értékelése céljából a pályázóknak az alábbi
igazoló dokumentumokat kell benyújtaniuk:

a) az eredeti kísérőlevelet;

b) a 2004. március 29-i európai parlamenti elnökségi határozat
1. sz. mellékletében található, hiánytalanul kitöltött és alá-
írással ellátott pályázati nyomtatványt (ideértve az írásban,
eskü alatt tett nyilatkozatot);

c) a politikai párt alapokmányait;

d) a hivatalos bejegyzési igazolást;

e) a politikai párt tényleges fennállását igazoló új keletű tanúsít-
ványt;

f) az igazgatótanács igazgatóinak/tagjainak listáját (családi név
és utónév, a pályázó politikai párton belül betöltött címe
vagy tisztségének megnevezése);

g) mindazokat a dokumentumokat, amelyek igazolják, hogy a
pályázó eleget tesz a 2004/2003/EK rendelet 3. cikkének b),
c) és d) pontjában és 10. cikke (1) bekezdésének b) pont-
jában (2) megállapított feltételeknek (vagy nyilatkozatot arról,
hogy a már benyújtott dokumentumokban nem történt
változás);

h) a politikai párt munkaprogramját;

i) az egy külső könyvvizsgáló szerv által hitelesített, átfogó
2006-os pénzügyi kimutatást (3);

j) a támogatás iránti igénylésre figyelembe veendő, 2008.
január 1-jétől 2008. december 31-ig terjedő időszakra vonat-
kozó ideiglenes működési költségvetést, megjelölve azokat az
elszámolható kiadásokat, amelyek jogosultak közösségi költ-
ségvetést terhelő finanszírozásra.

3. A KÖZÖSSÉGI FINANSZÍROZÁS RÉSZLETEI

A 2008-as pénzügyi évre szóló költségvetés becsült összege –

a költségvetési hatóság jóváhagyásától függően –

10 645 000 EUR.

Az Európai Parlament által odaítélt pénzügyi támogatás legma-
gasabb összege nem haladja meg az európai szintű politikai
pártok működési költségvetése elszámolható költségeinek
75 %-át. Az érintett politikai párt felelős a bizonylatok benyújtá-
sáért.

A költségvetési rendelet és az Európai Közösségek általános költ-
ségvetésére alkalmazandó költségvetési rendeletről szóló
1605/2002/EK, Euratom tanácsi rendelet végrehajtására vonat-
kozó részletes szabályok megállapításáról szóló, 2002. december
23-i 2342/2002/EK, Euratom bizottsági rendelet (4) értelmében
közösségi finanszírozásra a párt működéséhez nyújtott támo-
gatás formájában kerül sor. A támogatás kifizetési feltételeit,
valamint a támogatás felhasználásával kapcsolatos kötelezettsé-
geket támogatási megállapodásokban határozzák meg, melyek
egy mintája a 2004. március 29-i európai parlamenti elnökségi
határozat 2. sz. mellékletét képezi.

4. ELJÁRÁS

4.1. Határidő és a pályázatok benyújtásának módozatai

A pályázatok benyújtásának határideje 2007. november 14. Az
e határidőt követően benyújtott pályázatokat nem veszik figye-
lembe.

A pályázatokra vonatkozó formai kötelezettségek:

– a pályázatokat finanszírozás iránti pályázati formanyomtat-
vány kitöltése útján fogalmazzák meg,

– a pályázatokat a pályázónak vagy az arra illetékes felhatalma-
zott képviselőjének feltétlenül alá kell írnia,
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(1) HL L 248., 2002.9.16., 1. o. Az utoljára az 1995/2006/EK, Euratom
rendelettel módosított rendelet (HL L 390., 2006.12.30., 1. o.).

(2) Beleértve a 3. cikk b) pontjának első albekezdésében, valamint a 10.
cikk (1) bekezdésének b) pontjában említett megválasztott személyek
listáját.

(3) Kivéve, ha az európai szintű politikai párt a folyó év során jött létre.
(4) HL L 357., 2002.12.31., 1. o. Az utoljára a 478/2007/EK, Euratom

rendelettel módosított rendelet (HL L 111., 2007.4.28., 13. o.).



– a pályázatokat kettős borítékban lezárva kell megküldeni.
Mindkét borítékot le kell zárni. A belső borítékon a címzett
szervnek a pályázati felhívásban alkalmazott megnevezésén
túlmenően az alábbi megjelölést kell feltüntetni:

„Pályázati felhívás – 2008-as támogatások az európai szintű poli-
tikai pártok részére

SEM A POSTASZOLGÁLAT, SEM PEDIG MÁS,
FELHATALMAZÁSSAL NEM RENDELKEZŐ SZEMÉLY NEM

BONTHATJA FEL”

Öntapadós borítékok alkalmazása esetén azokat ragasztó-
szalag segítségével is le kell zárni, és azt a feladónak – a
ragasztószalagon átírva – aláírásával el kell látnia. A feladó
aláírásának nemcsak a feladó kézírásos kézjegye tekintendő,
hanem vállalatának bélyegzője is,

– a pályázatokat legkésőbb a pályázati felhívásban vagy a Hiva-
talos Lapban megadott határidőig kell megküldeni ajánlott
postai küldeményként vagy postaszolgálattal, feladóvevénnyel
igazolva.

A külső borítékot a következő címre kell megcímezni:

PARLEMENT EUROPÉEN
Service du Courrier Officiel
Bâtiment KAD 00D008
L-2929 Luxembourg

Ezen a borítékon szintén fel kell tüntetni a feladó címét.

A belső borítékon a következő címet kell feltüntetni:

M. le Président du Parlement Européen
aux bons soins de M. Vanhaeren, Directeur général des
finances
SCH 05B031
L-2929 Luxembourg

4.2. A tevékenységi program kivitelezési ütemezése

Az európai szintű politikai pártok 2008-as működési költségve-
tésében szereplő kiadások társfinanszírozására figyelembe vehető
időszak 2008. január 1-jétől 2008. december 31-ig tart.

4.3. Eljárási mód és odaítélési határidő

Az európai szintű politikai pártok részére szóló támogatások
odaítélésére vonatkozóan az alábbi eljárási módot és határidőket
alkalmazzák:

a) a pályázatok benyújtása az Európai Parlamenthez (legkésőbb
2007. november 14.);

b) az Európai Parlament szervezeti egységei megvizsgálják és
kiválasztják a nyertes pályázatokat. Kizárólag a pályázati
felhívásban rögzített jogosultsági, kizárási és kiválasztási felté-
teleknek eleget tevő pályázatokat vizsgálják meg;

c) az Európai Parlament Elnöksége meghozza végleges döntését
(2008. február 15. előtt) és értesíti a pályázókat az ered-
ményről;

d) aláírják a támogatási megállapodást (az Elnökség határozatát
követő 30 napon belül);

e) átutalják a 80 %-os előfinanszírozási összeget (a megálla-
podás aláírását követő 15 napon belül).

4.4. Kiegészítő információk

Az alábbi szövegek megtalálhatóak az Európai Parlament inter-
netes oldalán:

http://www.europarl.europa.eu/tenders/invitations.htm:

a) az európai szintű politikai pártokra irányadó előírásokról és
finanszírozásuk szabályairól szóló, 2004/2003/EK európai
parlamenti és tanácsi rendelet;

b) az Európai Parlament Elnökségének 2004. március 29-i
határozata az európai szintű politikai pártokra irányadó
előírásokról és finanszírozásuk szabályairól szóló
2004/2003/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet végre-
hajtására vonatkozó eljárásokról;

c) finanszírozás iránti pályázati nyomtatvány;

d) minta megállapodás.

A jelen – támogatás odaítélésére irányuló – pályázattal kapcsola-
tos valamennyi kérdést a közzétételi hivatkozási szám megjelölé-
sével az alábbi e-mail címre kell eljuttatni:

Helmut.Betz@europarl.europa.eu.
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