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LYHYET PERUSTELUT

Valmistelija yhtyy komission näkemykseen, jonka mukaan laajentamalla ja tehostamalla 
Euroopan tason poliittisten puolueiden ja säätiöiden osallistumista poliittiseen toimintaan 
voidaan parantaa kansalaisten tietämystä kansallisen ja Euroopan tason poliittisten prosessien 
välisistä yhteyksistä ja edistää siten eurooppalaisen keskusteluareenan kehittymistä. Näin 
ollen Euroopan tason poliittiset puolueet ja säätiöt saavat tärkeämmän roolin viiden vuoden 
välein järjestettävissä Euroopan parlamentin vaaleissa ja mahdollisissa 
kansanäänestyskampanjoissa, jos äänestyksen aihe nimenomaisesti kuuluu EU:n toimivaltaan 
tai jos se koskee itse EU:n toimintaa. 

Valmistelija katsoo, että Euroopan tason poliittisten puolueiden ja säätiöiden on 
kunnioitettava ohjelmassaan ja toiminnassaan ja jäsentensä kautta EU:n perusperiaatteita eli 
ihmisarvon, vapauden, demokratian, tasa-arvon, oikeusvaltion ja ihmisoikeuksien 
kunnioittamisen periaatetta, vähemmistöihin kuuluvien oikeudet mukaan luettuina.

Valmistelija pitää tervetulleena Euroopan tason poliittisten puolueiden ja säätiöiden 
toimintamenetelmiä koskevan tietyn tasoisen rahoitukseen liittyvän joustavuuden 
käyttöönottoa ja tukee uutta rahoitusmenetelmää, joka perustuu rahoitusosuuksiin sekä 
toiminta-avustuksia ja lahjoituksia koskevaan järjestelmään. Tähän liittyen valmistelija haluaa 
korostaa, että rahoitusosuuksia yhteisten tapahtumien järjestämiseen ei saisi pitää 
lahjoituksina ja että ei saisi asettaa rajoja sille, kuinka paljon lahjoituksia Euroopan tason 
poliittiset puolueet ja säätiöt voivat hyväksyä luonnollisilta ja oikeushenkilöiltä.

Valmistelija yhtyy siihen näkemykseen, että Euroopan parlamentin on tarkistettava vuosittain 
Euroopan tason poliittisten puolueiden ja säätiöiden rekisteröinnin ehdot ja kriteerit, ja tukee 
ajatusta, että kolmesta riippumattomasta ja arvovaltaisesta henkilöstä koostuvan komitean, 
johon Euroopan parlamentti, neuvosto ja komissio kukin nimittävät yhden jäsenen, olisi 
annettava asiasta lausunto kohtuullisen ajan kuluessa.

Valmistelija katsoo myös, että vaikka Euroopan parlamentilla on rooli rekisteröinnissä ja 
vuosittaisessa tarkistamisessa, sen jäsenvaltion toimivaltaisten kansallisten viranomaisten, 
jossa Euroopan tason poliittisella puolueella tai säätiöllä on kotipaikka, on valvottava muista 
lähteistä kuin EU:n talousarviosta saatavaa rahoitusta ja kaikkia menoja.

TARKISTUKSET

Budjettivaliokunta pyytää asiasta vastaavaa perussopimus-, työjärjestys- ja toimielinasioiden 
valiokuntaa sisällyttämään mietintöönsä seuraavat tarkistukset:

Tarkistus 1

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 8 kappale
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Komission teksti Tarkistus

(8) Olisi vahvistettava menettelyt, joita 
Euroopan tason poliittisten puolueiden ja 
niitä lähellä olevien Euroopan tason 
poliittisten säätiöiden on noudatettava 
saadakseen eurooppalaisen oikeudellisen 
aseman tämän asetuksen mukaisesti, sekä 
menettelyt ja kriteerit, joiden perusteella 
päätetään tämän aseman myöntämisestä. 
Lisäksi olisi vahvistettava menettelyt siltä 
varalta, että jokin Euroopan tason 
poliittinen puolue tai Euroopan tason 
poliittinen säätiö menettää eurooppalaisen 
oikeudellisen asemansa tai luopuu siitä.

(8) Olisi vahvistettava menettelyt, joita 
Euroopan tason poliittisten puolueiden ja 
niitä lähellä olevien Euroopan tason 
poliittisten säätiöiden on noudatettava 
saadakseen eurooppalaisen oikeudellisen 
aseman tämän asetuksen mukaisesti, sekä 
menettelyt ja kriteerit, joiden perusteella 
päätetään tämän aseman myöntämisestä. 
Lisäksi olisi vahvistettava puolueettomat 
ja avoimet menettelyt siltä varalta, että 
jokin Euroopan tason poliittinen puolue tai 
Euroopan tason poliittinen säätiö menettää 
eurooppalaisen oikeudellisen asemansa tai 
luopuu siitä.

Tarkistus 2

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 15 a kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(15 a) Euroopan tason poliittisen 
puolueen jäsenyyttä ja osallistumista sen 
poliittiseen toimintaan 
vapaaehtoispohjalta ei olisi pidettävä 
luontoissuorituksina vaan ne olisi 
katsottava vapaaehtoistoiminnaksi.

Perustelu

Johdanto-osan kappaleessa selvennetään 2 artiklan 7 kohtaan tehtyä muutosta.

Tarkistus 3

Ehdotus asetukseksi
2 artikla – 1 kohta – 6 alakohta – 18 alaviite

Komission teksti Tarkistus

18 Tämän ehdotuksen hyväksymisen 
yhteydessä kollegio hyväksyy myös 
komission valmisteluasiakirjan, joka 

18 Tämän ehdotuksen hyväksymisen 
yhteydessä kollegio hyväksyy myös 
komission valmisteluasiakirjan, joka 
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koskee ehdotusta varainhoitoasetuksen 
muuttamisesta lisäämällä siihen uusi 
osasto, joka koskee Euroopan tason 
poliittisten puolueiden rahoittamiseksi 
myönnettäviä rahoitusosuuksia. Tällaisten 
rahoitusosuuksien käyttöönotto Euroopan 
tason poliittisia puolueita varten varmistuu 
vasta kun molemmat lainkäyttäjät ovat 
hyväksyneet viimeksi mainitun 
ehdotuksen.

koskee ehdotusta varainhoitoasetuksen 
muuttamisesta lisäämällä siihen uusi 
osasto, joka koskee Euroopan tason 
poliittisten puolueiden rahoittamiseksi 
myönnettäviä rahoitusosuuksia. Tällaisten 
rahoitusosuuksien käyttöönotto Euroopan 
tason poliittisia puolueita varten varmistuu 
vasta kun molemmat lainkäyttäjät ovat 
hyväksyneet viimeksi mainitun ehdotuksen
samalla kun varmistetaan näiden kahden 
ehdotuksen määritelmien jatkuva 
johdonmukaisuus ja selkeys.

Perustelu

Selvennys on tarpeen, jotta näiden kahden ehdotuksen yhteys otetaan varmasti riittävän hyvin 
huomioon.

Tarkistus 4

Ehdotus asetukseksi
2 artikla – 1 kohta – 7 alakohta

Komission teksti Tarkistus

(7) 'lahjoituksella' käteistä rahaa tai muita 
luontoissuorituksia (tavaroita tai palveluja), 
jotka tuovat ne vastaanottavalle Euroopan 
tason poliittiselle puolueelle tai Euroopan 
tason poliittiselle säätiölle taloudellista 
etua.

(7) 'lahjoituksella' käteistä rahaa tai muita 
luontoissuorituksia (tavaroita tai palveluja), 
jotka tuovat ne vastaanottavalle Euroopan 
tason poliittiselle puolueelle tai Euroopan 
tason poliittiselle säätiölle taloudellista
etua. Euroopan tason poliittisen puolueen 
jäsenyyttä ja osallistumista sen poliittiseen 
toimintaan vapaaehtoispohjalta ei pidetä 
lahjoituksina.

Perustelu

Ks. uusi johdanto-osan 15 a kappale.

Tarkistus 5

Ehdotus asetukseksi
10 artikla – 2 kohta
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Komission teksti Tarkistus

2. Niiden seikkojen tai näkökohtien osalta, 
joista ei säädetä tässä asetuksessa, 
Euroopan tason poliittisiin puolueisiin ja 
säätiöihin sovelletaan sitä kansallista 
lainsäädäntöä, jota sovelletaan niiden 
perussäännössä mainittuun oikeudelliseen 
muotoon siinä jäsenvaltiossa, jossa niiden 
kotipaikka on. Euroopan tason poliittisen 
puolueen tai säätiön muissa jäsenvaltioissa 
toteuttamaan toimintaan sovelletaan 
kyseisten jäsenvaltioiden soveltuvaa 
kansallista lainsäädäntöä.

2. Niiden seikkojen osalta, joista ei 
nimenomaisesti säädetä tässä asetuksessa, 
Euroopan tason poliittisiin puolueisiin ja 
säätiöihin sovelletaan sitä kansallista 
lainsäädäntöä, jota sovelletaan niiden 
perussäännössä mainittuun oikeudelliseen 
muotoon siinä jäsenvaltiossa, jossa niiden 
kotipaikka on. Euroopan tason poliittisen 
puolueen tai säätiön muissa jäsenvaltioissa 
toteuttamaan toimintaan sovelletaan 
kyseisten jäsenvaltioiden soveltuvaa 
kansallista lainsäädäntöä.

Perustelu

Tarkistuksella pyritään selventämään asetuksen soveltamisalaa, joka ei käy selvästi ilmi 
komission tekstistä.

Tarkistus 6

Ehdotus asetukseksi
11 artikla – 3 kohta

Komission teksti Tarkistus

3. Kun Euroopan tason poliittinen puolue 
tai säätiö on jossakin 1 kohdan a, b tai c 
alakohdassa tarkoitetuista tilanteista, sitä 
koskeva voimassa oleva päätös tämän 
asetuksen perusteella myönnettävästä 
unionin rahoituksesta peruutetaan tai 
tällaista rahoitusta koskeva voimassa oleva 
sopimus irtisanotaan ja käyttämättä olevat 
unionin varat peritään takaisin, mukaan 
lukien aiempina vuosina myönnetyt 
käyttämättä olevat unionin varat.

3. Kun Euroopan tason poliittinen puolue 
tai säätiö on jossakin 1 kohdan a, b tai 
c alakohdassa tarkoitetuista tilanteista, sitä 
koskeva voimassa oleva päätös tämän 
asetuksen perusteella myönnettävästä 
unionin rahoituksesta peruutetaan tai 
tällaista rahoitusta koskeva voimassa oleva 
sopimus irtisanotaan ja käyttämättä olevat 
unionin varat peritään takaisin, mukaan 
lukien aiempina vuosina myönnetyt 
käyttämättä olevat unionin varat, unionin 
yleiseen talousarvioon sovellettavista 
varainhoitosäännöistä 25 päivänä 
lokakuuta 2012 annetun Euroopan 
parlamentin ja neuvoston asetuksen1 (EU, 
Euratom) N:o 966/2012 
(varainhoitoasetus) asiaa koskevien 
säännösten mukaisesti.
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_____________
1 EUVL L 298, 26.10.2012, s. 1.

Perustelu

Selvennys on tarpeen, jotta näiden kahden ehdotuksen yhteys otetaan varmasti riittävän hyvin 
huomioon.

Tarkistus 7

Ehdotus asetukseksi
12 artikla – 4 kohta

Komission teksti Tarkistus

4. Euroopan unionin yleisestä 
talousarviosta myönnettävät 
rahoitusosuudet tai avustukset saavat olla 
enintään 90 prosenttia Euroopan tason 
poliittisen puolueen vuotuisista 
korvattavista kustannuksista ja 95 
prosenttia Euroopan tason poliittisen 
säätiön talousarvioon otetuista vuotuisista 
tukikelpoisista kustannuksista. Euroopan 
tason poliittiset puolueet voivat käyttää 
Euroopan unionin talousarviosta saamansa 
rahoituksen käyttämättä jääneen osan 
korvattavien kustannusten kattamiseen 
rahoituksen myöntämistä seuraavien 
kahden varainhoitovuoden aikana. Määrät, 
jotka ovat edelleen käyttämättä näiden 
kahden varainhoitovuoden jälkeen, 
peritään takaisin varainhoitoasetuksen 
mukaisesti.

4. Euroopan unionin yleisestä 
talousarviosta myönnettävät 
rahoitusosuudet tai avustukset saavat olla 
enintään 90 prosenttia Euroopan tason 
poliittisen puolueen vuotuisista 
korvattavista kustannuksista ja 
95 prosenttia Euroopan tason poliittisen 
säätiön talousarvioon otetuista vuotuisista 
tukikelpoisista kustannuksista. Euroopan 
tason poliittiset puolueet ja niitä lähellä 
olevat Euroopan tason poliittiset säätiöt 
voivat käyttää Euroopan unionin 
talousarviosta saamansa rahoituksen tai 
avustuksen käyttämättä jääneen osan 
rahoituksen myöntämistä seuraavien 
kahden varainhoitovuoden aikana. Määrät, 
jotka ovat edelleen käyttämättä näiden 
kahden varainhoitovuoden jälkeen, 
peritään takaisin varainhoitoasetuksen 
mukaisesti.

Perustelu

Euroopan tason poliittisille puolueille ja säätiöille annettavalla julkisella rahoituksella 
edistetään niiden toiminnan vakautta ja jatkuvuutta, mutta sen tärkeimpänä tarkoituksena on 
myötävaikuttaa eurooppalaisen poliittisen tietoisuuden muodostumiseen ja unionin 
kansalaisten tahdon ilmaisemiseen. Euroopan tason poliittisten puolueiden ja säätiöiden olisi 
voitava kerätä tarvitsemansa kampanjarahoitus siirtämällä määrärahoja edellisiltä 
varainhoitovuosilta.
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Tarkistus 8

Ehdotus asetukseksi
15 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Euroopan tason poliittiset puolueet ja 
säätiöt voivat ottaa luonnollisilta tai 
oikeushenkilöiltä vastaan lahjoituksia 
enintään 25 000 euroa vuodessa 
lahjoittajaa kohden, 5 kohdan soveltamista 
kuitenkaan rajoittamatta.

1. Euroopan tason poliittiset puolueet ja 
säätiöt voivat ottaa luonnollisilta tai 
oikeushenkilöiltä vastaan lahjoituksia, 
5 kohdan soveltamista kuitenkaan 
rajoittamatta.

Perustelu

Tarkistuksen tarkoituksena on poistaa rajoitukset, jotka koskevat lahjoitusten arvoa vuodessa 
ja lahjoittajaa kohden. Näin kannustetaan poliittisia puolueita omien resurssien 
hankkimiseen.

Tarkistus 9

Ehdotus asetukseksi
15 artikla – 5 kohta – b alakohta

Komission teksti Tarkistus

b) lahjoituksia Euroopan parlamentin 
poliittisten ryhmien talousarvioista,

b) lahjoituksia Euroopan parlamentin 
poliittisten ryhmien talousarvioista, vaikka 
rahoitusosuuksia yhteisten tapahtumien 
järjestämiseen ei pidetä lahjoituksina,

Perustelu

Euroopan tason poliittiset puolueet ja Euroopan parlamentin poliittiset ryhmät järjestävät 
usein yhteisiä tapahtumia kuten konferensseja, seminaareja ja julkisia keskusteluja, kun niillä 
voidaan edistää yhteisiä poliittisia tai yhteiskunnallisia päämääriä.. Näissä erityistapauksissa 
Euroopan parlamentin poliittisen ryhmän osallistuminen järjestelykustannuksiin on täysin 
sallittua eikä sitä pidetä lahjoituksena.

Tarkistus 10

Ehdotus asetukseksi
15 artikla – 5 kohta – c alakohta

Komission teksti Tarkistus

c) lahjoituksia liikeyrityksiltä, joihin c) lahjoituksia liikeyrityksiltä, joihin 
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julkiset viranomaiset voivat suoraan tai 
välillisesti käyttää määräysvaltaa 
omistuksen, rahoitusosuuden tai yritystä 
koskevien sääntöjen perusteella,

julkiset viranomaiset voivat suoraan tai 
välillisesti käyttää määräysvaltaa 
omistuksen, rahoitusosuuden tai yksittäistä 
yritystä koskevien sääntöjen perusteella,

Tarkistus 11

Ehdotus asetukseksi
15 artikla – 5 kohta – d alakohta

Komission teksti Tarkistus

d) lahjoituksia kolmansien maiden 
viranomaisilta tai liikeyrityksiltä, joihin 
julkiset viranomaiset voivat suoraan tai 
välillisesti käyttää määräysvaltaa 
omistuksen, rahoitusosuuden tai yritystä 
koskevien sääntöjen perusteella.

d) lahjoituksia kolmansien maiden 
viranomaisilta tai liikeyrityksiltä, joihin 
julkiset viranomaiset voivat suoraan tai 
välillisesti käyttää määräysvaltaa 
omistuksen, rahoitusosuuden tai yksittäistä 
yritystä koskevien sääntöjen perusteella.

Tarkistus 12

Ehdotus asetukseksi
16 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

2. Kaikkia luonnollisia henkilöitä tai 
oikeushenkilöitä, jotka tekevät lahjoituksen 
Euroopan tason poliittiselle puolueelle tai 
säätiölle kotimaassaan tai toisessa 
jäsenvaltiossa, on kohdeltava verotuksessa 
samalla tavoin kuin niitä, jotka tekevät 
lahjoituksia sellaiseen jäsenvaltioon 
sijoittautuneille poliittisille puolueille tai 
poliittisille säätiöille, jossa lahjoittajan 
verotuksellinen kotipaikka on.

2. Kaikkia luonnollisia henkilöitä tai 
oikeushenkilöitä, jotka tekevät lahjoituksen 
Euroopan tason poliittiselle puolueelle tai 
säätiölle kotimaassaan tai toisessa 
jäsenvaltiossa, on kohdeltava verotuksessa 
samalla tavoin kuin niitä, jotka tekevät 
lahjoituksia sellaiseen jäsenvaltioon 
sijoittautuneille poliittisille puolueille tai 
poliittisille säätiöille, jossa lahjoittajan 
verotuksellinen kotipaikka on, sanotun 
kuitenkaan rajoittamatta olemassa olevien 
kansallisten kynnysarvojen soveltamista 
ja jäsenvaltion verolainsäädäntöä 
koskevaa autonomiaa.

Perustelu

Tarkistuksella pyritään selventämään asetuksen soveltamisalaa, joka ei käy selvästi ilmi 
komission tekstistä.
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Tarkistus 13

Ehdotus asetukseksi
18 artikla – 3 kohta

Komission teksti Tarkistus

3. Euroopan unionin yleisestä 
talousarviosta tai muista lähteistä 
myönnettävää Euroopan tason poliittisten 
puolueiden ja säätiöiden rahoitusta ei saa 
käyttää kansallisten, alueellisten tai 
paikallisten kansanäänestysten 
rahoitukseen.

3. Euroopan unionin yleisestä 
talousarviosta tai muista lähteistä 
myönnettävää Euroopan tason poliittisten 
puolueiden ja säätiöiden rahoitusta ei saa 
käyttää kansallisten, alueellisten tai 
paikallisten kansanäänestysten 
rahoitukseen paitsi Euroopan tason 
poliittisten puolueiden kohdalla silloin, 
kun kampanjan aiheena on Euroopan 
unionin lainsäädäntö tai kun 
kansanäänestys koskee suoraan unionin 
toimielimen toimintaa.

Perustelu

Euroopan tason poliittisia puolueita ei saa sulkea pois kansallisista, alueellisista tai 
paikallisista kansanäänestyskampanjoista silloin, kun kampanjat koskevat Euroopan unionin 
toimintaa tai EU:n toimivaltaan kuuluvia asioita. Euroopan tason poliittisten puolueiden on 
oltava osa tällaista demokraattista prosessia, koska ne edustavat aidosti eurooppalaista 
näkökulmaa.

Tarkistus 14

Ehdotus asetukseksi
22 artikla – 7 kohta

Komission teksti Tarkistus

7. Tämän artiklan nojalla määrättyjä 
seuraamuksia sovelletaan kaikkiin 
Euroopan tason poliittisiin puolueisiin ja 
Euroopan tason poliittisiin säätiöihin 
riippumatta siitä, saavatko ne unionin 
rahoitusta. Toimivaltainen tulojen ja 
menojen hyväksyjä voi määrätä 
varainhoitoasetuksen [96 artiklan 2 
kohdassa] ja sen soveltamissääntöjen [145] 
artiklassa tarkoitettuja hallinnollisia ja/tai 
taloudellisia seuraamuksia mille tahansa 
Euroopan tason poliittiselle puolueelle tai 

7. Tämän artiklan nojalla määrättyjä 
seuraamuksia sovelletaan kaikkiin tämän 
asetuksen säännösten mukaisesti 
tunnustettuihin Euroopan tason poliittisiin 
puolueisiin ja Euroopan tason poliittisiin 
säätiöihin riippumatta siitä, saavatko ne 
unionin rahoitusta. Hankintaviranomainen
voi määrätä varainhoitoasetuksen 
109 artiklan 2 kohdassa ja sen 
soveltamissääntöjen [145] artiklassa 
tarkoitettuja hallinnollisia ja/tai 
taloudellisia seuraamuksia mille tahansa 
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Euroopan tason poliittiselle säätiölle, joka 
on jossakin varainhoitoasetuksen [96 
artiklan 1 kohdassa] tarkoitetuista 
tilanteista, joita ei mainita edellä olevissa 
kohdissa.

Euroopan tason poliittiselle puolueelle tai 
Euroopan tason poliittiselle säätiölle, joka 
on jossakin varainhoitoasetuksen 
109 artiklan 1 kohdassa tarkoitetuista 
tilanteista, joita ei mainita edellä olevissa 
kohdissa.

Perustelu

Selvennys: vaikka puolue tai säätiö ei olisi vielä hakenut tai saanut unionin rahoitusta omien 
varojensa lisäksi, siihen sovelletaan silti lahjoitusten avoimuutta koskevia sääntöjä.

Tarkistus 15

Ehdotus asetukseksi
24 artikla – 1 kohta – johdantokappale

Komission teksti Tarkistus

1. Rekisteri julkaisee tätä varten 
perustettavalla verkkosivulla seuraavat 
tiedot:

1. Rekisteri julkaisee tätä varten 
perustettavalla verkkosivulla viimeistään 
neljän viikon kuluttua tietojen 
toimittamisesta tai siitä kun Euroopan 
parlamentti on tehnyt päätöksensä
seuraavat tiedot: 

Perustelu

Vaatimuksen tietojen julkaisemisesta verkkosivustolla kuukauden määräajassa ei pitäisi
koskea vain a ja b alakohdassa tarkoitettuja tietoja vaan yhtäläisesti kaikkia tietoja.

Tarkistus 16

Ehdotus asetukseksi
24 artikla – 1 kohta – a alakohta

Komission teksti Tarkistus

a) kaikkien rekisteröityjen Euroopan tason 
poliittisten puolueiden ja säätiöiden nimet 
ja perussäännöt sekä 
rekisteröintihakemuksen mukana 6 artiklan 
3 kohdan mukaisesti toimitetut asiakirjat, 
viimeistään neljän viikon kuluttua siitä 
kun Euroopan parlamentti on tehnyt 
päätöksensä, ja tämän jälkeen 6 artiklan 6 

a) kaikkien rekisteröityjen Euroopan tason 
poliittisten puolueiden ja säätiöiden nimet 
ja perussäännöt sekä 
rekisteröintihakemuksen mukana 6 artiklan 
3 kohdan mukaisesti toimitetut asiakirjat ja 
tämän jälkeen 6 artiklan 6 ja 7 kohdan 
mukaisesti Euroopan parlamentille 
ilmoitetut muutokset,
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ja 7 kohdan mukaisesti Euroopan 
parlamentille ilmoitetut muutokset,

Perustelu

24 artiklan 1 kohdan ensimmäiseen virkkeeseen tehdyn tarkistuksen edellyttämä tekninen 
mukautus.

Tarkistus 17

Ehdotus asetukseksi
24 artikla – 1 kohta – b alakohta

Komission teksti Tarkistus

b) luettelon hylätyistä hakemuksista sekä 
rekisteröintihakemuksen mukana 6 artiklan 
3 kohdan mukaisesti toimitetut asiakirjat ja 
hylkäämisen perusteet, viimeistään neljän 
viikon kuluttua siitä kun Euroopan 
parlamentti on tehnyt päätöksensä,

b) luettelon hylätyistä hakemuksista sekä 
rekisteröintihakemuksen mukana 6 artiklan 
3 kohdan mukaisesti toimitetut asiakirjat ja 
hylkäämisen perusteet,

Perustelu

24 artiklan 1 kohdan ensimmäiseen virkkeeseen tehdyn tarkistuksen edellyttämä tekninen 
mukautus.

Tarkistus 18

Ehdotus asetukseksi
25 artikla – 3 kohta

Komission teksti Tarkistus

3. Euroopan parlamentti ja 7 artiklan 2 
kohdassa tarkoitettu komitea varmistavat, 
että niiden tämän asetuksen nojalla 
keräämiä henkilötietoja ei käytetä muihin 
tarkoituksiin kuin varmistamaan Euroopan 
tason poliittisten puolueiden ja Euroopan 
tason poliittisten säätiöiden rahoituksen 
laillisuus, säännönmukaisuus ja avoimuus 
sekä Euroopan tason poliittisten 
puolueiden jäsenyys. Ne poistavat nämä 
henkilötiedot viimeistään 24 kuukauden
kuluttua siitä kun niistä on julkaistu 

3. Euroopan parlamentti ja 7 artiklan 
2 kohdassa tarkoitettu komitea varmistavat, 
että niiden tämän asetuksen nojalla 
keräämiä henkilötietoja ei käytetä muihin 
tarkoituksiin kuin varmistamaan Euroopan 
tason poliittisten puolueiden ja Euroopan 
tason poliittisten säätiöiden rahoituksen 
laillisuus, säännönmukaisuus ja avoimuus 
sekä Euroopan tason poliittisten 
puolueiden jäsenyys. Ne poistavat nämä 
henkilötiedot viimeistään 36 kuukauden
kuluttua siitä kun niistä on julkaistu 
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tarvittavat osat 24 artiklan mukaisesti. tarvittavat osat 24 artiklan mukaisesti.

Perustelu

Komission ehdotukseen sisältyy varainhoitoasetuksen 13 artiklasta poiketen laajennettu 
määrärahojen siirtomahdollisuus ("n+2"), minkä seurauksena tietyn varainhoitovuoden 
määrärahoja voidaan käyttää kaikkiaan kolmena varainhoitovuotena. Henkilötietojen 
poistamisen määräajaksi olisi siksi asetettava 36 kuukautta.

Tarkistus 19

Ehdotus asetukseksi
26 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Euroopan parlamentti säätää 
perussääntöjen rekisteröintiä, rahoitusta tai 
seuraamuksia koskeviin päätöksiin 
liittyvistä hallinnollisista 
muutoksenhakumenettelyistä.

1. Euroopan parlamentti säätää 
perussääntöjen rekisteröintiä, rahoitusta tai 
seuraamuksia koskeviin päätöksiin 
liittyvistä nopeista ja avoimista
hallinnollisista 
muutoksenhakumenettelyistä.

Perustelu

Tarkistuksella pyritään mahdolliset seuraamukset huomioon ottaen korostamaan toimivien ja 
asianmukaisten hallinnollisten muutoksenhakumenettelyjen tarvetta.
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