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LYHYET PERUSTELUT

Lausunnon valmistelija suhtautuu myönteisesti komission ehdotukseen asetukseksi Euroopan 
tason poliittisten puolueiden ja säätiöiden perussäännöstä ja rahoituksesta. Se sisältää 
muutamia tärkeitä ehdotuksia, jotka parlamentti esitti huhtikuussa 2011 antamassaan 
päätöslauselmassa, ja mahdollistaa näin poliittisten puolueiden aseman täysimääräisen ja 
tehokkaan tunnustamisen kaikkialla EU:ssa Lissabonin sopimuksen (SEU-sopimuksen 
10 artikla) ja perusoikeuskirjan mukaisesti.

Euroopan tason poliittisten puolueiden uusi oikeushenkilöys on oikeudellisten asioiden 
valiokunnalle yksi ehdotuksen pääkysymyksistä. Unionin lainsäädännön mukainen 
oikeushenkilöys määritellään ehdotuksessa kansallisessa lainsäädännössä jo olemassa olevaa 
oikeushenkilöyttä täydentäväksi ja sen kattavaksi. Tavoitteena on välttää erilaisten 
vaatimusten soveltaminen jäsenvaltioissa yhtäältä kansallisiin puolueisiin sovellettavien 
sääntöjen ja toisaalta Euroopan tason puolueita koskevien muiden kriteerien osalta. Samalla 
pyritään vähentämään jäsenvaltioissa ehdotusta kohtaan tunnettua vastarintaa.

Ennen kuin puolue tai säätiö voidaan rekisteröidä ja se voi saada oikeushenkilöyden unionin 
lainsäädännön nojalla, sillä on itse asiassa jo oltava oikeushenkilöys (yhdistys tai muu) jonkin 
jäsenvaltion lainsäädännön nojalla ja kotipaikka kyseisessä jäsenvaltiossa.

Oikeudellisten asioiden valiokunnan toimivallan kannalta sisäistä hallintoa koskevat säännöt 
ovat niin ikään erittäin tärkeitä, sillä niissä vahvistetaan vastuuvelvollisuutta ja avoimuutta 
koskevia pitkälle kehitettyjä yhteisiä kriteerejä ja niillä saattaa olla myönteisiä 
heijastusvaikutuksia myös kansallisten puolueiden sisäisiin sääntöihin ja menettelyihin.

Ehdotuksessa esitetään osatekijät, jotka on sisällytettävä perussääntöön puolueiden 
demokraattisen sisäisen toiminnan takaamiseksi ja joihin kuuluvat jäsenten oikeudet ja 
velvollisuudet, yleiskokouksen toiminta sekä kaikkien muiden hallintoelinten valinta- ja 
päätöksentekomenettelyt. Tältä osin erittäin tärkeä on luonnollisesti myös viittaus 
mahdollisuuteen poistaa puolue rekisteristä, jos se ei noudata sisäistä demokratiaa koskevia 
vähimmäissääntöjä.

Ehdotuksen käsittelyn aikataulu Euroopan parlamentissa on oikeudellisten asioiden 
valiokunnan kannalta erittäin tärkeä. Jotta asetuksen hyväksyminen voidaan käytännössä 
taata, oikeudellisten asioiden valiokunta suosittaa, että Euroopan parlamentti vahvistaa 
kantansa hyvissä ajoin ennen keväällä 2014 pidettäviä vaaleja.

TARKISTUKSET

Oikeudellisten asioiden valiokunta pyytää asiasta vastaavaa perussopimus-, työjärjestys- ja 
toimielinasioiden valiokuntaa sisällyttämään mietintöönsä seuraavat tarkistukset:

Tarkistus 1
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Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 9 a kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(9 a) Euroopan tason poliittisilla 
puolueilla ja säätiöillä olisi oltava oikeus 
palkata henkilöstönsä Euroopan unionin 
muuhun henkilöstöön sovellettavien 
palvelussuhteen ehtojen 2 artiklan 
c kohdan mukaisesti yhdenvertaisesti 
Euroopan parlamentin poliittisten 
ryhmien kanssa.

Tarkistus 2

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 10 kappale

Komission teksti Tarkistus

(10) Euroopan tason poliittisten puolueiden 
ja niitä lähellä olevien Euroopan tason 
poliittisten säätiöiden, jotka haluavat saada 
tämän asemansa tunnustetuksi Euroopan 
tasolla eurooppalaisen oikeudellisen 
aseman myötä ja saada julkista rahoitusta 
Euroopan unionin talousarviosta, olisi 
noudatettava tiettyjä periaatteita ja 
täytettävä tietyt edellytykset. Euroopan 
tason poliittisten puolueiden ja niitä lähellä 
olevien Euroopan tason poliittisten 
säätiöiden olisi erityisesti noudatettava 
Euroopan unionin perusperiaatteita, 
sellaisina kuin ne on vahvistettu Euroopan 
unionista tehdyn sopimuksen 2 artiklassa ja 
Euroopan unionin perusoikeuskirjassa.

(10) Euroopan tason poliittisten puolueiden 
ja niitä lähellä olevien Euroopan tason 
poliittisten säätiöiden, jotka haluavat saada 
tämän asemansa tunnustetuksi Euroopan 
tasolla eurooppalaisen oikeudellisen 
aseman myötä ja saada julkista rahoitusta 
Euroopan unionin talousarviosta, olisi 
noudatettava tiettyjä periaatteita ja 
täytettävä tietyt edellytykset. Euroopan 
tason poliittisten puolueiden ja niitä lähellä 
olevien Euroopan tason poliittisten 
säätiöiden olisi erityisesti noudatettava 
Euroopan unionin perusperiaatteita, 
sellaisina kuin ne on vahvistettu Euroopan 
unionista tehdyn sopimuksen 2 artiklassa ja 
Euroopan unionin perusoikeuskirjassa. 
Jotta uusilla ryhmittymillä on 
mahdollisuus tulla mukaan poliittiseen 
toimintaan ja edistää vilkasta 
demokraattista elämää Euroopan 
unionissa ja jotta varmistetaan, että 
mahdollisimman moni puolueiden 
yhteenliittymä noudattaa tässä 
asetuksessa vahvistettuja avoimuutta ja 
valvontaa koskevia sääntöjä, valtioiden 
rajat ylittävien muodollisesti hyvin 
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järjestäytyneiden poliittisten 
yhteenliittymien olisi voitava helposti 
täyttää Euroopan tason poliittisen 
puolueen rekisteröintiä koskevat 
edellytykset ilman vaalimenestystä 
koskevaa ennakkoehtoa.

Tarkistus 3

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 11 kappale

Komission teksti Tarkistus

(11) Olisi vahvistettava Euroopan tason 
poliittisten puolueiden hallintoa ja sisäistä 
organisaatiota koskevat periaatteet ja 
vähimmäisvaatimukset erityisesti sen 
varmistamiseksi, että ne sitoutuvat 
noudattamaan puolueen sisäistä 
demokratiaa koskevia tiukkoja 
vaatimuksia. Euroopan tason poliittisten 
puolueiden tai Euroopan tason poliittisten 
säätiöiden perussäännöissä olisi myös 
oltava perustavanluonteisia hallinnollisia ja 
oikeudellisia säännöksiä.

(11) Olisi vahvistettava Euroopan tason 
poliittisten puolueiden hallintoa ja sisäistä 
organisaatiota koskevat periaatteet ja 
vähimmäisvaatimukset erityisesti sen 
varmistamiseksi, että ne sitoutuvat 
noudattamaan puolueen sisäistä 
demokratiaa koskevia tiukkoja 
vaatimuksia, varsinkin ehdokasasettelua 
koskevia menettelyjä ja 
ehdokasluetteloiden kokoonpanoa 
Euroopan parlamentin vaaleissa 
jäsenpuolueiden kautta. Euroopan tason 
poliittisten puolueiden tai Euroopan tason 
poliittisten säätiöiden perussäännöissä olisi 
myös oltava perustavanluonteisia 
hallinnollisia ja oikeudellisia säännöksiä.

Tarkistus 4

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 12 kappale

Komission teksti Tarkistus

(12) Euroopan unionin yleisestä 
talousarviosta olisi myönnettävä rahoitusta 
ainoastaan niille Euroopan tason 
poliittisille puolueille ja niitä lähellä 
oleville Euroopan tason poliittisille 
säätiöille, joiden asema on tunnustettu 
eurooppalaisen oikeudellisen aseman 
myötä. Samalla kun on erittäin tärkeää 

(12) Euroopan unionin yleisestä 
talousarviosta olisi myönnettävä rahoitusta 
ainoastaan niille Euroopan tason 
poliittisille puolueille ja niitä lähellä 
oleville Euroopan tason poliittisille 
säätiöille, joiden asema on tunnustettu 
eurooppalaisen oikeudellisen aseman 
myötä. Samalla kun on erittäin tärkeää 
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varmistaa, että edellytykset Euroopan tason 
poliittisen tason puolueen aseman 
saamiseksi eivät ole liian tiukat, vaan että 
valtioiden rajat ylittävällä tasolla 
järjestäytyneet, vakavasti otettavat 
poliittisten puolueiden ja/tai luonnollisten 
henkilöiden yhteenliittymät voivat täyttää 
ne helposti, on myös tarpeen vahvistaa 
oikeasuhteiset kriteerit, joiden perusteella 
EU:n talousarviosta myönnettävät rajalliset 
resurssit jaetaan ja jotka objektiivisesti 
osoittavat kyseisen Euroopan tason 
poliittisen puolueen eurooppalaiset 
tavoitteet ja sen todellisen kannatuksen 
äänestäjien keskuudessa. Tällaiset kriteerit 
voidaan parhaiten määrittää Euroopan 
parlamentin vaalien tulosten perusteella, 
koska Euroopan tason poliittisten 
puolueiden on tämän asetuksen nojalla 
osallistuttava näihin vaaleihin, jotka 
antavat täsmälliset tiedot kunkin Euroopan 
tason poliittisen puolueen kannatuksesta 
äänestäjien keskuudessa. Kriteereissä olisi 
otettava huomioon Euroopan parlamentille 
Euroopan unionista tehdyn sopimuksen 10 
artiklan 2 kohdassa annettu tehtävä toimia 
unionin kansalaisten suorana edustajana 
sekä Euroopan tason poliittisten 
puolueiden tavoite osallistua 
täysimääräisesti demokratian 
toteuttamiseen unionissa ja toimia 
aktiivisesti Euroopan edustuksellisen 
demokratian piirissä, niin että ne voivat 
tehokkaasti tuoda esiin unionin 
kansalaisten näkemykset, mielipiteet ja 
poliittisen tahdon. Euroopan unionin 
yleisestä talousarviosta olisi sen vuoksi 
myönnettävä rahoitusta ainoastaan niille 
Euroopan tason poliittisille puolueille, 
joiden jäsenistä vähintään yksi on valittu 
Euroopan parlamenttiin, ja niille Euroopan 
tason poliittisille säätiöille, jotka hakevat 
rahoitusta tällaisen Euroopan tason 
poliittisen puolueen kautta.

varmistaa, että edellytykset Euroopan tason 
poliittisen tason puolueen aseman 
saamiseksi eivät ole liian tiukat, vaan että 
valtioiden rajat ylittävällä tasolla 
järjestäytyneet, vakavasti otettavat 
poliittisten puolueiden ja/tai luonnollisten 
henkilöiden yhteenliittymät voivat täyttää 
ne helposti, on myös tarpeen vahvistaa 
oikeasuhteiset kriteerit, joiden perusteella 
EU:n talousarviosta myönnettävät rajalliset 
resurssit jaetaan ja jotka objektiivisesti 
osoittavat kyseisen Euroopan tason 
poliittisen puolueen eurooppalaiset 
tavoitteet ja sen todellisen kannatuksen 
äänestäjien keskuudessa. Tällaiset kriteerit 
voidaan parhaiten määrittää Euroopan 
parlamentin vaalien tulosten perusteella, 
koska Euroopan tason poliittisten 
puolueiden on tämän asetuksen nojalla 
osallistuttava näihin vaaleihin, jotka 
antavat täsmälliset tiedot kunkin Euroopan 
tason poliittisen puolueen kannatuksesta 
äänestäjien keskuudessa. Kriteereissä olisi 
otettava huomioon Euroopan parlamentille 
Euroopan unionista tehdyn sopimuksen 
10 artiklan 2 kohdassa annettu tehtävä 
toimia unionin kansalaisten suorana 
edustajana sekä Euroopan tason poliittisten 
puolueiden tavoite osallistua 
täysimääräisesti demokratian 
toteuttamiseen unionissa ja toimia 
aktiivisesti Euroopan edustuksellisen 
demokratian piirissä, niin että ne voivat 
tehokkaasti tuoda esiin unionin 
kansalaisten näkemykset, mielipiteet ja 
poliittisen tahdon. Euroopan unionin 
yleisestä talousarviosta olisi sen vuoksi 
myönnettävä rahoitusta ainoastaan niille 
Euroopan tason poliittisille puolueille, 
joiden jäsenistä vähintään yksi on valittu 
Euroopan parlamenttiin tai jotka ovat 
saavuttaneet vähimmäistason 
kannatuksen merkittävässä määrässä 
jäsenvaltioita edellisissä Euroopan 
parlamentin vaaleissa, ja niille Euroopan 
tason poliittisille säätiöille, jotka hakevat 
rahoitusta tällaisen Euroopan tason 
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poliittisen puolueen kautta.

Tarkistus 5

Ehdotus asetukseksi
3 artikla – 1 kohta – b alakohta – 1 alakohta

Komission teksti Tarkistus

b) se on edustettuna Euroopan 
parlamentissa tai kansallisissa 
parlamenteissa tai alueparlamenteissa tai 
alueneuvostoissa vähintään yhdessä 
neljäsosassa jäsenvaltioista, tai 

b) se tai sen jäsenpuolue on edustettuna 
Euroopan parlamentissa tai kansallisissa 
parlamenteissa tai alueparlamenteissa tai 
alueneuvostoissa, joilla on 
lainsäädäntövaltaa ja jotka on ilmoitettu 
Euroopan parlamentille, vähintään 
yhdessä neljäsosassa jäsenvaltioista, tai

Tarkistus 6

Ehdotus asetukseksi
3 artikla – 1 kohta – e a alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

e a) sen on varmistettava sukupuolten 
edustus sisäisissä elimissään ja edistettävä 
sukupuolten yhdenvertaisuutta 
ehdokasluetteloiden kokoonpanossa.

Tarkistus 7

Ehdotus asetukseksi
4 artikla – 2 kohta – d alakohta

Komission teksti Tarkistus

d) kaikkien muiden hallintoelinten 
demokraattinen valinta ja demokraattiset 
päätöksentekomenettelyt, joissa 
täsmennetään niiden toimivalta, 
vastuualueet ja kokoonpano sekä niiden 
jäsenten nimittämistä ja erottamista 
koskevat yksityiskohtaiset säännöt ja 
ehdokkaiden asettamista ja 
toimenhaltijoiden valintaa koskevat selkeät 

d) kaikkien muiden hallintoelinten 
demokraattinen valinta ja demokraattiset 
päätöksentekomenettelyt, joissa 
täsmennetään niiden toimivalta, 
vastuualueet ja kokoonpano sekä niiden 
jäsenten nimittämistä ja erottamista 
koskevat yksityiskohtaiset säännöt ja
demokraattiseen menettelyyn perustuvaa
ehdokkaiden asettamista ja 



PE500.627v02-00 8/10 AD\924673FI.doc

FI

ja läpinäkyvät kriteerit, joiden mukaan 
toimenhaltijan toimikausi on ajallisesti 
rajoitettu, mutta voidaan uusia,

toimenhaltijoiden valintaa koskevat selkeät 
ja läpinäkyvät kriteerit, joiden mukaan 
toimenhaltijan toimikausi on ajallisesti 
rajoitettu, mutta voidaan uusia,

Tarkistus 8

Ehdotus asetukseksi
4 artikla – 2 kohta – e a alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

e a) velvoite, jonka mukaan 
jäsenpuolueiden on valittava Euroopan 
parlamentin vaalien ehdokkaat avoimella 
demokraattisella prosessilla, jossa kaikki 
puolueen jäsenet voivat osallistua 
ehdokkaina ja äänioikeutettuina 
valintaprosessiin ja päätöksiin 
ehdokkaiden järjestyksestä 
ehdokasluetteloissa,

Tarkistus 9

Ehdotus asetukseksi
9 artikla

Komission teksti Tarkistus

Euroopan tason poliittisilla puolueilla ja 
säätiöillä on täysimääräinen 
oikeuskelpoisuus ja oikeudellisesti 
tunnustettu asema kaikissa jäsenvaltioissa.

Euroopan tason poliittisilla puolueilla ja 
säätiöillä on täysimääräinen 
oikeuskelpoisuus kaikissa jäsenvaltioissa.

Tarkistus 10

Ehdotus asetukseksi
10 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

2. Niiden seikkojen tai näkökohtien osalta, 
joista ei säädetä tässä asetuksessa,

2. Niiden seikkojen osalta, joita ei 
säännellä lainkaan tai säännellään vain 
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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.

osittain tällä asetuksella tai Euroopan 
tason poliittisten puolueiden ja säätiöiden 
perussäännöllä, Euroopan tason 
poliittisiin puolueisiin ja säätiöihin
sovelletaan sen jäsenvaltion lainsäädäntöä, 
jossa niiden kotipaikka on. Euroopan tason 
poliittisen puolueen tai säätiön muissa 
jäsenvaltioissa toteuttamaan toimintaan 
sovelletaan kyseisten jäsenvaltioiden 
soveltuvaa kansallista lainsäädäntöä.

Tarkistus 11

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 jos kyseiset 
kansanäänestykset koskevat Euroopan 
unioniin liittyviä kysymyksiä.
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