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Europeiska politiska partier 

Europaparlamentets resolution om europeiska politiska partier (2005/2224(INI)) 

 

Europaparlamentet utfärdar denna resolution 

– med beaktande av artikel 191 i Fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen 

och artikel 12.2 i Europeiska unionens stadga om de grundläggande rättigheterna samt 

artikel 6.4 i Fördraget om Europeiska unionen, 

– med beaktande av artikel I-46.4 i Fördraget om upprättande av en konstitution för Europa, 

– med beaktande av Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 2004/2003 av den 

4 november 2003 om regler för och finansiering av politiska partier på europeisk nivå1 

(nedan kallad förordningen), särskilt artikel 12 , 

– med beaktande av den rapport som Europaparlamentets generalsekreterare förelade 

presidiet den 21 september 2005 om finansiering av partier på europeisk nivå enligt artikel 

15 i presidiets beslut av den 29 mars 2004 med tillämpningsföreskrifter för förordningen2, 

– med beaktande av artikel 45 i arbetsordningen, 

– med beaktande av betänkandet från utskottet för konstitutionella frågor och yttrandet från 

utskottet för rättsliga frågor (A6-0042/2006), och av följande skäl: 

A. Vidareutvecklandet av en demokratisk union som ligger nära medborgarna är en 

förutsättning för att nästa steg i den europeiska integrationen skall stödjas av medborgarna, 

och av den anledningen måste förverkligandet av den europeiska demokratin ges hög 

prioritet. 

B. De politiska partierna, inbegripet de europeiska politiska partierna, utgör ett nödvändigt 

inslag i skapandet av ett europeiskt politiskt område och stärker demokratin på 

gemenskapsnivå. 

C. De politiska partierna spelar en viktig roll i främjandet av demokratiska värden såsom 

frihet, tolerans, solidaritet och jämställdhet mellan kvinnor och män. 

D. Det måste föras en omfattande dialog med medborgarna under perioden av eftertanke om 

Europas framtid, och i det sammanhanget måste de politiska partierna på europeisk nivå 

spela en nyckelroll. 

E. I många EU-länder erhåller de politiska partierna statligt stöd för att utföra sina uppgifter 

när det gäller spridning av politisk information och opinionsbildning. 

                                                 
1 EUT L 297, 15.11.2003, s. 1. 
2 PE 362.124/BUR/AN.2. 



 

 

F. Närbesläktade politiska partier har bildat europeiska politiska partier och deras arbete 

stöds genom gemenskapsmedel. 

G. Det offentliga stödet till de europeiska partierna på EU-nivå grundar sig på artikel 191 i 

fördraget. 

H. De europeiska politiska partierna får inte bygga upp reserver genom att spara utbetalda 

bidrag eller genom att spara egna medel. Om bokslutet visar att ett parti får ett positivt 

ekonomiskt resultat (vinst), dras överskottsbeloppet av från det slutliga bidraget.  

I. Genom förordningen tas ett första steg mot en rättslig ram för de europeiska politiska 

partierna. 

J. De politiska partierna har framfört en rad önskemål i fråga om en ny utformning av 

partifinansieringen på europeisk nivå1. 

K. Europaparlamentets generalsekreterare har lagt fram en rapport om tillämpningen av 

förordningen. 

L. Den partifinansiering med offentliga medel som föreskrivs i förordningen är inte avsedd 

att göra det svårare, eller för den delen omöjligt, för de europeiska politiska partierna att 

bygga upp en reserv med hjälp av egna medel (bidrag, medlemsavgifter, ersättning för 

tjänster), utan partierna skall endast hindras från att spara utbetalda medel för att uppnå ett 

överskott vid slutet av budgetåret. 

M. De europeiska politiska partierna behöver, i likhet med alla andra organisationer som drivs 

i vinstsyfte eller ideellt, en miniminivå av ekonomisk säkerhet när de utformar sina 

långsiktiga planer, inte minst för att de måste respektera sina förpliktelser gentemot 

anställda, leverantörer och övriga avtalsslutande parter under en längre tidsperiod.  

N. Enligt de befintliga bestämmelserna erhåller de europeiska politiska partierna inga 

ekonomiska garantier för perioder som överskrider ett år. Deras anslag fastslås varje år och 

är helt och hållet beroende av hur många partier som ansöker om erkännande och hur 

många parlamentsledamöter de har. Anslagen som de beviljas kan variera kraftigt från år 

till år om nya politiska partier uppstår eller om antalet parlamentsledamöter i de politiska 

partierna förändras. 

O. Två nya partier ansökte nyligen om erkännande och lämnade in bidragsansökningar till 

Europaparlamentet, vilket medför en ökning av antalet europeiska politiska partier från 

åtta till tio. 

P. För närvarande är partierna starkt ekonomiskt beroende av Europaparlamentet eftersom de 

bara kan finansiera sina långtidsengagemang så länge det ekonomiska stödet från 

parlamentet kan garanteras. 

Q.  Den aktuella situationen uppmuntrar inte de europeiska politiska partierna att ha någon 

egentlig ekonomisk förvaltning, eftersom riktiga incitament för att tillämpa ekonomiska 

effektivitetsprinciper i utgiftshanteringen saknas. 

                                                 
1  Gemensam skrivelse av den 1 juni 2005 från Hoyer, Rasmussen, Martens, Francescato, Maes, 

Bertinotti, Kaminski, Bayrou och Ruttelli till Europaparlamentets talman. 



 

  
 

R.  De europeiska politiska partierna måste lägga fram en årlig budget uppdelad i 

fem kategorier, eftersom Europaparlamentet kräver en sådan budgetstruktur. 

S.  Enligt artikel I.3.3 i standardformuläret för överenskommelse om beviljande av bidrag 

mellan Europaparlamentet och ett europeiskt politiskt parti1 får överföringar mellan 

budgetrubriker (kategorier) inte överstiga 20 procent av beloppet för varje kategori.  

T.  Denna begränsning för överföringar av pengar mellan budgetkategorier hindrar de 

europeiska politiska partierna från att förändra sina politiska prioriteringar under årets 

gång.  

U.  De europeiska politiska partierna kan idag ha rättskapacitet på så sätt att ett parti kan vara 

juridisk person i den medlemsstat där partiet har sitt säte. Vissa partier har valt den 

rättsliga form som gäller för belgiska ideella föreningar, medan andra har valt den rättsliga 

form som gäller för internationella ideella föreningar. 

V.  Skillnaden mellan hur de europeiska politiska partierna och de europeiska institutionerna 

beskattas är fortfarande mycket stor.  

W.  I förordningen uppmanas Europaparlamentet att offentliggöra en rapport om tillämpningen 

av förordningen och att i denna rapport lägga fram förslag till ändringar.  

Politisk bakgrund 

1. Europaparlamentet konstaterar att det finns en klyfta mellan många medborgare och 

gemenskapsinstitutionerna, vilket bland annat beror på att den politiska kommunikationen 

och informationen om Europapolitiken hittills varit otillräcklig. 

2. Europaparlamentet är övertygat om att de politiska partierna på europeisk nivå måste 

utvecklas från den nuvarande rollen som paraplyorganisationer till levande aktörer som har 

förankring i samtliga nivåer i samhället, arbetar för de europapolitiska alternativen och 

engagerar sig för att medborgarna inte bara deltar i Europavalen utan även i det politiska 

livet i övrigt. 

3. Europaparlamentet anser att de politiska partierna på europeisk nivå har stor betydelse för 

bildandet och framförandet av en allmän europeisk opinion, vilket i sin tur är en 

förutsättning för att Europeiska unionen skall kunna vidareutvecklas. 

4. Europaparlamentet betonar att det utifrån bestämmelserna om finansiering av politiska 

partier på europeisk nivå är nödvändigt att man kommer fram till en riktig europeisk 

partistadga där partiernas rättigheter och skyldigheter fastställs och som gör att de får 

ställning som juridiska personer i enlighet med gemenskapsrätten, vilket även skall gälla i 

medlemsstaterna. Parlamentet ber utskottet för konstitutionella frågor att behandla frågan 

om en europeisk stadga för de europeiska politiska partierna ur rättslig och skattemässig 

synvinkel och att utarbeta konkreta förslag i detta hänseende. 

5. Europaparlamentet anser att stadgan måste innehålla bestämmelser om individuella 

medlemskap för de europeiska politiska partierna, deras ledning, nomineringen av 

                                                 
1  Bilaga 2 i beslut av Europaparlamentets presidium av den 29 mars 2004 om 

tillämpningsföreskrifter till förordning nr 2004/2003 (EUT C 155, 12.6.2004, s. 1). 



 

 

kandidater, val, samt lösningar och stöd för partikongresser och partimöten. 

Erfarenheter och förslag till förbättringar 

6. Europaparlamentet uppmanar kommissionen att undersöka möjligheten att, i samband med 

att förordning (EG) nr 2004/2003 ses över, införa bestämmelser om finansiering av 

europeiska politiska partier med gemenskapsmedel, dock utan att denna finansiering 

grundas på det bidragskoncept som avses i avdelning VI i del I i budgetförordningen, med 

tanke på att den typen av bidrag inte är anpassade efter de politiska partiernas särdrag. 

7. Europaparlamentet konstaterar att det tre gånger har väckts talan om ogiltigförklaring av 

förordningen, vilka avvisades i förstainstansrätten den 11 juli 2005 som otillåtliga, varvid 

ett av dessa beslut överklagades. 

8. Europaparlamentet välkomnar att sedan valperioden inleddes efter Europavalen i juni 2004 

har åtta politiska partier på europeisk nivå bildats, bestående av politiska partier från 

medlemsstaterna, och att dessa har kunnat erhålla finansiellt stöd i enlighet med 

bestämmelserna i förordningen.  

9. Europaparlamentet konstaterar att tilldelningen av finansiellt stöd med 4 648 000 EUR för 

budgetåret 2004 inleddes den 18 juni 2004 genom en förslagsinfordran och avslutades 

genom att presidiet den 6 juli 2005 vederbörligen fattade sitt beslut om ett slutgiltigt 

fastställande av det finansiella stödet. 

10. Europaparlamentet konstaterar med tillfredsställelse att de europeiska politiska partierna i 

hög grad har tagit hänsyn till principen om lika möjligheter för kvinnor och män i samband 

med att de anställt personal vid sina partikontor, och uppmanar partierna att förbättra 

balansen mellan kvinnor och män på sina vallistor och bland sina valda ledamöter 

11. Europaparlamentet påpekar att Europeiska unionens budget för 2005 innehöll anslag på 8 

400 000 EUR för partifinansieringen, som presidiet har fördelat på de åtta partier som 

ansökt om medel, i enlighet med de fördelningsprinciper som föreskrivs i förordningen. 

12. Europaparlamentet noterar att enligt förordningen har de politiska partierna på europeisk  

nivå rätt till tekniskt stöd mot ersättning, och under 2004 kunde de utnyttja 

sammanträdesrum, tekniker och i synnerhet tolkningstjänst till ett värde av sammanlagt 

20 071 EUR. 

13. Europaparlamentet anser på grundval av de erfarenheter som hittills gjorts och med 

beaktande av de budgetmässiga riktlinjerna att finansieringssystemet behöver ändras på 

följande sätt: 

a)  I förordningen fastställs endast huvuddragen i ansökningsförfarandet. För att 

undvika att stödmottagarna får onödiga utgifter bör förfarandet utformas i två steg, 

där man i det första steget fattar beslut om huruvida ett parti uppfyller de 

grundläggande kraven för att erhålla stöd och först därefter, i det andra steget, 

fastställer hur mycket medel som skall tilldelas. 



 

  
 

b)  Utbetalningarna görs inte i en takt som är optimalt anpassad efter mottagarnas 

arbetssätt. Istället bör 80 procent av det finansiella stödet betalas ut efter att 

finansieringsavtalet har undertecknats, och en restutbetalning göras efter budgetårets 

slut på grundval av mottagarens redovisning. 

c) För att ge mottagarna en större finansiell planeringssäkerhet inom ramen för de 

budgetprinciper som fastställs i budgetförordningen, bör presidiet och 

budgetutskottet, som är de organ som årligen deltar i utarbetandet av 

budgetberäkningen, i början av varje valperiod komma överens om en flerårig 

budgetplanering, både rörande grundbeloppet för varje parti (15 procent av det totala 

anslaget) och rörande det ytterligare belopp som tilldelas partierna per ledamot av 

Europaparlamentet (85 procent av det totala anslaget), som även inrymmer en viss 

flexibilitet i samband med att nya partier bildas. 

d) De europeiska politiska partierna måste få möjlighet att göra en långsiktig 

budgetplanering. De måste därför kunna använda sina egna medel, i synnerhet de 

som härrör från bidrag och medlemsavgifter, utöver de 25 procent av utgifterna, som 

måste finansieras med egna medel, för att bygga upp en reserv. 

e) Under det pågående arbetet med att revidera budgetförordningen eller genom en 

ändring av förordningen bör ett begränsat undantag införas, som gör det möjligt att 

använda 25 procent av de medel som anslagits för ett budgetår under det första 

kvartalet av det påföljande året. 

f) En stel fördelning av de finansiella medlen mellan de fem kategorierna och en 

begränsad överföring av medel mellan dem uppfyller inte partiernas behov. 

Finansieringsavtalet bör därför ändras så att det blir möjligt att överföra en större del 

av medlen mellan de olika kategorierna, under förutsättning att de administrativa 

kostnaderna i samband med överföringen blir minimalt. 

g) Dessutom bör det bli möjligt att tillämpa de årliga arbetsprogram som lämnas in av 

partierna så flexibelt att partierna även kan anpassa sitt politiska arbete efter 

oförutsedda händelser. 

h) För att uppnå ett effektivt genomförande av finansieringen bör tidsfristen för att 

lämna in partiernas slutrapporter flyttas fram till den 15 maj påföljande år. 

i) För att uppnå målet med att stärka de europeiska politiska partiernas betydelse för 

den europeiska demokratin och mot bakgrund av de ökade kraven på partiernas 

politiska arbete till följd av utvidgningarna (översättningskostnader, resekostnader 

etc.) verkar det vara lämpligt att vidareutveckla det finansiella stödet till de politiska 

partierna. 

14. Europaparlamentet anser det vara lämpligt att under perioden av eftertanke om den 

Europeiska unionens framtid dessutom diskutera följande frågor: 

a) I vilken form kan europeiska politiska stiftelser stödjas, för att komplettera de 

europeiska politiska partiernas politiska informations- och utbildningsarbete? 

Parlamentet uppmanar kommissionen att utarbeta förslag rörande denna fråga. 

b) Hur skulle man kunna införa europeiska listor för de europeiska partierna vid 



 

 

Europavalen för att främja bildandet av en europeisk politisk offentlighet? 

c) Vilken roll kan de europeiska politiska partierna spela vid folkomröstningar rörande 

EU-frågor, vid valet till Europaparlamentet samt i valet av kommissionens 

ordförande? 

d) Hur skulle de europeiska politiska ungdomsorganisationernas och 

ungdomsrörelsernas roll kunna utnyttjas och främjas, med tanke på att de är ett 

nödvändigt instrument för att skapa och stärka de unga generationernas europeiska 

medvetande och identitet? Parlamentet rekommenderar att en intern arbetsgrupp 

inrättas, med företrädare från de berörda utskotten, de europeiska politiska partierna 

och de politiska ungdomsorganisationerna, som inom ett år skall förelägga presidiet 

en rapport om de partipolitiska ungdomsorganisationernas roll och det bästa sättet 

att stödja dem i dagsläget och i den framtida partistadgan. 

o 

o        o 

15. Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att översända denna resolution till rådet och 

kommissionen 

 

  

 


