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LYHYET PERUSTELUT

Komission ehdotuksella asetuksen N:o 2004/2003 tarkistamisesta pyritään seuraaviin 
tavoitteisiin:

− Sallitaan poliittisten puolueiden – poiketen varainhoitoasetuksen 109 artiklassa 
säädetystä voiton kieltävästä säännöstä – siirtää tietty prosenttiosuus (25 %) tietyn 
vuoden kokonaistuloista seuraavan vuoden ensimmäiselle neljännekselle.

− Sallitaan Euroopan tason poliittisten puolueiden muodostaa vararahastoja säästämällä 
puolueiden hankkimia varoja, jotka ylittävät yhteisrahoituksen uuden alennetun 
vähimmäistason, joka on 15 %.

− Sallitaan Euroopan tason poliittisille säätiöille merkittävä asema Euroopan tason 
poliittisten puolueiden toiminnan ja tavoitteiden tukemisessa ja edistämisessä.

− Vahvistetaan selkeästi, että EU:n talousarviosta saatuja määrärahoja voidaan käyttää 
myös Euroopan tason poliittisten puolueiden kampanjoiden rahoitukseen Euroopan 
parlamentin vaalien yhteydessä, edellyttäen että kyseessä ei ole kansallisten 
poliittisten puolueiden tai niiden ehdokkaiden suora tai välillinen rahoittaminen.

Valmistelija huomauttaa, että Euroopan parlamentin puhemiehistö tarkastelee vuosittain 
pääsihteerin laatimaa selvitystä Euroopan tason poliittisille puolueille annettuja tukia 
koskevan budjettikohdan toteuttamisesta ja että komission ehdotuksella pyritään korjaamaan 
puutteita ja täyttämään aukkoja, jotka ovat tulleet ilmi näissä selvityksissä sekä parlamentin 
23. maaliskuuta 2006 antamassa päätöslauselmassa.1

Valmistelijan kanta komission ehdotuksiin on yleisesti ottaen myönteinen, koska ne vastaavat 
parlamentin jo esittämiä toiveita.

Tarkasteltuaan komission tekstiä perusteellisesti valmistelija havaitsi kuitenkin joitakin 
kohtia, joita on syytä pohtia ja joiden vuoksi valmistelija on laatinut joitakin tarkistuksia 
tekstin selventämiseksi asettamatta kuitenkaan kyseenalaiseksi ehdotuksen aiheellisuutta.

Tarkistukset itsessään eivät kaipaa selityksiä, mutta valmistelija haluaisi huomauttaa vielä 
yhdestä asiasta.

Ehdotuksen 9 artiklan uuden 8 ja 9 kohdan, sellaisina kuin ne ovat laadittuina tällä hetkellä, 
merkitys ja käytännön vaikutus eivät ole täysin selviä. Valmistelija ei esitä niihin tarkistuksia.
Hän kehottaa kuitenkin asiasta vastaavaa valiokuntaa käsittelemään näiden kohtien täsmällistä 
sanamuotoa ennen kuin ehdotuksesta äänestetään, jotta niiden merkitys ja oikeudellinen 
vaikutus selkenevät.

  
1 AFCO-valiokunnan mietintö Euroopan tason poliittista puolueista A6-0042/2006.
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TARKISTUKSET

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

Komission teksti Parlamentin tarkistukset

Tarkistus 1
1 ARTIKLAN 1 KOHTA

2 artiklan 4 kohdan johdantokappale (asetus (EY) N:o 2004/2003)

4) ’Euroopan tason poliittisella säätiöllä’ 
yksikköä tai yksikköjen verkkoa, joka on 
oikeushenkilö jossakin jäsenvaltiossa, on 
yhteydessä Euroopan tason poliittiseen 
puolueeseen ja toiminnallaan tukee ja 
täydentää Euroopan tason poliittisen 
puolueen tavoitteita suorittamalla erityisesti 
seuraavia tehtäviä:

4) ’Euroopan tason poliittisella säätiöllä’  
yksikköä tai yksikköjen verkkoa, joka on 
siitä Euroopan tason poliittisesta 
puolueesta, johon se on yhteydessä, 
erillinen oikeushenkilö jäsenvaltiossa, jossa 
sen kotipaikka sijaitsee, ja toiminnallaan 
tukee ja täydentää Euroopan tason poliittisen 
puolueen tavoitteita suorittamalla erityisesti 
seuraavia tehtäviä:

Perustelu

Mukautetaan säätiöitä koskevat perusteet puolueita koskeviin perusteisiin (asetuksen 
N:o 2004/2003 3 artiklan a alakohta).

Tarkistus 2
1 ARTIKLAN 2 A KOHTA (uusi)

4 artiklan 2 kohdan a alakohta (asetus (EY) N:o 2004/2003)

2 a) Korvataan 4 artiklan 2 kohdan 
a alakohta seuraavasti:
"a) asiakirjat, jotka osoittavat, että hakija 
täyttää 2 ja 3 artiklassa tarkoitetut 
edellytykset;"
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Tarkistus 3
1 ARTIKLAN 3 KOHTA

4 artiklan 4 kohta (asetus (EY) N:o 2004/2003)

4. Euroopan tason poliittinen säätiö voi 
hakea rahoitusta sen Euroopan tason 
poliittisen puolueen kautta, johon se on 
yhteydessä.

4. Euroopan tason poliittinen säätiö hakee
rahoitusta erillään siitä Euroopan tason 
poliittisesta puolueesta, johon se on 
yhteydessä.

Perustelu

Tarkistuksella pyritään erottamaan säätiöitä koskevat menettelyt puolueita koskevista 
menettelyistä.

Tarkistus 4
1 ARTIKLAN 5 KOHTA

6 artiklan 1 kohdan 1 alakohdan b alakohta (asetus (EY) N:o 2004/2003)

b) ilmoitettava rahoituslähteensä 
toimittamalla luettelo, jossa mainitaan 
lahjoittajat ja kultakin lahjoittajalta saadut 
määrät lukuun ottamatta enintään 500 euron
suuruisia lahjoituksia.

b) ilmoitettava rahoituslähteensä 
toimittamalla luettelo, jossa mainitaan 
lahjoittajat ja kultakin lahjoittajalta saadut 
määrät lukuun ottamatta enintään 
2 500 euron suuruisia lahjoituksia.

Tarkistus 5
1 ARTIKLAN 5 KOHTA

6 artiklan 3 kohta (asetus (EY) N:o 2004/2003)

3. Euroopan tason poliittisen säätiön 
jäseninä olevien kansallisten poliittisten 
säätiöiden sekä Euroopan tason poliittisen 
puolueiden maksamat maksut Euroopan 
tason poliittiselle säätiölle hyväksytään.
Niiden määrä voi olla enintään 40 prosenttia 
säätiön vuotuisesta talousarviosta.”

3. Euroopan tason poliittisen säätiön 
jäseninä olevien kansallisten poliittisten 
säätiöiden sekä Euroopan tason poliittisen 
puolueiden maksamat maksut Euroopan 
tason poliittiselle säätiölle hyväksytään. 
Niiden määrä voi olla enintään 40 prosenttia 
säätiön vuotuisesta talousarviosta ja niissä 
on noudatettava 10 artiklan 2 kohdan 
säännöksiä. Tätä koskeva 
näyttövelvollisuus kuuluu asianomaiselle 
Euroopan tason poliittiselle puolueelle."
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Tarkistus 6
1 ARTIKLAN 6 KOHTA

7 artiklan 1 kohta (asetus (EY) N:o 2004/2003)

1. Euroopan unionin yleisestä talousarviosta 
tai muista lähteistä myönnettävää Euroopan 
tason poliittisten puolueiden rahoitusta ei saa 
suoraan eikä välillisesti käyttää muiden 
poliittisten puolueiden, etenkään kansallisten 
poliittisten puolueiden, rahoitukseen.
Kansallisiin puolueisiin sovelletaan edelleen 
kansallisia sääntöjä.

1. Euroopan unionin yleisestä talousarviosta 
tai muista lähteistä myönnettävää Euroopan 
tason poliittisten puolueiden rahoitusta ei saa 
suoraan eikä välillisesti käyttää muiden 
poliittisten puolueiden, etenkään kansallisten 
poliittisten puolueiden tai yksittäisten 
ehdokkaiden, rahoitukseen. Kansallisiin 
puolueisiin ja yksittäisiin ehdokkaisiin 
sovelletaan edelleen kansallisia sääntöjä.

Tarkistus 7
1 ARTIKLAN 6 KOHTA

7 artiklan 2 kohta (asetus (EY) N:o 2004/2003)

2. Euroopan unionin yleisestä talousarviosta 
myönnettävää poliittisen säätiöiden 
rahoitusta ei saa suoraan eikä välillisesti 
käyttää Euroopan tai kansallisen tason 
poliittisten puolueiden eikä kansallisen tason 
säätiöiden rahoitukseen.”

2. Euroopan unionin yleisestä talousarviosta 
myönnettävää poliittisen säätiöiden 
rahoitusta ei saa suoraan eikä välillisesti 
käyttää Euroopan tai kansallisen tason 
poliittisten puolueiden, yksittäisten 
ehdokkaiden eikä kansallisen tason 
säätiöiden rahoitukseen.”

Tarkistus 8
1 ARTIKLAN 8 KOHDAN B A ALAKOHTA (uusi)

9 artiklan 3 a kohta (uusi) (asetus (EY) N:o 2004/2003)

b a) Lisätään 3 a kohta seuraavasti:
"3 a. Asiasta vastaava valtuutettu tulojen ja 
menojen hyväksyjä voi lisäksi suorittaa 
tarkastuksia jälkikäteen ja paikan päällä, 
jos hän pitää sitä aiheellisena, 
varainhoitoasetuksen 60 artiklan 4 kohdan 
mukaisesti."
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Tarkistus 9
1 ARTIKLAN 8 KOHDAN C ALAKOHTA

9 artiklan 7 kohta (asetus (EY) N:o 2004/2003)

7. Jos Euroopan tason poliittisen puolueen 
tulot ylittävät menot sen varainhoitovuoden 
lopussa, jona se sai toiminta-avustuksen, osa 
ylijäämästä (enintään 25 % vuoden 
kokonaistuloista) voidaan – poiketen 
asetuksen (EY, Euratom) N:o 1995/2006 
109 artiklassa säädetystä voiton kieltävästä 
säännöstä – siirtää seuraavalle vuodelle sillä 
edellytyksellä, että se käytetään kyseisen 
seuraavan vuoden ensimmäisen 
vuosineljänneksen kuluessa.

7. Jos Euroopan tason poliittisen puolueen 
tulot ylittävät menot sen varainhoitovuoden 
lopussa, jona se sai toiminta-avustuksen, osa 
ylijäämästä (enintään 25 % vuoden 
kokonaistuloista) voidaan – poiketen 
asetuksen (EY, Euratom) N:o 1995/2006 
109 artiklassa säädetystä voiton kieltävästä 
säännöstä – siirtää seuraavalle vuodelle sillä 
edellytyksellä, että se käytetään kyseisen 
seuraavan vuoden ensimmäisen 
vuosineljänneksen kuluessa. Ulkopuolinen 
ja riippumaton tilintarkastaja, joka antaa 
9 artiklan 3 kohdassa tarkoitetun 
vuosittaisen tilintarkastuslausunnon, 
todistaa lisäksi tarvittaessa oikeaksi tätä 
siirtoa koskevien säännösten moitteettoman 
toteuttamisen.
Ainoastaan ennen vuoden N loppua 
sääntöjen mukaisesti sidotut menot voidaan 
siirtää seuraavalle varainhoitovuodelle.

Perustelu

Valvonnan ja tilintarkastusten helpottamiseksi varojen siirto on rajattava oikeudellisiin 
sitoumuksiin, joista on jo sovittu vuonna N.

Tarkistus 10
1 ARTIKLAN 8 KOHDAN C ALAKOHTA

9 artiklan 9 kohta (asetus (EY) N:o 2004/2003)

9. Edellä 8 kohdan säännöksiä ei sovelleta, 
jos Euroopan tason poliittisen puolueen 
vararahasto ylittää 100 prosenttia sen 
keskimääräisestä vuotuisesta tulosta.”

9. Edellä 8 kohdan säännöksiä ei sovelleta, 
jos Euroopan tason poliittisen puolueen 
vararahasto ylittää 100 prosenttia sen 
keskimääräisestä vuotuisesta tulosta. 
Ulkopuolinen ja riippumaton 
tilintarkastaja laatii lisäksi todistuksen 
näiden säännösten moitteettomasta 
toteuttamisesta.”



PE394.072v02-00 8/9 AD\688285FI.doc

FI

Tarkistus 11
1 ARTIKLAN 8 A KOHTA (uusi)

9 a artikla (uusi) (asetus (EY) N:o 2004/2003)

(8 a) Lisätään 9 a artikla seuraavasti:
"9 a artikla
Avoimuus

Euroopan parlamentti julkaisee Internet-
sivustollaan tätä tarkoitusta varten luodulla 
sivulla jokaiselta varainhoitovuodelta, jona 
avustuksia on maksettu, seuraavat 
asiakirjat:
– taulukko kaikille Euroopan tason 
poliittisille puolueille tai säätiöille 
maksetuista summista
– 9 artiklan 3 kohdan toisessa alakohdassa 
mainittujen ulkopuolisten ja 
riippumattomien tilintarkastajien 
toimittamat vuosittaiset 
tilintarkastuslausunnot
– 12 artiklassa tarkoitettu Euroopan 
parlamentin pääsihteerin vuosittainen 
kertomus rahoitetuista toimista
– Euroopan parlamentin puhemiehistön 
hyväksymät tämän asetuksen 
täytäntöönpanotoimet.”
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