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LYHYET PERUSTELUT

Perustamissopimuksen 191 artiklassa tunnustetaan Euroopan tason poliittisten puolueiden 
perustavanlaatuinen asema, joka myötävaikuttaa eurooppalaisen tietoisuuden 
muodostumiseen ja unionin kansalaisten poliittisen tahdon ilmaisemiseen. Tämä muodostaa 
myös perustan, jolta on mahdollista rahoittaa julkisista varoista Euroopan tason poliittisia 
puolueita. Perustamissopimuksessa ei kuitenkaan mainita Euroopan tason poliittisia säätiöitä.

Kyseisessä ehdotuksessa vastataan osittain lausumaan, jonka budjettivaliokunta ja sen 
esittelijä neuvottelivat varainhoitoasetuksen tarkistamisesta sen uudistamisen yhteydessä 
joulukuussa 20061:

2. Ehdotus komission lausumaksi Euroopan tason poliittisten puolueiden rahoituksesta

"Komissio sitoutuu toimittamaan mahdollisuuksien mukaan ennen vuoden 2007 helmikuuta 
ehdotuksen Euroopan tason poliittisia puolueita ja niiden rahoitusta koskevista säännöistä 
4 päivänä marraskuuta 2003 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen 
(EY) N:o 2004/2003 muuttamisesta ottamalla käyttöön aiheelliset säännökset, joiden nojalla 
omat varat, erityisesti Euroopan tason poliittisen puolueen vuositoiminnassa keräämät 
maksut ja jäsenmaksut, jotka ylittävät 25 prosenttia avustuskelpoisista kustannuksista, 
jotka jäävät asetuksen (EY) N:o 2004/2003 10 artiklan 2 kohdan nojalla avustuksen saajan 
vastattaviksi, vapautetaan sen varainhoitoasetuksen 109 artiklassa säädetyn säännön 
piiristä, jonka mukaan avustuksen tarkoituksena tai tuloksena ei saa olla voiton 
tuottaminen avustuksen saajalle."

Ehdotetut tarkistukset kohdistuvat siis ainoastaan Euroopan tason poliittisiin puolueisiin ja 
Euroopan unionin yleiseen talousarvioon sovellettavan varainhoitoasetuksen noudattamiseen.

On mainittava, että talousarviomenettelyn 2008 yhteydessä on esitetty talousarvioluonnokseen 
kaksi tarkistusta, jotka koskevat Euroopan tason poliittisia säätiöitä ja joissa pyydetään 
luomaan Euroopan parlamenttia koskevaan pääluokkaan budjettikohta, johon sovelletaan pro 
memoria -menettelyä ja jota varten otetaan varaukseen viisi miljoonaa euroa odotettaessa 
oikeudellisen perustan hyväksymistä.

TARKISTUKSET

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

Komission teksti Parlamentin tarkistukset

  
1 Hyväksytyt tekstit, 13.12.2006, P6_TA(2006)0557.
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Tarkistus 1
JOHDANTO-OSAN 4 A KAPPALE (uusi)

(4 a) Kun toiminnan toteuttaminen 
edellyttää taloudellisen tuen myöntämistä 
kolmannelle, esimerkiksi poliittiselle 
nuorisojärjestölle, Euroopan tason 
poliittinen puolue voi antaa tätä tukea 
noudattamalla Euroopan yhteisöjen 
yleiseen talousarvioon sovellettavasta 
varainhoitoasetuksesta 25 päivänä 
kesäkuuta 2002 annetun neuvoston 
asetuksen (EY, Euratom) N:o 1605/20021

120 artiklan 2 kohdassa ja Euroopan 
yhteisöjen yleiseen talousarvioon 
sovellettavasta varainhoitoasetuksesta 
annetun neuvoston asetuksen (EY, 
Euratom) N:o 1605/2002 
soveltamissäännöistä 23 päivänä 
joulukuuta 2002 annetun komission 
asetuksen (EY, Euratom) N:o 2342/20022

184 a artiklassa säädettyjä edellytyksiä.
_________________

1 EYVL L 248, 16.9.2002, s. 1. Asetus muutettuna 
asetuksella (EY, Euratom) N:o 1995/2006 (EUVL 
L 390, 30.12.2006, s. 1).
2 EYVL L 357, 31.12.2002, s. 1. Asetus viimeksi 
muutettuna asetuksella (EY, Euratom)N:o 478/2007 
(EUVL L 111, 28.4.2007, s. 13).

Perustelu

Tällä tarkistuksella pyritään sovittamaan yhteen lainsäädäntöehdotus ja parlamentin kanta.

Tarkistus 2
JOHDANTO-OSAN 6 KAPPALE

(6) Jotta voitaisiin parantaa puolueiden 
pitkän aikavälin 
rahoitussuunnitteluvalmiuksia, ottaa 
huomioon vuosittain vaihtuvat 
rahoitustarpeet ja vahvistaa puolueiden 
kannustimia olla nojautumatta pelkästään 
julkiseen rahoitukseen, Euroopan tason 
poliittisten puolueiden olisi voitava 
muodostaa rajoitetusti vararahastoja, jotka 

Jotta voitaisiin parantaa puolueiden pitkän 
aikavälin rahoitussuunnitteluvalmiuksia, 
ottaa huomioon vuosittain vaihtuvat 
rahoitustarpeet ja vahvistaa puolueiden 
kannustimia olla nojautumatta pelkästään 
julkiseen rahoitukseen, Euroopan tason 
poliittisten puolueiden olisi voitava –
poiketen asetuksen (EY, Euratom) 
N:o 1995/2006 109 artiklan 2 kohdassa 
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perustuvat muista lähteistä kuin Euroopan 
unionin talousarviosta saatuihin omiin 
resursseihin.

säädetystä voiton tuottamisen kieltävästä 
säännöstä – muodostaa rajoitetusti 
vararahastoja, jotka perustuvat muista 
lähteistä kuin Euroopan unionin 
talousarviosta saatuihin omiin resursseihin.

Perustelu

Tällä tarkistuksella täsmennetään nykyisen asetuksen hyväksymistä koskevia säännöksiä.

Tarkistus 3
1 ARTIKLAN 1 KOHTA

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

4 a. "rahoituksella" asetuksen (EY, 
Euratom) N:o 1605/2002 108 artiklan 
1 kohdassa tarkoitettua avustusta.

Perustelu

Terminologian selventäminen ja yhdenmukaisuus varainhoitoasetuksen kanssa.

Tarkistus 4
1 ARTIKLAN 5 KOHTA

6 artiklan 1 kohdan 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 500 euron 
suuruisia lahjoituksia vuodessa lahjoittajaa 
kohden.

Perustelu

Täsmennys ja yhdenmukaisuus 6 artiklan 1 kohdan d alakohdan mukaisen enimmäismäärän 
kanssa.

Tarkistus 5
1 ARTIKLAN 5 KOHTA

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

2. Euroopan tason poliittisen puolueen 
jäseninä olevien kansallisten poliittisten 

2. Euroopan tason poliittisen puolueen 
jäseninä olevien kansallisten poliittisten 
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puolueiden maksamat maksut Euroopan 
tason poliittiselle puolueelle hyväksytään.
Niiden määrä voi olla enintään 40 prosenttia 
puolueen vuotuisesta talousarviosta.

puolueiden tai sen jäsenen (luonnollinen 
henkilö) maksamat maksut Euroopan tason 
poliittiselle puolueelle hyväksytään. 
Euroopan tason poliittisen puolueen 
jäseninä olevien kansallisten poliittisten 
puolueiden Euroopan tason poliittiselle 
puolueelle maksamien maksujen määrä voi 
olla enintään 40 prosenttia puolueen 
vuotuisesta talousarviosta.

Perustelu

Selvennys, sillä tietyt Euroopan tason poliittiset puolueet antavat luonnollisille henkilöille 
mahdollisuuden liittyä niiden henkilöjäseniksi.

Tarkistus 6
1 ARTIKLAN 8 KOHDAN A ALAKOHTA

9 artiklan 1 kohdan 2 alakohta (asetus (EY) N:o 2004/2003)

Tämän asetuksen 
täytäntöönpanomenettelyistä säätää tulojen 
ja menojen hyväksyjä.

Tämän asetuksen 
täytäntöönpanomenettelyistä säätää 
Euroopan parlamentti.

Perustelu

Tällä selvennyksellä täytäntöönpanomenettelyjen hyväksymismenettelystä tulee avoimempi, 
kun vastuukysymykset ovat yleisölle selkeät.

Tarkistus 7
1 ARTIKLAN 8 KOHDAN A A ALAKOHTA (uusi)

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

a a) Korvataan 2 kohta seuraavasti:
"2. Irtaimen ja kiinteän omaisuuden 
arvostaminen sekä niitä koskevat poistot 
suoritetaan tämän asetuksen 
täytäntöönpanomenettelyjen mukaisesti, 
jotka hyväksytään 1 kohtaa noudattaen."

Perustelu

Asetus (EY) 2909/2000 kumottiin vuonna 2005. Omaisuuden arviointia koskevista 
menettelyistä on siten päätettävä täytäntöönpanotoimien avulla, jotka Euroopan parlamentti 
hyväksyy 1 kohdan mukaista menettelyä noudattaen.
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Tarkistus 8
1 ARTIKLAN 9 KOHTA

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

2. Euroopan unionin yleisestä talousarviosta 
myönnetty rahoitus saa olla enintään 85 
prosenttia Euroopan tason poliittisen 
puolueen tai säätiön talousarviosta. Tätä 
koskeva näyttövelvollisuus kuuluu 
asianomaiselle Euroopan tason poliittiselle 
puolueelle.

2. Euroopan unionin yleisestä talousarviosta 
myönnetty rahoitus saa olla enintään 
85 prosenttia Euroopan tason poliittisen 
puolueen tai säätiön avustuskelpoisista 
kustannuksista. Tätä koskeva 
näyttövelvollisuus kuuluu asianomaiselle 
Euroopan tason poliittiselle puolueelle.

Perustelu

Selkeämpi terminologia, jota on jo käytetty varainhoitoasetuksessa, 
täytäntöönpanomenettelyissä ja puhemiehistön päätöksessä vuodelta 2004.
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Liite

Menettely avustuksen saamiseksi Euroopan parlamentilta
varainhoitovuonna N

Vuosi N-1 kesäkuu N-1 Euroopan parlamentti julkaisee ehdotuspyynnön, jossa 
vahvistetaan avustuksen myöntämisperusteet, yhteisön 
rahoitusta koskevat yksityiskohtaiset menettelyt 
(varainhoitoasetuksen 110 artiklan 2 kohta) ja 
hyväksymismenettelyä koskevat päivät

15. marraskuuta N-1 Avustuksen saajien esittämien avustuspyyntöjen jättämistä 
koskeva määräpäivä

Vuosi N 15. helmikuuta N Puhemiehistön päätös määrärahojen jakamisesta ja 
avustusten myöntämisestä Euroopan tason poliittisille 
puolueille

15. maaliskuuta N Avustussopimuksen allekirjoittamisen määräpäivä Euroopan 
tason poliittisen puolueen sekä valtuutetun tulojen ja 
menojen hyväksyjän välillä

30. maaliskuuta N 80 %:n ennakkomaksun maksaminen avustuksen summasta

Vuosi N+1 31. maaliskuuta N+1 Euroopan parlamentti julkaisee vuosittaisessa selvityksessä 
yksityiskohtaiset tiedot kullekin Euroopan tason poliittiselle 
puolueelle myönnetystä teknisestä tuesta

30. kesäkuuta N+1 Euroopan parlamentti julkaisee verkkosivustollaan kaikki 
tietyn varainhoitovuoden aikana myöntämänsä avustukset 
seuraavan varainhoitovuoden ensimmäisen 
vuosineljänneksen kuluessa

Päivä T
ennen 15. toukokuuta 
N+1

Euroopan tason poliittinen puolue esittää pyynnön 
loppusumman maksamisesta, johon liittyy lopullinen 
selvitys työohjelman toteuttamisesta, lopullinen tilinpäätös 
kertyneistä avustuskelpoisista kustannuksista, täydellinen 
tuloslaskelma ja ulkoisen tilintarkastajan kertomus

T+60 päivää Euroopan parlamentin puhemiehistö hyväksyy 
toimintakertomuksen ja lopullisen tilinpäätöksen

T+ 90 päivää Parlamentti maksaa loppumaksun tai perii takaisin liikaa 
maksetut summat
Asiakirjojen säilyttäminen:
Avustuksen saaja pitää Euroopan parlamentin saatavilla 
avustussopimusta koskevat asiakirjat viiden vuoden ajan 
loppumaksun maksupäivästä lähtien.
Valvonta ja tilintarkastus:
Avustuksen saaja auttaa Euroopan parlamenttia toteuttamaan 
avustuksen käyttöä koskevan tilintarkastuksen.
Tilintarkastuksia voidaan suorittaa avustussopimuksen 
toteuttamisajan kuluessa loppumaksun maksamiseen asti 
sekä viiden vuoden kuluessa loppumaksun 
maksamispäivästä lähtien.
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