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EUROOPAN PARLAMENTIN PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS

Euroopan tason poliittisista puolueista – kokemuksia säännöksistä ja niiden
tulevaisuuden näkymistä
(2005/2224(INI))

Euroopan parlamentti, joka

- ottaa huomioon Euroopan yhteisön perustamissopimuksen 191 artiklan ja Euroopan 
unionin perusoikeuskirjan 12 artiklan 2 kohdan sekä Euroopan unionista tehdyn 
sopimuksen 6 artiklan 4 kohdan,

- ottaa huomioon Euroopan perustuslakisopimuksen I-45 artiklan 4 kohdan,

- ottaa huomioon Euroopan parlamentin ja neuvoston 4. marraskuuta 2003 antaman 
asetuksen (EY) N:o 2004/2003 Euroopan tason poliittisia puolueita ja niiden rahoitusta 
koskevista säännöksistä, erityisesti sen 12 artiklan (jatkossa: asetus),

- ottaa huomioon pääsihteerinsä puhemiehistölle 21. syyskuuta 2005 antaman mietinnön 
Euroopan tason puolueiden rahoituksesta puhemiehistön 29. maaliskuuta 2004 tekemän 
päätöksen 15 artiklan ja asetuksen soveltamissääntöjen mukaisesti,

- ottaa huomioon työjärjestyksen 45 artiklan,

- ottaa huomioon perussopimus-, työjärjestys- ja toimielinasioiden valiokunnan 
mietinnön sekä budjettivaliokunnan, talousarvion valvontavaliokunnan ja oikeudellisten 
asioiden valiokunnan (A6-0000/2005) lausunnot,

A. katsoo, että kansalaisläheisen ja demokraattisen unionin kehittäminen on edellytyksenä 
sille, että unionin kansalaiset hyväksyvät Euroopan integraation seuraavat vaiheet, ja 
että sen tähden eurooppalaisen demokratian toteuttamisen täytyy olla ensisijainen 
tavoite,

B. ottaa huomioon, että poliittiset puolueet ovat Euroopan tasolla olennainen tekijä 
demokratian kehittämisessä,

C. katsoo, että syvällinen pohdinta Euroopan tulevaisuudesta vaatii laajamittaista unionin 
kansalaisten kanssa käytävää keskustelua, ja että tässä Euroopan tason poliittisten 
puolueiden täytyy olla keskeisessä roolissa, 

D. ottaa huomioon, että monissa Euroopan unionin valtioissa poliittisia puolueita tuetaan
julkisin varoin niiden tehtävässä poliittisen informaation jakajina ja mielipiteen 
muodostajina,

E. ottaa huomioon, että poliittiset "perheet" ovat yhdistyneet eurooppalaisiksi poliittisiksi 
puolueiksi, ja että niiden toimintaa rahoitetaan yhteisön varoista,
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F. ottaa huomioon, että julkinen puoluerahoitus Euroopan unionin tasolla hoidetaan 
perustamissopimuksen 191 artiklan mukaisesti,

G. katsoo, että asetuksella on otettu ensimmäinen askel kohti Euroopan tason poliittisten 
puolueiden oikeudellisia puitteita,

H. ottaa huomioon, että poliittiset puolueet ovat esittäneet joukon toiveita Euroopan tason 
puoluerahoituksen tulevasta kehityksestä,

I. ottaa huomioon, että Euroopan parlamentin pääsihteeri on esittänyt mietinnön asetuksen 
soveltamisesta, 

J. ottaa huomioon, että asetuksessa vaadittiin mietinnön julkaisemista Euroopan tason
poliittisten puolueiden rahoitusta koskevan ohjesäännön soveltamisesta ja että 
kyseisessä mietinnössä olisi viitattava mahdollisiin muutoksiin,

Poliittinen tausta

1. toteaa, että monien Euroopan unionin kansalaisten ja Euroopan unionin instituutioiden 
välillä on kuilu, mikä johtuu osittain siitä, että tähän mennessä ei ole ollut riittävää 
poliittista viestintää eikä tiedotusta Eurooppa-politiikasta;

2. ilmoittaa olevansa vakuuttunut, että Euroopan tason poliittisten puolueiden täytyy 
kehittyä katto-organisaatioista Eurooppa-politiikan eläviksi toimijoiksi ja juurtua 
kaikille yhteiskunnan tasoille;

3. katsoo, että Euroopan tason poliittiset puolueet ovat merkittävä tekijä Euroopan julkisen 
elämän kannalta, jota ilman unionin kehittyminen ei voi onnistua;

4. korostaa, että on välttämätöntä päästä Euroopan tason poliittisten puolueiden 
rahoitussäännöksistä aitoon eurooppalaiseen puolueohjesääntöön, joka määrittää 
puolueiden oikeudet ja velvollisuudet ja antaa puolueille mahdollisuuden tulla yhteisön 
lainsäädäntöön perustuviksi ja jäsenvaltioissa vaikuttaviksi oikeushenkilöiksi;

Kokemuksia ja parannusehdotuksia

5. ottaa huomioon, että asetusta vastaan on nostettu kolme kannetta, jotka ensimmäisen 
asteen tuomioistuin hylkäsi laittomina 11. heinäkuuta 2005, joskin yhdestä tuomiosta on 
pantu muutoksenhaku vireille; 

6. pitää myönteisenä sitä, että kesäkuussa 2004 järjestettyjen Euroopan parlamentin 
vaalien jälkeisen lainsäädäntökauden alkamisen jälkeen on jäsenvaltioiden poliittisten 
puolueiden kahdeksasta yhteenliittymästä perustettu Euroopan tason poliittiset puolueet 
ja niitä voitiin tukea taloudellisesti asetuksen säännösten mukaisesti;

7. toteaa, että 4,648 miljoonan euron suuruisen taloudellisen tuen antaminen 
varainhoitovuodelle 2004 aloitettiin kesäkuun 18. päivänä 2004 vaatimuksella 
ehdotusten jättämisestä ja päätettiin järjestyksenmukaisesti puhemiehistön 6. heinäkuuta 
2005 tekemällä päätöksellä tuen lopullisesta vahvistamisesta;
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8. viittaa siihen, että Euroopan unionin talousarviossa on vuodelle 2005 varattu varoja 
puolueiden rahoitukseen 8,4 miljoonaa euroa, jotka puhemiehistö on jakanut 
asetuksessa kirjatun jakoperusteen mukaan niille kahdeksalle puolueelle, jotka ovat 
tehneet anomuksen;

9. ottaa huomioon, että Euroopan tason poliittisille puolueille Euroopan parlamentin 
asetuksen mukaan korvausta vastaan myönnettävää teknistä tukea on laskutettu
yhteensä 20 071 euroa vuodelta 2004 salien käytöstä, teknikkojen ja erityisesti tulkkien 
palveluista;

10. pitää tähänastisten käytännön kokemusten perusteella ja ottaen huomioon 
budjettioikeudelliset periaatteet seuraavia rahoitusjärjestelmän muutoksia tarpeellisina:

a) hakemusmenettelystä on asetuksessa säädetty vain pääpiirteissään; jotta hakijat 
välttyisivät turhalta työltä, pitäisi menettely tehdä kaksiportaiseksi siten, että 
ensimmäisessä vaiheessa päätetään siitä, täyttääkö puolue periaatteessa edellytykset 
tukeen, ja toisessa vaiheessa määritetään tuen suuruus;

b) tuen maksamisen ajoitus ei ole ihanteellinen suhteessa vastaanottajien toimintatapaan;
ajoitusta pitäisi muuttaa niin, että 80 prosenttia rahoitustuesta maksetaan 
rahoitussopimuksen allekirjoittamisen jälkeen ja loppusumma varainhoitovuoden 
päättymisen jälkeen avun vastaanottajien tilinpäätöksen mukaan;

c) jotta vastaanottajille voitaisiin varainhoitoasetuksessa sitovasti määriteltyjen 
budjettiperiaatteiden puitteissa antaa enemmän varmuutta taloudelliseen 
suunnitteluun, pitäisi vuosittaiseen ennakkoarvion tekemiseen osallistuvien tahojen, 
puhemiehistön ja budjettivaliokunnan, päästä yksimielisyyteen lainsäädäntökauden 
alkuun mennessä monivuotisesta rahoitussuunnitelmasta, jonka on oltava myös 
joustava sellaisten tapausten varalle, että uusia puolueita perustetaan;

d) tällä hetkellä käynnissä olevalla varainhoitoasetuksen tarkistuksia koskevalla 
menettelyllä tai asetuksen muutoksella pitäisi pyrkiä rajoitettuun 
poikkeusmenettelyyn, joka sallisi käyttää tietyn osan budjettivuodeksi myönnetyistä 
varoista vielä seuraavan vuoden ensimmäisellä neljänneksellä;

e) rahavarojen kaavamainen jakaminen viiden tukeen oikeutetun kategorian kesken 
(henkilöstö-, hallinto-, infrastruktuuri-, istuntokustannukset ja edustus- ja 
tiedotuskustannukset) ei vastaa eurooppalaisten puolueiden tarpeita;
rahoitussopimusta pitäisi sen tähden muuttaa niin, että on mahdollista siirtää 
tarvittava osa varoista kategoriasta toiseen tilanteen mukaan;

f) lisäksi puolueille pitäisi antaa mahdollisuus tehdä vuoden työsuunnitelma niin 
joustavaksi, että ne voivat poliittisessa työssään reagoida myös odottamattomiin 
tapahtumiin;

g) jotta rahoituksen käsittely sujuisi tehokkaasti, pitäisi puolueiden loppukertomusten 
jättäminen aikaistaa seuraavan vuoden toukokuun 15. päivään;
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h) jotta tavoite Euroopan tason poliittisten puolueiden vahvistamisesta eurooppalaisen 
demokratian perustekijöinä voitaisiin saavuttaa, ja ottaen huomioon laajentumisen 
myötä kasvavat puolueiden poliittiseen työhön kohdistuvat vaatimukset 
(käännöskustannukset, matkakustannukset jne.), tuntuu poliittisten puolueiden 
taloudellisen tukemisen kohtuullinen kehittäminen toivottavalta;

11. pitää aiheellisena keskustella tämän Euroopan unionin tulevaisuutta koskevan 
pohdinnan lisäksi seuraavista kysymyksistä: 

a) Missä muodossa eurooppalaisia poliittisia säätiöitä voidaan tukea ja siten täydentää 
eurooppalaisten poliittisten puolueiden poliittista tiedotus- ja sivistystyötä?

b) Millä tavoin Euroopan parlamentin puolueiden vaalilistat voitaisiin tehdä niin, että ne 
edistäisivät Euroopan poliittisen julkisen elämän muotoutumista?

c) Millainen rooli eurooppalaisilla puolueilla on yksittäisissä jäsenvaltioissa Eurooppaa 
koskevista aiheista järjestetyissä kansanäänestyksissä?

°
°     °

12. kehottaa puhemiestä välittämään tämän päätöslauselman neuvostolle ja komissiolle.


