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FÖRSLAG TILL EUROPAPARLAMENTETS RESOLUTION

om europeiska politiska partier - erfarenhet från stadgarna och framtidsutsikter
(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-45.4 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, 
särskilt artikel 12 (nedan kallad förordningen),

– 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 yttrandena 
från budgetutskottet, budgetkontrollutskottet och utskottet för rättsliga frågor 
(A6-.../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 accepteras av 
medborgarna, och av den anledningen måste förverkligandet av den europeiska 
demokratin ges hög prioritet. 

B. De politiska partierna utgör ett viktigt inslag i skapandet av demokrati på 
gemenskapsnivå.

C. Det krävs 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.

D. I många EU-länder erhåller de politiska partierna statligt stöd för att utföra sina uppgifter 
när det gäller spridning av politisk information och opinionsbildning.

E. Närbesläktade politiska partier har bildat europeiska politiska partier och deras arbete 
stöds genom gemenskapsmedel.

F. Det offentliga partistödet på EU-nivå grundar sig på artikel 191 i EU-fördraget. 

  
1 EUT L 297, 15.11.2003, s. 1.
2 PE 362.124/BUR/AN.2.
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G. Genom förordningen tas ett första steg mot en rättslig ram för de europeiska politiska 
partierna.

H. De politiska partierna har framfört en rad önskemål i fråga om en ny utformning av 
partifinansieringen på europeisk nivå1.

I. Europaparlamentets generalsekreterare har lagt fram en rapport om tillämpningen av 
förordningen2.

J. I förordningen uppmanas Europaparlamentet att offentliggöra en rapport om 
tillämpningen av stadgarna om de europeiska politiska partiernas finansiering 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, 
Europapolitiska aktörer med förankring i samtliga nivåer i samhället.

3. Europaparlamentet anser att de politiska partierna på europeisk nivå utgör ett viktigt 
inslag i den europeiska offentligheten som i sin tur är en förutsättning för att EU 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.

Erfarenheter och förslag till förbättringar

5. Europaparlamentet konstaterar att tre klagomål har framförts mot förordningen, vilka 
avvisades i förstainstansrätten den 11 juli 2005 som otillåtliga, varvid en av domarna 
överklagades.

6. 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. 

7. Europaparlamentet konstaterar att tilldelningen av finansiellt stöd med 4,648 miljoner 
euro för budgetåret 2004 inleddes den 18 juni 2004 genom en förslagsinfordran och 

  
1 Gemensam skrivelse av den 1 juni 2005 från Hoyer, Nyrup, Martens, Francescato, Maes, Bertinotti, Kaminski, 
Bayrou och Ruttelli till Europaparlamentets talman.
2 PE 362.124/BUR.
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avslutades genom att presidiet den 6 juli 2005 vederbörligen fattade sitt beslut om ett 
slutgiltigt fastställande av det finansiella stödet.

8. Europaparlamentet påpekar att Europeiska unionens budget för 2005 innehåller anslag på 
8,4 miljoner euro för partifinansieringen, som presidiet har fördelat på de åtta partier som 
ansökt om medel, i enlighet med de fördelningsprinciper som föreskrivs i förordningen.

9. Europaparlamentet noterar att i enlighet med 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 euro.

10. 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 ekonomisk planering som även 
inrymmer en viss flexibilitet i samband med att nya partier bildas.

d) 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 en bestämd andel av de medel som anslagits för ett budgetår under det första 
kvartalet av det påföljande året.

e) En stel fördelning av de finansiella medlen mellan de fem stödberättigade kategorierna 
(utgifter för personal, administration, infrastruktur, sammanträden, representation och 
information) uppfyller inte partiernas behov. Finansieringsavtalet bör därför ändras så 
att det blir möjligt att överföra en viss del av medlen mellan de olika kategorierna.

f) 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.

g) För att uppnå ett effektivt genomförande av finansieringen bör tidsfristen för att lämna 
in partiernas slutrapporter flyttas fram till den 15 maj påföljande år.
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h) 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.

11. Europaparlamentet anser det vara lämpligt att under överläggningarna 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? 

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 de folkomröstningar som 
hålls i de enskilda medlemsstaterna rörande EU-frågor.

*

*      *

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


