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PR_COD_1am

Lainsäädäntömenettelyistä käytettävät symbolit

* Kuulemismenettely
yksinkertainen enemmistö

**I Yhteistoimintamenettely (ensimmäinen käsittely)
yksinkertainen enemmistö

**II Yhteistoimintamenettely (toinen käsittely)
yksinkertainen enemmistö yhteisen kannan hyväksymiseksi
parlamentin jäsenten enemmistö yhteisen kannan hylkäämiseksi tai 
tarkistamiseksi

*** Hyväksyntämenettely
parlamentin jäsenten enemmistö lukuun ottamatta EY-sopimuksen 
105, 107, 161 ja 300 artiklassa ja EU-sopimuksen 7 artiklassa 
tarkoitettuja tapauksia

***I Yhteispäätösmenettely (ensimmäinen käsittely)
yksinkertainen enemmistö

***II Yhteispäätösmenettely (toinen käsittely)
yksinkertainen enemmistö yhteisen kannan hyväksymiseksi
parlamentin jäsenten enemmistö yhteisen kannan hylkäämiseksi tai 
tarkistamiseksi

***III Yhteispäätösmenettely (kolmas käsittely)
yksinkertainen enemmistö yhteisen tekstin hyväksymiseksi

(Ilmoitettu menettely perustuu komission esittämään oikeusperustaan.)

Tarkistukset säädösehdotukseen

Parlamentin tarkistukset merkitään lihavoidulla kursiivilla. Pelkkää 
kursivointia käytetään kiinnittämään asiasta vastaavien yksiköiden huomio 
sellaisiin säädösehdotuksen osiin, jotka ehdotetaan korjattavaksi lopullisessa 
tekstissä (esimerkiksi selvästi virheelliset tai kyseisestä kieliversiosta pois 
jääneet kohdat). Korjausehdotusten hyväksymisestä päättävät asiasta 
vastaavat yksiköt.
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LUONNOS EUROOPAN PARLAMENTIN 
LAINSÄÄDÄNTÖPÄÄTÖSLAUSELMAKSI

ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi Euroopan tason poliittisia 
puolueita ja niiden rahoitusta koskevista säännöistä annetun asetuksen 
(EY) N:o 2004/2003 muuttamisesta
(KOM(2007)0364 – C6-0202/2007 – 2007/0130(COD))

(Yhteispäätösmenettely: ensimmäinen käsittely)

Euroopan parlamentti, joka

– ottaa huomioon komission ehdotuksen Euroopan parlamentille ja neuvostolle 
(KOM(2007)0364),

– ottaa huomioon EY:n perustamissopimuksen 251 artiklan 2 kohdan ja 191 artiklan, joiden 
mukaisesti komissio on antanut ehdotuksen Euroopan parlamentille (C6-0202/2007),

– ottaa huomioon työjärjestyksen 51 artiklan,

– ottaa huomioon perussopimus-, työjärjestys- ja toimielinasioiden valiokunnan mietinnön 
(A6-0000/2007),

1. hyväksyy komission ehdotuksen sellaisena kuin se on tarkistettuna;

2. pyytää komissiota antamaan asian uudelleen Euroopan parlamentin käsiteltäväksi, jos se
aikoo tehdä tähän ehdotukseen huomattavia muutoksia tai korvata sen toisella 
ehdotuksella;

3. kehottaa puhemiestä välittämään parlamentin kannan neuvostolle ja komissiolle.

Komission teksti Parlamentin tarkistukset

Tarkistus 1
JOHDANTO-OSAN 2 KAPPALE

(2) Asetuksen (EY) N:o 2004/2003 
soveltamisesta 23 päivänä maaliskuuta 
2006 antamassaan päätöslauselmassa 
Euroopan parlamentti katsoi, että asetusta 
olisi parannettava monilta osin niiden 
kokemusten perusteella, jotka on saatu sen 
vuonna 2003 tapahtuneen voimaantulon 
jälkeen.

(2) Asetuksen (EY) N:o 2004/2003 
soveltamisesta 23 päivänä maaliskuuta 
2006 antamassaan päätöslauselmassa, jolla 
täytettiin asetuksessa asetettu velvoite,
Euroopan parlamentti katsoi, että asetusta 
olisi parannettava monilta osin niiden 
kokemusten perusteella, jotka on saatu sen 
vuonna 2003 tapahtuneen voimaantulon 
jälkeen, ja kehotti tarkastelemaan 
mahdollisuutta Euroopan tason 
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poliittisten säätiöiden perustamiseen.

Perustelu

Selventävä täsmennys.

Tarkistus 2
JOHDANTO-OSAN 4 KAPPALE

(4) Tärkeänä tavoitteena säilyy edelleen 
sen varmistaminen, että kansalaiset 
osallistuvat mahdollisimman laajasti 
unionin demokraattiseen elämään. Tässä 
yhteydessä poliittiset nuorisojärjestöt 
voivat olla erityisasemassa; ne voivat 
edistää kiinnostusta unionin poliittiseen 
järjestelmään ja tarjota siitä konkreettista 
tietoa nuorten keskuudessa ja edistää 
aktiivisesti nuorten osallistumista 
demokraattiseen toimintaan Euroopan 
tasolla.

(4) Tärkeänä tavoitteena säilyy edelleen 
sen varmistaminen, että kansalaiset 
osallistuvat mahdollisimman laajasti 
unionin demokraattiseen elämään. Tässä 
yhteydessä poliittiset nuorisojärjestöt 
voivat olla erityisasemassa; ne voivat 
edistää kiinnostusta unionin poliittiseen 
järjestelmään ja tarjota siitä konkreettista 
tietoa nuorten keskuudessa ja edistää 
aktiivisesti nuorten osallistumista 
demokraattiseen toimintaan Euroopan 
tasolla. Euroopan tason poliittisia 
puolueita kehotetaan mahdollistamaan 
niille läheisten poliittisten 
nuorisojärjestöjen toiminta ja edistämään 
sitä.

Perustelu

Selventävä täsmennys.

Tarkistus 3
JOHDANTO-OSAN 7 KAPPALE

(7) Yhteisrahoituksen vähimmäistasoa olisi 
mukautettava, jotta saataisiin luotua 
edellytykset, jotka suosivat Euroopan tason 
poliittisten puolueiden rahoitusta ja 
kannustavat niitä varmistamaan riittävän 
pitkän aikavälin rahoitussuunnittelun.

(7) Yhteisrahoituksen vähimmäistasoa olisi 
mukautettava, jotta saataisiin luotua 
edellytykset, jotka parantavat Euroopan 
tason poliittisten puolueiden rahoitusta ja 
kannustavat niitä varmistamaan riittävän 
pitkän aikavälin rahoitussuunnittelun. 
Euroopan tason poliittisia säätiöitä varten 
on säädettävä samasta 
yhteisrahoituksesta.



PR\678473FI.doc 7/13 PE 392.246v01-00

FI

Perustelu

Selventävä täsmennys. Katso myös tarkistus 7.

Tarkistus 4
JOHDANTO-OSAN 8 KAPPALE

(8) Euroopan parlamentin vaalien 
eurooppalaisen luonteen vahvistamiseksi ja 
edistämiseksi olisi vahvistettava 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.

(8) Euroopan parlamentin vaalien 
eurooppalaisen luonteen vahvistamiseksi ja 
edistämiseksi olisi vahvistettava 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. Euroopan 
parlamentin vaaleihin kytkeytyvä 
Euroopan tason poliittisten puolueiden 
toiminta on sallittua, kun se täydentää 
kansallisten poliittisten puolueiden 
toimintaa, mutta ei korvaa sitä.

Perustelu

Euroopan tason poliittisten puolueiden muodostamisen ja toiminnan kannalta ratkaisevassa 
EU:n perustamissopimuksen määräyksessä (191 artikla) todetaan, että ne myötävaikuttavat 
unionin kansalaisten poliittisen tahdon ilmaisemiseen. Kansalaisten tahto ilmaistaan ennen 
muuta Euroopan parlamentin vaaleissa. Siksi on tarpeen suoda Euroopan tason poliittisille 
puolueille tietty rooli myös Euroopan parlamentin vaaleissa. Niiden toiminnalla täydennetään 
jäseninä toimivien kansallisten puolueiden kampanjoita. Kyseinen toiminta ei luonteeltaan 
täydentävänä pysyessään merkitse kansallisten puolueiden laitonta rahoittamista. 
Toiminnassa on kuitenkin noudatettava kulloisenkin jäsenvaltion soveltamia 
vaalikampanjointimääräyksiä.

Tarkistus 5
1 ARTIKLAN 3 KOHTA

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

6. Euroopan tason poliittiselle säätiölle 
myönnettyjä varoja voidaan käyttää 
ainoastaan säätiön toiminnan rahoitukseen 
2 artiklan 4 kohdan säännösten mukaisesti.

6. Euroopan tason poliittiselle säätiölle 
myönnettyjä varoja voidaan käyttää 
ainoastaan säätiön toiminnan rahoitukseen 
2 artiklan 4 kohdan säännösten mukaisesti 
ja niitä ei voida missään tapauksessa 
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käyttää vaalikampanjaan liittyvän 
toiminnan rahoittamiseen. 

Perustelu

Kohtaan lienee syytä sisällyttää nimenomainen täsmennys. Euroopan tason poliittisten 
puolueiden varojen hyväksyttävää käyttöä käsitellään uusitussa 8 artiklassa.

Tarkistus 6
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 ne eivät voi koostua 
varoista, jotka on myönnetty tämän 
asetuksen mukaisesti Euroopan tason 
poliittiselle puolueelle Euroopan unionin 
yleisestä talousarviosta.

Perustelu

Rajaava täydennys on tarpeen, koska sillä estetään säätiötä rahoittamasta myös sille itselleen 
kuuluvaa 15 prosentin rahoitusosuutta välillisesti unionin varoista, eli määrärahoista, jotka 
puolue saa unionin talousarviosta ja jotka kanavoitaisiin sitten säätiölle lahjoituksena.

Tarkistus 7
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.

(Tarkistus ei vaikuta suomenkieliseen 
versioon.)
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Perustelu

(Tarkistus ei vaikuta suomenkieliseen versioon.)
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PERUSTELUT

Esittelijä pitää komission ehdotusta kokonaisuutena tarkastellen myönteisenä ja suosittelee, 
että se hyväksytään hänen esittäminen tarkistuksineen, joilla on pyritty lähinnä 
täsmentämiseen. Esittelijä varaa itselleen oikeuden tehdä lisätarkistuksia, jos se vaikuttaa 
olevan tarpeen neuvoston kanssa käytyjen keskustelujen perusteella.

Ehdotuksessa käsitellään kolmea aihetta, joihin Euroopan parlamentti puuttui viimeisimmässä 
Euroopan tason poliittisia puolueita koskevassa päätöslauselmassa1, jossa esitettiin yhteenveto 
siihen saakka sovelletuista rahoitusmenetelmistä ja tehtiin ehdotuksia niiden parantamiseksi ja 
kehittämiseksi. Aiheet olivat:

1. rahoitusmäärärysten sopeuttaminen varojen käyttöä koskeviin poliittisten puolueiden 
erityistarpeisiin2, 

2. Euroopan tason poliittisten puolueiden aseman tunnustaminen Euroopan parlamentin 
vaalien yhteydessä ja tähän kytkeytyvä tukivarojen kyseiseen tarkoitukseen 
käyttämisen perusteltavuuden tunnustaminen3, ja

3. mahdollisuus Euroopan tason poliittisten säätiöiden tukemiseen, jotka täydentävät 
Euroopan tason poliittisten puolueiden toimintaa poliittisella tiedottamisella ja 
koulutuksella4. 

Aihekohtainen tarkastelu: 

1. Rahoitusmääräykset

Toiston välttämiseksi lienee paikallaan viitata komission kattaviin perusteluihin. Kyse on 
kahdesta Euroopan tason poliittisten puolueiden perustelluksi osoittamasta pyynnöstä eli 

– mahdollisuudesta siirtää enintään 25 prosenttia puolueen tietyn vuoden 
kokonaistuloista seuraavan vuoden alkuneljännekselle ja lisätä siten joustavuutta 
varainhoitovuodesta toiseen siirryttäessä, jotta muuttuviin olosuhteisiin voidaan 
reagoida lyhyellä aikavälillä, ja 

– mahdollisuudesta muodostaa vuosien mittaan omien varojen (jäsenpuolueiden ja 
yksittäisten jäsenten lahjoitukset ja maksuosuudet) avulla tietynsuuruinen vararahasto, 
jonka arvo rajataan komission ehdotuksessa sataan prosenttiin Euroopan tason 
poliittisten puolueiden keskimääräisistä kokonaisvaroista. 

  
1 23. maaliskuuta 2006 annettu päätöslauselma, joka perustui perussopimus-, työjärjestys- ja toimielinasioiden 
valiokunnan mietintöön A6-0042/2006, esittelijä: Jo Leinen. 
2 Päätöslauselman 13 kohdan d ja e alakohta.
3 Päätöslauselman 14 kohdan c alakohta. 
4 Päätöslauselman 14 kohdan a alakohta.
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Ensimmäinen muutos merkitsee poikkeamista varainhoitoasetuksen 109 artiklassa asetetusta 
voiton kieltämisestä; kielto tarkoittaa käytännössä, että tukikelpoisen instanssin saamasta 
avustuksesta ei saa jäädä mitään kyseisen instanssin kassaan varainhoitovuoden lopussa. On 
käynyt ilmi, että varainhoitoasetuksessa – jonka perusteella Euroopan tason poliittisten 
puolueiden rahoitus on periaatteessa järjestetty – oleva avustusten käsite soveltuu vain osittain 
poliittisten puolueiden tunnuspiirteisiin ja tarpeisiin.

Komissio pitää toistakin muutosta poikkeamisena voittoa koskevasta kiellosta ja luonnehtii 
sitä sellaiseksi. Muutosta voitaisiin kuitenkin pitää myös täsmennyksenä, jolla selvennetään 
kyseisen normin tarkoitusta: itse avustuksesta ei saa koitua ylijäämää vuoden loppuun 
mennessä, mutta samaa periaatetta ei sovelleta kolmansien tekemiin lahjoituksiin tai jäsenten 
maksuosuuksiin. 

2. Euroopan tason poliittisten puolueiden asema Euroopan parlamentin vaaleissa

Komissio täsmentää ehdotuksessaan kysymystä, josta ei ole säädetty erikseen nyt voimassa 
olevassa asetuksessa. Yhä uudelleen on esitetty, että Euroopan tason puolueiden 
tunnustaminen on tarkoituksenmukaista ainoastaan siinä tapauksessa, että ne voivat osallistua 
Euroopan parlamentin vaaleja koskevaan kampanjointiin. Tällainen oletus vaikuttaa 
perustellulta, kun otetaan huomioon tällaisten puolueiden oikeusperustan muodostavan, 
Maastrichtin sopimuksella EY:n perustamissopimukseen lisätyn 191 artiklan sanamuoto. 
Elleivät nämä puolueet kykene aktivoitumaan vaalikampanjoinnissa, kuinka ne voivat 
kehittyä Euroopan politiikan toimijoiksi, edistää kansalaisten eurooppalaisen tietoisuuden 
muodostumista ja ilmaista näiden poliittista tahtoa. Euroopan tason poliittinen puolue voi 
käyttää saamaansa rahoitustukea tällaiseen toimintaan. Kuten kyseiseen johdanto-osan 
kappaleeseen tehdyn tarkistuksen (johdanto-osan 8 kappaletta koskeva tarkistus 4) 
perusteluissa todetaan, Euroopan tason poliittinen puolue voi täydentää kansallisen puolueen 
toteuttamaa Euroopan parlamentin vaaleja koskevaa kampanjaa ilman, että tätä pidetään 
jäsenpuolueen tai -puolueiden laittomana rahoituksena.

Asetusehdotuksen vastaavassa säännöksessä, eli 8 artiklan 3 kohdassa, on kuitenkin 
kauneusvirhe, joka voi johtaa virheellisiin tulkintoihin ja joka sisältyy jo voimassa olevan 
asetuksen 3 artiklan d kohtaan. Kun asetuksen 8 artiklan kolmannessa kohdassa käsitellään 
Euroopan parlamentin vaaleja, "joihin ne [Euroopan tason poliittiset puolueet] osallistuvat 
3 artiklan d kohdan mukaisesti, kyse ei ole siitä, että Euroopan tason poliittisen puolue 
asettaisi omia ehdokkaita – mihin se ei nykyisellään pysty – vaan jäsenpuolueiden on 
asetettava ehdokkaita tai ainakin ilmoitettava asettavansa ehdokkaita.

3. Euroopan tason poliittisten säätiöiden edistäminen

Komission ehdotuksen merkittävimpänä uutena piirteenä on mahdollisuus tukea unionin 
talousarviosta sekä Euroopan tason poliittisia puolueita että niihin kytkeytyviä Euroopan 
tason poliittisia säätiöitä. Useissa jäsenvaltioissa on puolueisiin läheisesti kytkeytyviä 
poliittisia säätiöitä. Poliittiset säätiöt tekevät jo nykyisin rajatylittävää yhteistyötä1. Euroopan 

  
1 Kuten poliittisten säätiöiden eurooppalainen verkosto osoittaa. 
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tason poliittisten yhteisöjen kanssa läheisten ja tiettyjä sellaisia tehtäviä, joihin Euroopan 
tason poliittiset puolueet eivät voineet paneutua lainkaan tai eivät ainakaan riittävästi, 
hoitavien säätiöiden perustamiselta puuttui kuitenkin pitkään järjestelmä ja rahoitusperusta. 
Komissio ehdotti tilanteen ratkaistakseen vuodeksi 2007 pilottihanketta, joka mahdollistaa 
rahoitustuen myöntämisen Euroopan tason poliittisten säätiöiden perustamista ja niiden 
toiminnan organisoimista varten1. Tämä on kuitenkin rajattu enintään kahteen vuoteen ja se 
on siirtymäkauden ratkaisu, kunnes rahoitustukea varten on saatu oikeusperusta. Euroopan 
tason poliittisten säätiöiden tehtäviin kuuluu Eurooppa-politiikkaa koskeva koulutus, siitä 
käytävien keskustelujen ja prosessien seuranta ja analysoiminen (ajatusmylly-toiminnot) sekä 
foorumin perustaminen nykyisten kansallisten säätiöiden yhteistyötä varten.

Euroopan tason poliittisia säätiöitä koskevat uudet säännökset voidaan tiivistää seuraavasti:

– Säätiöt on puolueiden tavoin perustettava jäsenvaltion lainsäädännön mukaisesti ja 
niillä on oltava oikeushenkilöys. Säätiöt voidaan perustaa välittömästi itsenäisinä tai 
nykyisten säätiöiden tai muiden instanssien yhteenliittymänä. Asetuksessa ei edellytetä 
puolueiden myöntämää rekisteröintiä ja siihen kytkeytyvää tunnustamista. Siinä 
pelkästään mahdollistetaan tukeminen Euroopan parlamentin toimintapuolen 
talousarviosta, mihin liittyy tiettyjä edellytyksiä.

– Tukeminen edellyttää, että säätiö kytkeytyy läheisesti Euroopan unionilta tukea 
saavaan Euroopan tason puolueeseen. Puolueen ja säätiön välisen suhteen 
yksityiskohdat ja niiden hallintotoimintojen ja johtamisrakenteiden asianmukainen 
toisistaan erottaminen jätetään asetuksessa puolueen ja säätiön väliseksi asiaksi. 

– Säätiöllä on oltava poliittisen säätiön tavanomaista toimintaa vastaava toimiala 
(2 artiklan 4 kohdassa oleva määritelmä (uusi)) ja sen on noudatettava vapauden, 
demokratian ja perusoikeuksien ja -vapauksien kunnioittamisen periaatteita sekä 
oikeusvaltion periaatteita. Edellytyksen täyttyminen voidaan tarkastaa puolueita varten 
määrätyssä tarkistamismenettelyssä (asetuksen 5 artikla). Säätiö menettää oikeuden 
tukeen, jos siihen kytköksissä oleva puolue sanoutuu säätiöstä irti.

– Säätiö hakee "rahoitusta sen Euroopan tason poliittisen puolueen kautta, johon se on 
yhteydessä". Sanamuotoa on tarkoitus täsmentää Euroopan parlamentin 
täytäntöönpanosäännöissä.

– Säätiö voi käyttää tukivaroja pelkästään määritelmänsä mukaiseen toimintaan ja niitä 
ei etenkään voida käyttää suoraan tai välillisesti poliittisten puolueiden tai kansallisten 
säätiöiden rahoittamiseen (7 artikla täydennettynä, ks. myös täsmentävä tarkistus 5).

– Säätiön laskutukseen ja lahjoitusten hyväksyttävyyteen sovelletaan samoja 
vaatimuksia kuin puolueiden kohdalla. Ne voivat hankkia 40 prosenttia 
rahoituksestaan jäsensäätiöiden tai Euroopan tason poliittisten puolueiden 
maksuosuuksilla (ks. tarkistus 6).

  
1 Talousarvion kohta 15 06 07.
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– Ehdotuksen 9 artiklassa olevia toteuttamista ja valvontaa koskevia säännöksiä 
sovelletaan myös säätiöille myönnettyihin tukivaroihin (asetuksen 4 artiklan 5 kohdan 
(uusi) loppuosa). Siten uusia säännöksiä varojen siirrettävyydestä toiselle vuodelle ja 
vararahastojen perustamisesta sovelletaan myös säätiöihin. 

– Tukivarat jaetaan säätiöiden kesken samoin perustein kuin niihin yhteydessä olevien 
puolueiden varat (asetuksen 10 artiklan 1 kohta), eli 15 prosentin tasaosuuksin ja 
85 prosenttia Euroopan parlamentissa olevan yhteyspuolueen jäsenmäärän mukaisesti.

– Puolueiden ja säätiöiden tukemisen enimmäisrajana sovelletaan 85 prosenttia 
vuosittaisesta talousarviosta. Tällä otetaan huomioon kummankin saajaryhmän 
erityispiirteet (ks. tarkistus 7). 

Euroopan parlamentin on annettava muutetun asetuksen soveltamista arvioiva mietintö 
15. helmikuuta 2011 mennessä.
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