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Clár oibre bliantúil deontas don bhliain 2019
arna bhainistiú ag an Ardstiúrthóireacht Airgeadais

Réamhrá

Baineann an clár oibre bliantúil seo le deontais de réir bhrí Airteagal 121(1)(b) de
Rialachán (AE, Euratom) Uimh. 966/2012 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón
gComhairle, an 25 Deireadh Fómhair 2012 maidir leis na rialacha airgeadais is
infheidhme maidir le buiséad ginearálta an Aontais agus lena n-aisghairtear Rialachán
(CE, Euratom) Uimh. 1605/2002 ón gComhairle1 (dá ngairtear “An Rialachán
Airgeadais” anseo feasta). Faoi Airteagal 128 den Rialachán Airgeadais, beidh deontais
faoi réir clár oibre.

De bhun mhír 1 d’Airteagal 188 agus Airteagal 189 den Rialachán Tarmligthe (AE)
Uimh. 1268/189 ón gCoimisiún, an 29 Deireadh Fómhair 2012, ar na rialacha maidir le
cur i bhfeidhm an Rialacháin Airgeadais2, glacfaidh an institiúid an clár oibre agus
foilseofar é ar an suíomh gréasáin maidir le deontais de chuid na hinstitiúide lena
mbaineann sula gcuirfear chun feidhme é, próiseas a thosóidh nuair a fhoilseofar an t-
iarratas ar thograí. Thairis sin, sonrófar ann an bunghníomh, más ann dó, na cuspóirí a
shaothraítear, na torthaí a bhfuiltear ag súil leo, na critéir bhunriachtanacha
incháilitheachta, roghnúcháin agus dámhachtana, an clár ama táscach d’iarratais ar
thograí le méid táscach agus le huasráta an chómhaoinithe.

1) An tréimhse a chumhdaítear

Cumhdaítear an tréimhse idir an 1 Eanáir 2019 agus an 31 Nollaig 2019 faoin gclár
oibre bliantúil seo.

2) Na bunghníomhartha

Den chuid is mó, sainítear an creat dlíthiúil sna gníomhartha seo a leanas:

1 IO L 298, 26.10.2012, lch. 1
2 IO L 362, 31.12.2012, lch. 1
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a) Rialachán (AE, EURATOM) Uimh. 1141/2014 ó Pharlaimint na hEorpa agus
ón gComhairle an 22 Deireadh Fómhair 2014 maidir le reacht agus cistiú
páirtithe polaitiúla Eorpacha agus fondúireachtaí polaitiúla Eorpacha
(‘Rialachán (AE, Euratom) Uimh. 1141/2014’)3;

b) Cinneadh ó Bhiúró Pharlaimint na hEorpa an 12.06.2017 lena leagtar síos na
nósanna imeachta maidir le cur chun feidhme Rialachán (AE, Euratom) Uimh.
1141/2014 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle maidir le reacht agus
cistiú páirtithe polaitiúla Eorpacha agus fondúireachtaí polaitiúla Eorpacha4;

c) Rialachán (AE, Euratom) uimh. 966/2012 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón
gComhairle an 25 Deireadh Fómhair 2012 maidir leis na rialacha airgeadais is
infheidhme maidir le buiséad ginearálta an Aontais, arna leasú le Rialachán
(AE, Euratom) Uimh. 1142/2014 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle
an 22 Deireadh Fómhair 2014 (‘Rialachán Airgeadais’)5;

d) Rialachán Tarmligthe (AE) Uimh. 1268/2012 ón gCoimisiún an 29 Deireadh
Fómhair 2012 maidir le rialacha chur i bhfeidhm Rialachán (AE, Euratom)
Uimh. 966/2012 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle maidir leis na
rialacha airgeadais is infheidhme maidir le buiséad ginearálta an Aontais
(‘Rialacha maidir le Cur i bhFeidhm an Rialacháin Airgeadais’)6;

e) Rialachán Tarmligthe (AE, Euratom) 2015/2401 ón gCoimisiún an 2 Deireadh
Fómhair 2015 maidir le hinneachar agus feidhmiú Chlár na bpáirtithe agus na
bhfondúireachtaí polaitiúla Eorpacha7;

f) Rialachán Cur Chun Feidhme (AE) 2015/2246 ón gCoimisiún an 3 Nollaig 2015
maidir le forálacha mionsonraithe i ndáil leis an uimhirchóras clárúcháin is
infheidhme i ndáil le clár na bpáirtithe polaitiúla Eorpacha agus na
bhfondúireachtaí polaitiúla Eorpacha agus le faisnéis arna soláthar ag sleachta
caighdeánacha ón gclár8;

g) Rialacha Nós Imeachta Pharlaimint na hEorpa9.

3) Tosaíochtaí, cuspóirí agus torthaí tuartha

De réir Airteagal 10(4) den Chonradh ar an Aontas Eorpach “rannchuidíonn páirtithe
polaitiúla ar leibhéal Eorpach le feasacht pholaitiúil a fhoirmiú agus le toil shaoránaigh
an Aontais a chur in iúl.” Thairis sin, déantar coinníoll le hAirteagal 224 den Chonradh
ar Fheidhmiú an Aontais Eorpaigh, go “leagfaidh Parlaimint na hEorpa agus an
Chomhairle síos, ag gníomhú dóibh trí bhíthin rialachán i gcomhréir leis an ngnáthnós
imeachta reachtach, reacht na bpáirtithe polaitiúla ar leibhéal Eorpach dá dtagraítear in
Airteagal 10(4) den Chonradh ar an Aontas Eorpach agus go háirithe na rialacha maidir
lena maoiniú”.

De réir Airteagal 2(4) de Rialachán (AE, Euratom) Uimh. 1141/2014:

3 IO L 317, 4.11.2014, lch. 1
4 IO C 205, 29.06.2017, lch. 2
5 IO L 298, 26.10.2012, lch. 1.
6 IO L 362, 31.12.2012, lch. 1
7 IO L 333, 19.12.2015, lch. 50
8 IO L 318, 4.12.2015, lch. 28
9 Is ó mhí Eanáir 2017 Rialacha Nós Imeachta Pharlaimint na hEorpa atá i bhfeidhm faoi láthair.
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ciallaíonn “fondúireacht pholaitiúil Eorpach” eintiteas atá cleamhnaithe go foirmiúil
le páirtí polaitiúil Eorpach, atá cláraithe leis an Údarás10 i gcomhréir leis na
coinníollacha agus na nósanna imeachta a leagtar síos sa Rialachán seo, agus a
dhéanann trína gníomhaíochtaí, faoi réir bhrí na n-aidhmeanna agus na luachanna
bunúsacha a shaothraíonn an tAontas Eorpach, bonn taca a thabhairt do chuspóirí an
pháirtí pholaitiúil Eorpaigh, agus na cuspóirí sin a chomhlánú, trí cheann amháin nó
roinnt de na cúraimí seo a leanas a chur i gcrích:
(a) an díospóireacht faoi shaincheisteanna beartais phoiblí Eorpaigh agus próiseas an

lánpháirtithe Eorpaigh a bhreathnú, a anailísiú agus cur léi;
(b) gníomhaíochtaí atá nasctha le saincheisteanna beartais phoiblí Eorpaigh a

fhorbairt, amhail seimineáir, oiliúint, comhdhálacha agus staidéir ar na
saincheisteanna sin idir geallsealbhóirí ábhartha, lena n-áirítear eagraíochtaí óige
agus ionadaithe eile na sochaí sibhialta, iad a eagrú agus tacú leo;

(c) comhar a fhorbairt chun daonlathas, lena n-áirítear daonlathas i dtríú tíortha, a
chur chun cinn;

(d) fónamh mar chreat le haghaidh fondúireachtaí polaitiúla náisiúnta, acadóirí agus
gníomhaithe ábhartha eile oibriú le chéile ar an leibhéal Eorpach;”.

Dámhtar na deontais chun tacú le clár oibre bliantúil na fondúireachta polaitiúla Eorpaí.

4) Clár ama táscach maidir le hiarratais ar thograí

Tuartar go bhfoilseofar iarratais ar thograí san Iris Oifigiúil faoin 30 Meitheamh 2018
agus ina dhiaidh sin ar shuíomh gréasáin Pharlaimint na hEorpa.

5) Méideanna táscacha

Líne buiséid 403 - Ranníocaíochtaí chuig fondúireachtaí polaitiúla na hEorpa: € 19 700
000.

Tá an méid faoi réir a fhormheas ag an údarás buiséadach.

6) Cómhaoiniú

Is ionann an t-uasráta féideartha cómhaoinithe ó bhuiséad an Aontais agus 95% den
chaiteachas incháilithe (féach Airteagal 17(4) de Rialachán (AE, Euratom) Uimh.
1141/2014).

7) Coinníollacha agus cur chun feidhme

Critéir incháilitheachta: féach Airteagal 17 agus Airteagal 18 de Rialachán (AE,
Euratom) Uimh. 1141/2014.
Critéir eisiaimh: féach Airteagal 106 agus Airteagal 107 den Rialachán Airgeadais.
Critéir roghnúcháin: féach Airteagal 202 de na Rialacha maidir le Cur i bhFeidhm an
Rialacháin Airgeadais.
Critéir dámhachtana: féach Airteagal 19 de Rialachán (AE, Euratom) Uimh.1141/2014.

10 Údarás um Páirtithe Polaitiúla Eorpacha agus um Fhondúireachtaí Polaitiúla Eorpacha, arna bhunú de
bhun Airteagal 6 de Rialachán (AE, Euratom) Uimh. 1141/2014
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Is deontais oibriúcháin iad na deontais a dhámhtar de réir bhrí Airteagal 121(1)(b) den
Rialachán Airgeadais.

Cumhdaítear na deontais le cinneadh cistithe, de bhun an chinnidh ón mBiúró dá
dtagraítear i mír 2 b) den doiciméad seo. Tá teimpléad an chinneadh cistithe sin i
gceangal leis sin.


