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Jaarlijks werkprogramma inzake subsidies voor 2019
beheerd door het directoraat-generaal Financiën

Inleiding

Dit jaarlijks werkprogramma betreft de toekenning van subsidies zoals bedoeld in
artikel 121, lid 1, onder b), van Verordening (EG, Euratom) nr. 966/2012 van het
Europees Parlement en de Raad van 25 oktober 2012 tot vaststelling van de financiële
regels van toepassing op de algemene begroting van de Unie en tot intrekking van
Verordening (EG, Euratom) nr. 1605/20021 (hierna het "Financieel Reglement"). Uit
hoofde van artikel 128 van het Financieel Reglement wordt een werkprogramma inzake
subsidies vastgesteld.

Krachtens artikel 188, lid 1, en artikel 189 van Gedelegeerde Verordening (EU)
nr. 1268/2012 van de Commissie van 29 oktober 2012 houdende
uitvoeringsvoorschriften voor het Financieel Reglement2, wordt het werkprogramma
door de instelling aangenomen en op de internetsite van de betrokken instelling over
subsidies bekendgemaakt. Dit moet gebeuren voor de tenuitvoerlegging, die begint met
de publicatie van de oproep tot het indienen van voorstellen. Bovendien vermeldt het
werkprogramma in voorkomend geval de basishandeling, de doelstellingen, de
vooropgestelde resultaten, de essentiële subsidiabiliteits-, selectie- en gunningscriteria,
het indicatieve tijdschema van de oproep tot het indienen van voorstellen, het
indicatieve bedrag en het maximumpercentage van de medefinanciering.

1) Bestreken periode

Dit werkprogramma geldt voor de periode van 1 januari 2019 t/m 31 december 2019.

2) Basishandelingen

Het wetgevingskader bestaat in hoofdzaak uit de volgende handelingen:

a) Verordening (EU, Euratom) nr. 1141/2014 van het Europees Parlement en de
Raad van 22 oktober 2014 betreffende het statuut en de financiering van

1 PB L 298 van 26.10.2012, blz. 1.
2 PB L 362 van 31.12.2012, blz. 1.



2

Europese politieke partijen en Europese politieke stichtingen (hierna
"Verordening (EU, Euratom) nr. 1141/2014")3;

b) Besluit van het Bureau van het Europees Parlement van 12 juni 2017 houdende
de uitvoeringsbepalingen van Verordening (EU, Euratom) nr. 1141/2014 van
het Europees Parlement en de Raad betreffende het statuut en de financiering
van Europese politieke partijen en Europese politieke stichtingen4;

c) Verordening (EU, Euratom) nr. 966/2012 van het Europees Parlement en de
Raad van 25 oktober 2012 tot vaststelling van de financiële regels van
toepassing op de algemene begroting van de Unie, gewijzigd bij Verordening
(EU, Euratom) nr. 1142/2014 van het Europees Parlement en de Raad van
22 oktober 2014 ("Financieel Reglement")5;

d) Gedelegeerde Verordening (EU) nr. 1268/2012 van de Commissie van
29 oktober 2012 houdende uitvoeringsvoorschriften voor Verordening (EU,
Euratom) nr. 966/2012 van het Europees Parlement en de Raad tot vaststelling
van de financiële regels van toepassing op de algemene begroting van de Unie
("uitvoeringsvoorschriften van het Financieel Reglement")6;

e) Gedelegeerde Verordening (EU, Euratom) 2015/2401 van de Commissie van
2 oktober 2015 betreffende de inhoud en de werking van het register van
Europese politieke partijen en Europese politieke stichtingen7;

f) Uitvoeringsverordening (EU) 2015/2246 van de Commissie van
3 december 2015 inzake nadere bepalingen voor het registratienummersysteem
die van toepassing zijn op het register van Europese politieke partijen en
Europese politieke stichtingen en informatie uit standaarduittreksels uit het
register8;

g) Reglement van het Europees Parlement9.

3) Prioriteiten, doelstellingen en vooropgestelde resultaten

In overeenstemming met artikel 10, lid 4, van het Verdrag betreffende de Europese
Unie dragen de politieke partijen op Europees niveau bij tot de vorming van een
Europees politiek bewustzijn en tot de uiting van de wil van de burgers van de Unie.
Daarnaast is in artikel 224 van het Verdrag betreffende de werking van de Europese
Unie bepaald dat het Europees Parlement en de Raad bij verordeningen volgens de
gewone wetgevende procedure het statuut van de Europese politieke partijen, bedoeld
in artikel 10, lid 4, van het Verdrag betreffende de Europese Unie, en in het bijzonder
de regels inzake hun financiering vaststellen.

Krachtens artikel 2, lid 4, van Verordening (EU, Euratom) nr. 1141/2014 wordt
verstaan onder:

"Europese politieke stichting": een entiteit die formeel verbonden is met een Europese
politieke partij, die in overeenstemming met de voorwaarden en procedures van deze

3 PB L 317 van 4.11.2014, blz. 1.
4 PB C 205 van 29.6.2017, blz. 2.
5 PB L 298 van 26.10.2012, blz. 1.
6 PB L 362 van 31.12.2012, blz. 1.
7 PB L 333 van 19.12.2015, blz. 50.
8 PB L 318 van 4.12.2015, blz. 28.
9 Reglement van het Europees Parlement van januari 2017.



3

verordening bij de Autoriteit10 is geregistreerd, en waarvan de activiteiten, binnen de
doelstellingen en fundamentele waarden die de Unie nastreeft, het bereiken van de
doelstellingen van de Europese politieke partij dichterbij kunnen helpen brengen door
een of meer van de volgende taken uit te voeren:
a) het maken van observaties en analyses, en het leveren van bijdragen aan het debat

over Europese politieke aangelegenheden en het proces van Europese integratie;
b) het ontwikkelen van activiteiten in verband met Europees overheidsbeleid, zoals het

organiseren en mede mogelijk maken van studiebijeenkomsten, opleidingen,
conferenties en studies over dergelijke aangelegenheden voor betrokkenen en
belanghebbenden, waaronder jongerenorganisaties en andere vertegenwoordigers
van het maatschappelijk middenveld;

c) het ontwikkelen van samenwerking ter bevordering van de democratie, ook in derde
landen;

d) het kader te vormen waarbinnen nationale politieke stichtingen, academici en
andere relevante actoren op Europees niveau kunnen samenwerken.

De subsidies worden verstrekt ter ondersteuning van het jaarlijkse werkprogramma van
de Europese politieke stichting.

4) Indicatief tijdschema voor de oproepen tot het indienen van voorstellen

Oproepen tot het indienen van voorstellen worden naar verwachting uiterlijk op
30 juni 2018 bekendgemaakt in het Publicatieblad en vervolgens op de website van het
Europees Parlement gepubliceerd.

5) Indicatieve bedragen

Begrotingspost 403 – Steun aan Europese politieke stichtingen: € 19 700 000.

Dit bedrag moet worden goedgekeurd door de begrotingsautoriteit.

6) Medefinanciering

Het maximumpercentage van de medefinanciering uit de begroting van de Unie
bedraagt 95 % van de subsidiabele uitgaven (zie artikel 17, lid 4, van Verordening (EU,
Euratom) nr. 1141/2014).

7) Voorwaarden en uitvoering

Subsidiabiliteitscriteria: zie de artikelen 17 en 18 van Verordening (EU, Euratom)
nr. 1141/2014.
Uitsluitingscriteria: zie de artikelen 106 en 107 van het Financieel Reglement.
Selectiecriteria: zie artikel 202 van de uitvoeringsvoorschriften van het Financieel
Reglement.
Gunningscriteria: zie artikel 19 van Verordening (EG, Euratom) nr. 1141/2014.

10 Autoriteit voor Europese politieke partijen en Europese politieke stichtingen, opgericht bij artikel 6
van Verordening (EU, Euratom) nr. 1141/2014.
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De toegekende subsidies zijn exploitatiesubsidies in de zin van artikel 121, lid 1,
onder b), van het Financieel Reglement.

Subsidies worden gedekt door een financieringsbesluit, overeenkomstig het Besluit van
het Bureau als bedoeld in paragraaf 2, onder b, van dit document. Het model van dit
financieringsbesluit is aan het besluit van het Bureau gehecht.


