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Indledning

Dette årlige arbejdsprogram omfatter tilskud, jf. artikel 121, stk. 1, litra b), i Rådets
forordning (EF, Euratom) nr. 966/2012 af 25. oktober 2012 om de finansielle regler
vedrørende Unionens almindelige budget og om ophævelse af Rådets forordning (EF,
Euratom) nr. 1605/20021 (herefter "finansforordningen"). I henhold til artikel 128 i
finansforordningen skal tilskud indgå i et arbejdsprogram.

I henhold til artikel 188 i Kommissionens delegerede forordning (EU) nr. 1268/2012
af 29. oktober 2012 om gennemførelsesbestemmelser til Rådets forordning (EU,
Euratom) nr. 966/2012 om de finansielle regler vedrørende Unionens almindelige
budget2 (herefter "gennemførelsesbestemmelserne") vedtages og offentliggøres
arbejdsprogrammet på den pågældende institutions hjemmeside om tilskud senest den
31. marts i gennemførelsesåret. I arbejdsprogrammet anføres den periode, det
omfatter, basisretsakten, hvis en sådan findes, de mål, der forfølges, de forventede
resultater, den vejledende tidsplan for indkaldelser af forslag med det vejledende
beløb og den maksimale tilskudssats.

1) Gyldighedsperiode

Dette årlige arbejdsprogram dækker perioden fra den 1. januar 2017 til den 31.
december 2017.

2) BASISRETSAKT

Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 2004/2003 af 4. november 2003
om statut for og finansiering af politiske partier på europæisk plan3, senest ændret den
18. december 20074 (herefter "forordning 2004/2003").

1 EUT L 298 af 26.10.2012, s. 1.
2 EUT L 362 af 31.12.2012, s. 1.
3 EUT L 297 af 15.11.2003, s. 1.
4 EUT L 343 af 27.12.2007, s. 5.
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Europa-Parlamentets Præsidiums afgørelse af 29. marts 2004 om fastsættelse af
gennemførelsesbestemmelser til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr.
2004/2003 om statut for og finansiering af politiske partier på europæisk plan5

(herefter "Præsidiets afgørelse af 29.3.2004").

3) Prioriteringer, mål og forventede resultater

Ifølge artikel 10, stk. 4, i traktaten om Den Europæiske Union bidrager politiske
partier på europæisk plan til en europæisk politisk bevidsthed og til at udtrykke
unionsborgernes vilje. Det bestemmes endvidere i artikel 224 i traktaten om Den
Europæiske Unions funktionsmåde, at Europa-Parlamentet og Rådet ved forordning
og efter den almindelige lovgivningsprocedure fastsætter statutten for politiske partier
på europæisk plan som nævnt i artikel 10, stk. 4, i traktaten om Den Europæiske
Union og navnlig reglerne for deres finansiering.

Ifølge artikel 2, stk. 4, i forordning 2004/2003 forstås ved "en politisk fond på
europæisk plan [...] en enhed eller et netværk af enheder, der [...] er knyttet til et
politisk parti på europæisk plan, og som via sine aktiviteter og ud fra de mål og
grundlæggende værdier, Den Europæiske Union forfølger og bygger på, støtter og
supplerer målene for det politiske parti på europæisk plan".

Tilskuddene ydes som støtte til det årlige arbejdsprogram for et politisk parti på
europæisk plan eller for en politisk fond på europæisk plan.

4) Vejledende tidsplan for indkaldelse af forslag

Indkaldelsen af forslag offentliggøres i Den Europæiske Unions Tidende senest den
30. juni 2016 og derefter på Parlamentets hjemmeside (jf. artikel 2 i Præsidiets
afgørelse af 29.3.2004).

5) Vejledende beløb

Budgetpost 402 - Finansiering af europæiske politiske partier: 31 905 000 EUR
Budgetpost 403 - Finansiering af politiske fonde på europæisk plan: 19 000 000 EUR.

Beløbene skal godkendes af budgetmyndigheden.

6) Tilskudssats

Den maksimale tilskudssats er 85 % af de støtteberettigede udgifter, jf. artikel 10, stk.
2, i forordning 2004/2003.

7) Betingelser og gennemførelse

Kriterier for støtteberettigelse: jf. artikel 3 i forordning 2004/2003.
Udelukkelseskriterier: jf. artikel 106, stk. 1, og artikel 107 i finansforordningen.

5 EUT C 155 af 12.6.2004, s. 1, senest ændret den 7.10.2015 (EUT C 428 af 19.12.2015).
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Udvælgelseskriterier: Ansøgere skal kunne fremlægge dokumentation for, at de har
den juridiske og finansielle levedygtighed, der er nødvendig for at gennemføre det
aktivitetsprogram, de har fremlagt i deres ansøgning om tilskud, og at de har de
tekniske muligheder og administrative færdigheder, der er nødvendige for at
gennemføre de programsatte aktiviteter, de ansøger om tilskud til, med et godt
resultat.
Tildelingskriterier: jf. artikel 10, stk. 1, i forordning 2004/2003.

De tilskud, der ydes, er driftstilskud i henhold til finansforordningens artikel 121, stk.
1, litra b).

Tilskuddene er omfattet af en beslutning om ydelse af tilskud. Teksten til
beslutningen om ydelse af tilskud er et bilag til Præsidiets afgørelse af 29.3.2004.


