
Varainhoidon pääosasto
Pääjohtaja

Luxemburg 6.4.2016

Varainhoidon pääosaston hallinnoimien
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Johdanto

Vuotuinen työohjelma koskee unionin yleiseen talousarvioon sovellettavista
varainhoitosäännöistä ja neuvoston asetuksen (EY, Euratom) N:o 1605/2002
kumoamisesta 25. lokakuuta 2012 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston
asetuksen (EU, Euratom) N:o 966/20121 (jäljempänä ”varainhoitoasetus”)
121 artiklan 1 kohdan b alakohdassa tarkoitettuja avustuksia. Varainhoitoasetuksen
128 artiklan mukaan avustusten on perustuttava työohjelmaan.

Unionin yleiseen talousarvioon sovellettavista varainhoitosäännöistä annetun
Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU, Euratom) N:o 966/2012
soveltamissäännöistä 29. lokakuuta 2012 annetun komission delegoidun asetuksen
(EU) N:o 1268/20122 (jäljempänä ”soveltamissäännöt”) 188 artiklan mukaan
toimielin hyväksyy avustuksia koskevan työohjelman, ja se julkaistaan asianomaisen
toimielimen avustuksia koskevalla internetsivustolla viimeistään toteuttamisvuoden
maaliskuun 31 päivänä. Työohjelmassa on mainittava sen kesto, mahdollinen
perussäädös, tavoitteet, odotettavissa olevat tulokset, ehdotuspyyntöjen alustava
aikataulu ja niiden alustava arvo sekä yhteisrahoituksen enimmäismäärä.

1) Ajanjakso

Vuotuinen työohjelma kattaa kauden, joka alkaa 1. päivänä tammikuuta 2017 ja
päättyy 31. päivänä joulukuuta 2017.

2) Perussäädös

Euroopan tason poliittisia puolueita ja niiden rahoitusta koskevista säännöistä
4. marraskuuta 2003 annettu Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EY)
N:o 2004/20033, sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna 18. joulukuuta 20074

(jäljempänä ”asetus 2004/2003”).
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Euroopan tason poliittisia puolueita ja niiden rahoitusta koskevista säännöistä annetun
Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 2004/2003
soveltamissääntöjen vahvistamisesta 29. maaliskuuta 2004 tehty Euroopan
parlamentin puhemiehistön päätös5 (jäljempänä ”29. maaliskuuta 2004 tehty
puhemiehistön päätös”).

3) Painopistealat, tavoitteet ja ennakoidut tulokset

Euroopan unionista tehdyn sopimuksen 10 artiklan 4 kohdan mukaan Euroopan tason
poliittiset puolueet myötävaikuttavat eurooppalaisen poliittisen tietoisuuden
muodostumiseen ja unionin kansalaisten tahdon ilmaisemiseen. Lisäksi Euroopan
unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 224 artiklassa määrätään, että Euroopan
parlamentti ja neuvosto vahvistavat tavallista lainsäädäntömenettelyä noudattaen
annettavilla asetuksilla Euroopan unionista tehdyn sopimuksen 10 artiklan 4 kohdassa
tarkoitettuja Euroopan tasolla toimivia poliittisia puolueita ja erityisesti niiden
rahoitusta koskevat säännöt.

Asetuksen 2004/2003 2 artiklan 4 kohdan mukaan ”Euroopan tason poliittisella
säätiöllä” tarkoitetaan ”yksikköä tai yksikköjen verkkoa, joka (...) on yhteydessä
Euroopan tason poliittiseen puolueeseen ja Euroopan unionin tavoitteiden ja
perusarvojen puitteissa toiminnallaan tukee ja täydentää poliittisen puolueen
tavoitteita Euroopan tasolla”.

Avustukset myönnetään Euroopan tason poliittisen puolueen tai Euroopan tason
poliittisen säätiön vuosittaisen työohjelman tukemiseen.

4) Ehdotuspyyntöjen alustava aikataulu

Ehdotuspyynnöt julkaistaan Euroopan unionin virallisessa lehdessä
30. kesäkuuta 2016 mennessä ja sitten Euroopan parlamentin internetsivustolla
(ks. 29.3.2004 tehdyn puhemiehistön päätöksen 2 artikla).

5) Alustavat määrät

Budjettikohta 402 – Rahoitus eurooppalaisille poliittisille puolueille:
31 905 000 euroa
Budjettikohta 403 – Rahoitus eurooppalaisille poliittisille säätiöille: 19 000 000 euroa.

Budjettivallan käyttäjän on hyväksyttävä määrät.

6) Yhteisrahoitus

Yhteisrahoituksen suurin mahdollinen osuus on 85 prosenttia avustuskelpoisista
kustannuksista (ks. asetuksen 2004/2003 10 artiklan 2 kohta).

5 EUVL C 155, 12.6.2004, s. 1, sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna 7.10.2015, EUVL C 428,
19.12.2015, s. 1.



3

7) Edellytykset ja täytäntöönpano

Tukikelpoisuuskriteerit: asetuksen 2004/2003 3 artikla.
Ulkopuolelle jättämisen perusteet: varainhoitoasetuksen 106 artiklan 1 kohta ja
107 artikla.
Valintaperusteet: Hakijoiden on osoitettava, että niillä on tarvittavat oikeudelliset ja
taloudelliset edellytykset toteuttaa rahoitushakemuksen kohteena oleva
toimintaohjelma sekä tarvittavat tekniset ja hallinnolliset valmiudet saattaa
avustettava toimintaohjelma asianmukaisesti päätökseen.
Myöntämisperusteet: asetuksen 2004/2003 10 artiklan 1 kohta.

Myönnettävät avustukset ovat varainhoitoasetuksen 121 artiklan 1 kohdan
b alakohdassa tarkoitettuja toiminta-avustuksia.

Avustusten perusteena on avustuksen myöntämispäätös. Avustuksen
myöntämispäätöksen teksti on 29.3.2004 tehdyn puhemiehistön päätöksen liitteenä.


