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Úvod

Tento roční pracovní program se týká grantů ve smyslu čl. 121 odst. 1 písm. b)
nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU, Euratom) č. 966/2012 ze dne 25. října
2012, kterým se stanoví finanční pravidla pro souhrnný rozpočet Unie a kterým se
zrušuje nařízení Rady (ES, Euratom) č. 1605/20021 (dále jen „finanční nařízení“).
Podle článku 128 finančního nařízení jsou granty předmětem pracovního programu.

Podle článku 188 odst. 1 nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) č. 1268/2012
ze dne 29. října 2012 o prováděcích pravidlech k nařízení Evropského parlamentu
a Rady (EU, Euratom) č. 966/2012, kterým se stanoví finanční pravidla pro souhrnný
rozpočet Unie2, by měl orgán přijmout pracovní program a uveřejnit jej na svých
internetových stránkách (...) dříve, než bude uplatněn, což začíná se zveřejněním
výzvy k podávání návrhů. Mimoto „program specifikuje své období platnosti,
případný základní právní akt, sledované cíle, očekávané výsledky, orientační
harmonogram výzev k podávání návrhů s uvedením orientační výše a maximální
sazby spolufinancování“.

1) Období platnosti

Tento roční pracovní program se vztahuje na období od 1. ledna 2018 do 31. prosince
2018.

2) Základní právní akt

Tento právní rámec je definován především v následujících právních aktech:

a) nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU, Euratom) č. 1141/2014 ze dne
22. října 2014 o statusu a financování evropských politických stran
a evropských politických nadací („nařízení (EU, Euratom) č. 1141/2014“)3;

b) rozhodnutí předsednictva Evropského parlamentu ze dne 12.06.2017, kterým
se stanoví prováděcí pravidla k nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU,

1 Úř. věst. L 298, 26.10.2012, s. 1.
2 Úř. věst. L 362, 31.12.2012, s. 1.
3 Úř. věst. L 317. 4.11.2014, s. 1.
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Euratom) č. 1141/2014 o statutu a financování evropských politických stran
a evropských politických nadací4;

c) nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU, Euratom) č. 966/2012 ze dne
25. října 2012, kterým se stanoví finanční pravidla o souhrnném rozpočtu
Unie, naposledy pozměněné nařízením (EU, Euratom) č. 1142/2014
Evropského parlamentu a Rady ze dne 22. října 2014 („finanční nařízení“)5;

d) nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) č. 1268/2012 ze dne 29. října
2012 o prováděcích pravidlech k nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU,
Euratom) č. 966/2012, kterým se stanoví finanční pravidla o souhrnném
rozpočtu Unie („prováděcí pravidla k finančnímu nařízení“)6;

e) nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU, Euratom) 2015/2401 ze dne
2. října 2015 o obsahu a fungování rejstříku evropských politických stran
a evropských politických nadací7;

f) prováděcí nařízení Komise (EU) 2015/2246 ze dne 3. prosince 2015, kterým
se stanoví podrobná pravidla týkající se systému registračních čísel
používaného pro rejstřík evropských politických stran a evropských
politických nadací a informací poskytovaných ve standardních výpisech
z rejstříku8;

g) jednací řád Evropského parlamentu9.

3) Priority, cíle a předpokládané výsledky

Podle čl. 10 odst. 4 Smlouvy o Evropské unii „ politické strany na evropské úrovni
přispívají k utváření evropského politického vědomí a k vyjadřování vůle občanů
Unie“. Článek 224 Smlouvy o fungování Evropské unie dále uvádí, že „Evropský
parlament a Rada stanoví řádným legislativním postupem formou nařízení pravidla,
kterými se řídí politické strany na evropské úrovni podle čl. 10 odst. 4 Smlouvy
o Evropské unii, a zejména pravidla pro jejich financování“.

Podle čl. 2 odst. 4 nařízení (EU, Euratom) č. 1141/2014:

„evropskou politickou nadací“ se rozumí subjekt, který je formálně přidružen
k některé evropské politické straně, je zaregistrován u úřadu10 v souladu
s podmínkami a postupy stanovenými v tomto nařízení, a svou činností, kterou vyvíjí
v rámci cílů a hodnot, jež sleduje Unie, podporuje a doplňuje cíle své evropské
politické strany plněním jednoho nebo více těchto úkolů:
a) sleduje diskusi o otázkách evropské veřejné politiky a procesu evropské integrace,
analyzuje ji a přispívání k ní;
b) vyvíjí činnost související s otázkami evropské veřejné politiky, jako je pořádání
a podpora seminářů, školení, konferencí a studií této problematiky mezi příslušnými
zúčastněnými stranami, včetně organizací mládeže a dalších zástupců občanské
společnosti;

4 Úř. věst. C 205, 29.06.2017, s. 2.
5 Úř. věst. L 298, 26.10.2012, s. 1.
6 Úř. věst. L 362, 31.12.2012, s. 1.
7 Úř. věst. L 333, 19.12.2015, s. 50.
8 Úř. věst. L 318, 4.12.2015, s. 28.
9 Stávající jednací řád Evropského parlamentu je z ledna 2017.
10 Úřad pro evropské politické strany a evropské politické nadace zřízený v souladu s článkem 6
nařízení (EU, Euratom) č. 1141/2014
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c) rozvíjí spolupráci za účelem podpory demokracie, a to i ve třetích zemích;
d) slouží jako rámec, v němž mohou na evropské úrovni společně pracovat
vnitrostátní politické nadace, členové akademické obce a další příslušní účastníci;“.

Granty jsou udělovány na podporu ročního pracovního programu evropské politické
nadace.

4) Orientační harmonogram výzev k podávání návrhů

Výzvy k podávání návrhů budou zveřejněny v Úředním věstníku do 30. června 2017
a následně na internetových stránkách Evropského parlamentu.

5) Orientační částky

Rozpočtová položka 403 – Příspěvky evropským politickým nadacím:
19 323 000 EUR.

Částku musí schválit rozpočtový orgán.

6) Spolufinancování

Maximální možná sazba spolufinancování z rozpočtu EU činí 85 % způsobilých
výdajů (viz čl. 17 odst. 4 nařízení (EU, Euratom) č. 1141/2014).

7) Podmínky a plnění

Kritéria způsobilosti: viz článek 17 a 18 nařízení (EU, Euratom) č. 1141/2014.
Kritéria pro vyloučení: viz článek 106 a 107 finančního nařízení.
Kritéria pro výběr: viz článek 202 prováděcích pravidel k finančnímu nařízení EU.
Kritéria pro udělení: viz článek 19 nařízení (EU, Euratom) č. 1141/2014.

Udělené granty jsou granty na provozní náklady ve smyslu čl. 121 odst. 1 písm. b)
finančního nařízení.

Na granty se vztahuje rozhodnutí o financování přijaté na základě rozhodnutí
předsednictva uvedeného v odst. 2 písm. b) tohoto dokumentu. Vzor rozhodnutí
o financování je přiložen.


