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Bevezetés

Ez az éves munkaprogram az Unió általános költségvetésére alkalmazandó pénzügyi
szabályokról és az 1605/2002/EK, Euratom tanácsi rendelet hatályon kívül
helyezéséről szóló, 2012. október 25-i 966/2012/EU, Euratom európai parlamenti és
tanácsi rendelet1 (a továbbiakban: „költségvetési rendelet”) 121. cikke (1)
bekezdésének b) pontja szerinti támogatásokra vonatkozik. A költségvetési rendelet
128. cikke értelmében a támogatásokat munkaprogram keretében kell nyújtani.

Az Unió általános költségvetésére alkalmazandó pénzügyi szabályokról szóló
966/2012/EU, Euratom európai parlamenti és tanácsi rendelet alkalmazási
szabályairól szóló, 2012. október 29-i 1268/2012/EU felhatalmazáson alapuló
bizottsági rendelet 188. cikke (1) bekezdése2 szerint „E munkaprogramot az érintett
intézmény elfogadja és a vissza nem térítendő támogatásokról szóló internetes
honlapján (...) közzéteszi annak végrehajtása előtt, amely a pályázati felhívás
közzétételével veszi kezdetét. Továbbá „meghatározza a program által lefedett
időszakot, az esetleges alap-jogiaktust, a teljesítendő célkitűzéseket, a várt
eredményeket, a pályázati felhívások ütemtervét az irányadó összeg feltüntetésével és
a társfinanszírozás maximális mértékét”.

1. Időbeli hatály

Ez az éves munkaprogram a 2018. január 1-jétől 2018. december 31-ig tartó időszakra
vonatkozik.

2. Alap-jogiaktus

A jogi keretet elsősorban az alábbi jogi aktusok határozzák meg:

a) Az európai politikai pártok és az európai politikai alapítványok jogállásáról és
finanszírozásáról szóló, 2014. október 22-i, 1141/2014/EU, Euratom európai
parlamenti és tanácsi rendelet („1141/2014/EU, Euratom rendelet”)3;

1 HL L 298., 2012.10.26., 1. o.
2 HL L 362., 2012.12.31., 1. o.
3 HL L 317., 2014.11.4., 1. o.
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b) Az európai politikai pártok és az európai politikai alapítványok jogállásáról és
finanszírozásáról szóló 1141/2014/EU, Euratom európai parlamenti és tanácsi
rendelet végrehajtására vonatkozó eljárások megállapításáról szóló
12.06.2017-i európai parlamenti elnökségi határozat4

c) A 2014. október 22-i 1142/2014/EU, Euratom európai parlamenti és tanácsi
rendelettel módosított, az Unió általános költségvetésére alkalmazandó
pénzügyi szabályokról szóló 2012. október 25-i 966/2012/EU, Euratom
európai parlamenti és tanácsi rendelet („költségvetési rendelet”)5;

d) Az Unió általános költségvetésére alkalmazandó pénzügyi szabályokról szóló
966/2012/EU, Euratom európai parlamenti és tanácsi rendelet alkalmazási
szabályairól szóló, 2012. október 29-i 1268/2012/EU felhatalmazáson alapuló
bizottsági rendelet („A költségvetési rendelet alkalmazási szabályai”)6;

e) Az európai politikai pártok és alapítványok nyilvántartásának tartalmáról és
működéséről szóló, 2015. október 2-i, 2015/2401/EU, Euratom
felhatalmazáson alapuló bizottsági rendelet7;

f) Az európai politikai pártokról és az európai politikai alapítványokról vezetett
nyilvántartás esetében alkalmazandó nyilvántartási számok rendszerére, és a
nyilvántartásból származó, szabványosított formátumú kivonatokban szereplő
információkra vonatkozó részletes rendelkezésekről szóló, 2015. december 3-i
2015/2246/EU bizottsági végrehajtási rendelet8;

g) Az Európai Parlament eljárási szabályzata9.

3. Prioritások, célkitűzések és előirányzott eredmények

Az Európai Unióról szóló szerződés 10. cikkének (4) bekezdése szerint „az európai
szintű politikai pártok hozzájárulnak az európai politikai tudatosság kialakításához és
az uniós polgárok akaratának kinyilvánításához”. Ezenkívül az Európai Unió
működéséről szóló szerződés 224. cikke kimondja, hogy „az Európai Parlament és a
Tanács rendes jogalkotási eljárás keretében elfogadott rendeletekben meghatározza az
Európai Unióról szóló szerződés 10. cikkének (4) bekezdésében említett európai
szintű politikai pártokra irányadó szabályokat, így különösen a finanszírozásukra
vonatkozó előírásokat”.

Az 1141/2014/EU, Euratom rendelet 2. cikkének (4) bekezdése értelmében:

„európai politikai alapítvány” valamely európai politikai párthoz formálisan
kapcsolódó, a Hatóság10 által az e rendeletben meghatározott feltételeknek és
eljárásoknak megfelelően bejegyzett szervezet, amely tevékenysége révén – az Unió
céljai és alapvető értékei tiszteletben tartásával – az európai politikai párt céljait
azáltal támogatja és egészíti ki, hogy az alábbi feladatok közül egyet vagy többet
ellát:

4 HL C 205., 29.06.2017., 2. o.
5 HL L 298., 2012.10.26., 1. o.
6 HL L 362., 2012.12.31., 1. o.
7 HL L 333., 2015.12.19., 50. o.
8 HL L 318., 2015.12.4., 28. o.
9 Az Európai Parlament jelenleg hatályos eljárási szabályzata, 2017. januári változat.
10 Az európai politikai pártokkal és európai politikai alapítványokkal foglalkozó, az 1141/2014/EU,
Euratom rendelet 6. cikke értelmében létrehozott hatóság
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a) megfigyeli és elemzi a közérdekű európai politikai kérdésekről és az európai
integráció folyamatáról szóló vitát, valamint hozzájárul ahhoz;
b) közérdekű európai politikai kérdésekhez kapcsolódó tevékenységeket, például
szemináriumokat, képzéseket, konferenciákat és tanulmányokat szervez és támogat az
érdekelt felek, köztük ifjúsági szervezetek és a civil társadalom más képviselőinek
részvételével;
c) a demokrácia előmozdítása érdekében együttműködést alakít ki, többek között
harmadik országokban is;
d) keretet biztosít a nemzeti politikai alapítványok, a tudományos élet képviselői és
egyéb érdekelt felek európai szintű együttműködéséhez;”.

A vissza nem térítendő támogatásokat az európai politikai alapítvány éves
munkaprogramjának támogatása céljából ítélik oda.

4. A pályázati felhívások indikatív ütemterve

A pályázati felhívásokat 2017. június 30-án teszik közzé a Hivatalos Lapban, majd ezt
követően az Európai Parlament internetes oldalán.

5. Indikatív összegek

403. költségvetési tétel – európai politikai alapítványoknak nyújtott hozzájárulások:
19 323 000 euró.

Az összeget a költségvetési hatóságnak jóvá kell hagynia.

6. Társfinanszírozás

Az uniós költségvetésből nyújtható legmagasabb társfinanszírozási arány a
támogatható költségek 85%-a (lásd az 1141/2014/EU, Euratom rendelet 17. cikkének
(4) bekezdését).

7. Feltételek és végrehajtás

Támogathatósági kritériumok: lásd az 1141/2014/EU, Euratom rendelet 17. és 18.
cikkét.
Kizárási kritériumok: lásd a költségvetési rendelet 106. és 107. cikkét.
Kiválasztási kritériumok: lásd a költségvetési rendelet alkalmazási szabályainak 202.
cikkét.
Odaítélési szempontok: lásd az 1141/2014/EU, Euratom rendelet 19. cikkét.

Az odaítélt támogatások a költségvetési rendelet 121. cikke (1) bekezdésének b)
pontja szerinti működési támogatások.

A támogatásokat finanszírozási határozat szabályozza, az e dokumentum 2b)
pontjában említett elnökségi határozatnak megfelelően. A szóban forgó finanszírozási
határozat mintáját a melléklet tartalmazza.


