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(Informacja)

PARLAMENT EUROPEJSKI

DECYZJA PREZYDIUM PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO

z dnia 29 marca 2004 r.

ustanawiająca przepisy wykonawcze do rozporząadzenia (WE) nr 2004/2003 Parlamentu Europej-
skiego i Rady w sprawie przepisów regulujących partie polityczne na poziomie europejskim oraz

zasad dotyczących ich finansowania.

(2004/C 155/01)

PREZYDIUM,

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską, w szczególności jego art. 191,

uwzględniając rozporządzenie (WE) nr 2004/2003 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 4 listopada
2003 r. w sprawie przepisów regulujących partie polityczne na poziomie europejskim oraz zasad dotyczą-
cych ich finansowania (1),

uwzględniając rozporządzenie (WE, Euratom) nr 1605/2002 Rady z dnia 25 czerwca 2002 r. w sprawie
rozporządzenia finansowego mającego zastosowanie do budżetu ogólnego Wspólnot Europejskich (2)
(zwanego dalej „rozporządzeniem finansowym”), rozporządzenie (WE, Euratom) nr 2342/2002 Komisji z
dnia 23 grudnia 2002 r. ustanawiające szczegółowe zasady wykonywania rozporządzenia (WE, Euratom)
nr 1605/2002 Rady w sprawie rozporządzenia finansowego mającego zastosowanie do budżetu ogólnego
Wspólnot Europejskich (3) (zwanego dalej „rozporządzeniem wykonawczym”), jak również rozporządzenie
(WE) nr 2909/2000 Komisji z dnia 29 grudnia 2000 r. w sprawie zarządzania rachunkowością niefinanso-
wych środków trwałych Wspólnot Europejskich (4),

uwzględniając art. 22 ust. 10 Regulaminu Parlamentu Europejskiego,

a także mając na uwadze, co następuje:

1) Należy określić zasady przyznawania i obsługi dotacji przeznaczonych na finansowanie partii poli-
tycznych na poziomie europejskim.

2) Pomoc finansowa udzielana partiom politycznym na poziomie europejskim jest dotacją w rozu-
mieniu art. 108 i następnych rozporządzenia finansowego,

PRZYJMUJE NINIEJSZĄ DECYZJĘ:

Artykuł 1

Przedmiot

Niniejsze przepisy określają zasady stosowania rozporządzenia (WE) nr 2004/2003 Parlamentu Europej-
skiego i Rady z dnia 4 listopada 2003 r. w sprawie przepisów regulujących partie polityczne na poziomie
europejskim oraz zasad dotyczących ich finansowania.
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(1) Dz.U. L 297 z 15.11.2003, str. 1.
(2) Dz.U. L 248 z 16.9.2002, str. 1.
(3) Dz.U. L 357 z 31.12.2002, str. 1.
(4) Dz.U. L 336 z 30.12.2000, str. 75.



Artykuł 2

Zaproszenie do składania wniosków

Parlament Europejski ogłasza co roku, przed końcem pierwszego półrocza, zaproszenie do składania wnio-
sków o przyznanie dotacji na finansowanie działalności partii politycznych na poziomie europejskim. W
ogłoszeniu określone są kryteria uprawniające do otrzymania finansowania, zasady finansowania wspólno-
towego oraz przewidywane daty przeprowadzenia procedury przyznania dotacji.

Artykuł 3

Wniosek o finansowanie

1. Dla celów art. 4 rozporządzenia (WE) nr 2004/2003 partia polityczna na poziomie europejskim,
która chciałaby skorzystać z dotacji z budżetu ogólnego Unii Europejskiej, przedstawia pisemny wniosek
skierowany do Przewodniczącego Parlamentu Europejskiego do dnia 15 listopada roku poprzedzającego
rok budżetowy, na który dotacja miałaby zostać przyznana. Warunki określone w art. 3 wspomnianego
rozporządzenia muszą być spełnione w dniu złożenia wniosku.

2. Formularz wniosku o przyznanie dotacji jest załączony do niniejszych przepisów (zob. załącznik 1).
Jest on także dostępny na stronach internetowych Parlamentu.

3. Wszelkie notyfikacje w rozumieniu art. 4 ust. 3 rozporządzenia (WE) nr 2004/2003 kierowane są na
ręce Przewodniczącego Parlamentu Europejskiego.

Artykuł 4

Decyzje w sprawie wniosków o finansowanie

1. Na wniosek Sekretarza Generalnego Prezydium rozpatruje wnioski o finansowanie, stosując kryteria
określone w art. 3 i 4 rozporządzenia (WE) nr 2004/2003, w celu wyłonienia tych, na podstawie których
może być przyznane finansowanie. Prezydium albo, w ramach przygotowywania decyzji, Sekretarz Gene-
ralny, może zwrócić się do partii politycznej składającej wniosek o uzupełnienie lub objaśnienie w usta-
lonym terminie dokumentów załączonych do wniosku.

2. Przed dniem 15 lutego roku budżetowego, na który ma być przyznana dotacja, Prezydium ustala listę
partii politycznych, które ją otrzymują oraz jej wysokość. W przypadku nieprzyznania wnioskowanej
dotacji, Prezydium wymienia w tej samej decyzji powody odrzucenia wniosku, szczególnie w odniesieniu
do kryteriów ustalonych w art. 3 i 4 rozporządzenia (WE) nr 2004/2003.

Prezydium podejmuje decyzję zgodnie z procedurą rozpatrywania wniosków przewidzianą w ust. 1. Bierze
przy tym pod uwagę – na podstawie informacji otrzymanych w myśl art. 4 ust. 3 rozporządzenia (WE)
nr 2004/2003 oraz powszechnie znanych zmian – ewentualne zmiany, jakie mogły nastąpić od czasu
złożenia wniosku.

3. Przewodniczący powiadamia na piśmie partię polityczną, składającą wniosek, o decyzji podjętej w
sprawie wniosku. W razie przyznania dotacji, do zawiadomienia załączony jest projekt umowy dotacji do
podpisania przez beneficjenta. W razie nieprzyznania wnioskowanej dotacji, Przewodniczący informuje o
powodach odrzucenia wniosku przez Prezydium. Zawiadomienie wnioskodawców, których wniosek został
odrzucony przez Prezydium, następuje w terminie piętnastu dni kalendarzowych od chwili przekazania
beneficjentom decyzji o przyznaniu dotacji.

Artykuł 5

Umowa dotacji

Przyznanie dotacji partii politycznej na poziomie europejskim jest przedmiotem pisemnej umowy
pomiędzy Parlamentem Europejskim reprezentowanym przez Przewodniczącego lub jego pełnomocnika a
beneficjentem. Tekst umowy dotacji załączony jest do niniejszych przepisów (zob. załącznik 2). Umowa ta
musi zostać właściwie wypełniona i podpisana przez obie strony w terminie trzydziestu dni od daty
wydania przez Prezydium decyzji, o której mowa w art. 4. Tekst umowy dotacji nie podlega zmianom.
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Artykuł 6

Wypłata

1. Dotacja przekazywana jest partiom politycznym na poziomie europejskim w ramach prefinanso-
wania w dwóch transzach:

a) pierwsza transza, wypłacana w terminie piętnastu dni od daty podpisania umowy, stanowi maksymalnie
50 % całej kwoty dotacji ustalonej w art. I.3. ust. 2 umowy dotacji;

b) druga transza prefinansowania, zamykająca kwotę prefinansowania na poziomie maksymalnie 80 %
całej kwoty dotacji ustalonej w art. I.3. ust. 2, wypłacana jest beneficjentowi na jego wniosek.

2. Wypłata pozostałej kwoty następuje po upływie okresu, w którym partia polityczna upoważniona
jest do otrzymywania finansowania wspólnotowego na podstawie rzeczywiście poniesionych kosztów reali-
zacji programu prac. Jeżeli łączna kwota poprzednich wypłat jest wyższa niż ustalona końcowa kwota
dotacji, Parlament Europejski występuje o zwrot nienależnej kwoty.

3. Najpóźniej sześć miesięcy po zakończeniu roku budżetowego beneficjent przedstawia następujące
dokumenty konieczne do zrealizowania wypłaty pozostałej kwoty:

— końcowe sprawozdanie z realizacji programu prac;

— końcowe zestawienie finansowe rzeczywiście poniesionych kosztów kwalifikujących się do objęcia
finansowaniem, zgodne ze strukturą preliminarza budżetowego;

— zbiorcze zestawienie przychodów i kosztów odpowiadających zapisom księgowym beneficjenta w
okresie, w którym miał on prawo do otrzymywania dotacji na mocy umowy;

— raport z zewnętrznego audytu ksiąg rachunkowych beneficjenta, przeprowadzonego przez instytucję
lub niezależnego biegłego, uprawnionych na mocy przepisów krajowych do dokonywania kontroli
ksiąg rachunkowych.

4. Audyt zewnętrzny ma na celu potwierdzenie zgodności przedstawionych Parlamentowi przez benefi-
cjenta dokumentów finansowych z postanowieniami finansowymi umowy dotacji, prawdziwości zadeklaro-
wanych kosztów i kompletności zadeklarowanych przychodów oraz przestrzegania zobowiązań określo-
nych w art. 6, 7, 8 i 10 ust. 2 rozporządzenia (WE) nr 2004/2003.

5. Po otrzymaniu dokumentów wymienionych w ust. 3, w terminie dwóch miesięcy od tej daty Prezy-
dium zatwierdza – na wniosek Sekretarza Generalnego – końcowe sprawozdanie z realizacji programu
prac oraz końcowe zestawienie finansowe.

Prezydium może zwrócić się do beneficjenta o przedstawienie dokumentów lub wszelkich informacji
uzupełniających, które uzna za niezbędne dla zatwierdzenia końcowego sprawozdania oraz końcowego
zestawienia finansowego. Beneficjent przedstawia wspomniane dokumenty w terminie piętnastu dni.

Po wysłuchaniu przedstawicieli partii politycznej, Prezydium może odrzucić sprawozdanie końcowe oraz
końcowe zestawienie finansowe i zwrócić się o sporządzenie nowego sprawozdania końcowego oraz
nowego zestawienia finansowego. Beneficjent przedstawia nowe sprawozdanie końcowe i nowe zesta-
wienie finansowe w terminie piętnastu dni.

Jeżeli we wspomnianym terminie dwóch miesięcy Parlament nie zwróci się do beneficjenta na piśmie o
uzupełnienie dokumentacji, sprawozdanie końcowe i końcowe zestawienie finansowe uważane są za
zatwierdzone.

6. Beneficjent informuje Parlament o wysokości ewentualnych odsetek lub równoważnych korzyści
uzyskanych z kwot prefinansowania otrzymanych od Parlamentu. Informacja ta musi wpłynąć wraz z
wnioskiem o wypłatę pozostałej kwoty przyznanego finansowania. Odsetki te zwracane są na podstawie
zlecenia windykacji wystawianego przez Sekretarza Generalnego lub jego pełnomocnika.

Artykuł 7

Wyliczenie końcowej kwoty dotacji

1. Z zastrzeżeniem późniejszych informacji uzyskanych w ramach kontroli i audytu, Prezydium
zatwierdza wysokość końcowej kwoty dotacji przyznanej beneficjentowi na podstawie dokumentów, o
których mowa w art. 6 ust. 3, zaaprobowanych przez Prezydium, po wysłuchaniu przedstawicieli partii
politycznej, która o to wnosi.
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2. W żadnym wypadku całkowita kwota dotacji, przekazana przez Parlament beneficjentowi, nie może
przekroczyć:

— maksymalnej kwoty dotacji określonej w art. I.3. ust. 2 umowy dotacji;

— 75 % rzeczywiście poniesionych kosztów kwalifikujących się do objęcia finansowaniem.

3. Dotacja ogranicza się do kwoty niezbędnej do zrównoważenia kwalifikujących się do objęcia finanso-
waniem przychodów i kosztów w budżecie przeznaczonym na działalność, beneficjenta które umożliwiły
realizację programu prac. W żadnym wypadku nie może ona przynosić zysku w rozumieniu art. 165
rozporządzenia wykonawczego. Wszelka nadwyżka jest podstawą do odpowiedniego odliczenia z kwoty
dotacji.

4. Na podstawie ustalonej w ten sposób końcowej kwoty dotacji oraz łącznej wysokości wypłat już
wcześniej przekazanych na mocy umowy dotacji, Prezydium zatwierdza kwotę wypłaty na poziomie
pozostałych kwot należnych beneficjentowi. Jeżeli łączna wysokość wypłat dokonanych uprzednio prze-
kracza wysokość końcowej kwoty dotacji, Sekretarz Generalny lub jego pełnomocnik wydaje zlecenie
windykacji na kwotę nadwyżki.

Artykuł 8

Zawieszenie i zmniejszenie dotacji

Na wniosek Sekretarza Generalnego Prezydium zawiesza wypłaty i zmniejsza dotację, a gdy zachodzi
potrzeba, wypowiada umowę dotacji, zwracając się do beneficjenta o ewentualny zwrot odpowiedniej
kwoty w przypadku:

a) wykorzystania dotacji na wydatki, na które nie zezwala rozporządzenie (WE) nr 2004/2003;

b) braku notyfikacji w myśl art. 4 ust. 3 rozporządzenia (WE) nr 2004/2003;

c) niestosowania się do warunków i obowiązków określonych, odpowiednio, w art. 3 i 6 rozporządzenia
(WE) nr 2004/2003;

d) zaistnienia jednej z okoliczności, o których mowa w art. 93 lub 94 rozporządzenia finansowego.

Przed podjęciem decyzji Prezydium umożliwia beneficjentowi zajęcie stanowiska w sprawie stwierdzonych
nieprawidłowości.

Artykuł 9

Procedura ściągania należności

1. W przypadku gdy beneficjentowi przekazane zostały kwoty nienależne lub jeżeli procedura ściągania
należności jest uzasadniona warunkami umowy dotacji, beneficjent przekazuje Parlamentowi kwoty, o
których mowa, na warunkach i w terminie wyznaczonym przez Parlament.

2. W przypadku niedokonania przez beneficjenta zwrotu w terminie wyznaczonym przez Parlament,
powiększa on należną sumę o odsetki za zwłokę w wysokości określonej w art. II.14. ust. 3 umowy dotacji.
Odsetki za zwłokę naliczane są za okres od następnego dnia po wyznaczonym terminie zwrotu do dnia
otrzymania przez Parlament całej nienależnej beneficjentowi kwoty włącznie.

Artykuł 10

Kontrole i audyt

1. Regularna weryfikacja w myśl art. 5 ust. 1 rozporządzenia (WE) nr 2004/2003 przeprowadzana jest
przez Sekretarza Generalnego.

2. Beneficjent dostarcza wszelkich szczegółowych danych, o jakie zwraca się do niego Parlament, jak
również każdy inny organ zewnętrzny upoważniony do tego przez Parlament, tak aby mógł on upewnić
się co do właściwego wykonywania programu prac i postanowień umowy dotacji.
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3. Beneficjent zachowuje do dyspozycji Parlamentu, przez okres pięciu lat od dnia wypłacenia należnej
pozostałej kwoty, o której mowa w art. I.4. umowy dotacji, wszelkie dokumenty oryginalne, w szczegól-
ności księgowe, bankowe i podatkowe, lub – w wyjątkowych, właściwie uzasadnionych przypadkach –
kopie poświadczone za zgodność z dokumentami oryginalnymi dotyczącymi umowy dotacji.

4. Beneficjent ułatwia Parlamentowi przeprowadzenie audytu wykorzystania dotacji bezpośrednio przez
pracowników Parlamentu bądź przez inny, upoważniony do tego organ zewnętrzny. Audyt może zostać
przeprowadzony w okresie obowiązywania umowy dotacji do momentu wypłaty pozostałej kwoty, jak
również w okresie pięciu lat od daty tej wypłaty. Wyniki audytu mogą pociągnąć za sobą wydanie przez
Prezydium decyzji o ściągnięciu należności.

5. Umowa dotacji przyznaje Parlamentowi Europejskiemu i Trybunałowi Obrachunkowemu upraw-
nienia do przeprowadzenia – na podstawie dokumentów i na miejscu – kontroli partii politycznej na
poziomie europejskim, korzystającej z dotacji z budżetu Unii Europejskiej.

6. Na mocy rozporządzenia (WE) nr 1073/1999 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 25 maja
1999 r. dotyczącego dochodzeń przeprowadzanych przez Europejski Urząd ds. Zwalczania Nadużyć
Finansowych (OLAF) (1), urząd ten może również przeprowadzać kontrole i weryfikacje na miejscu,
zgodnie z procedurami przewidzianymi przez prawo wspólnotowe w zakresie ochrony interesów finanso-
wych Wspólnot Europejskich przed nadużyciami i innymi nieprawidłowościami. Wyniki kontroli mogą
pociągnąć za sobą wydanie przez Prezydium decyzji o ściągnięciu należności.

Artykuł 11

Pomoc techniczna

1. Na wniosek Sekretarza Generalnego, Prezydium może przyznawać partiom politycznym na poziomie
europejskim pomoc techniczną zgodnie z decyzją Prezydium z dnia 14 marca 2000 r. zmienioną decyzją
z dnia 2 czerwca 2003 r. regulującą użytkowanie pomieszczeń Parlamentu Europejskiego przez użytkow-
ników z zewnątrz, oraz wszelką inna pomoc techniczną przewidzianą w późniejszych przepisach. Prezy-
dium może przekazać do kompetencji Sekretarza Generalnego uprawnienie do podejmowania niektórych
decyzji związanych z przyznawaniem pomocy technicznej.

2. Co roku, w okresie do trzech miesięcy po zakończeniu roku budżetowego, Sekretarz Generalny
poddaje pod ocenę Prezydium sprawozdanie szczegółowo przedstawiające zakres pomocy technicznej
udzielonej przez Parlament Europejski każdej partii politycznej na poziomie europejskim. Sprawozdanie
jest następnie udostępniane na stronach internetowych Parlamentu.

Artykuł 12

Jawność

Informacje o wszelkich dotacjach przyznanych przez Parlament Europejski partiom politycznym na
poziomie europejskim w danym roku budżetowym publikowane są w pierwszym półroczu roku następ-
nego na stronach internetowych Parlamentu Europejskiego. Obejmują one:

— nazwę i adres beneficjenta,

— cel dotacji,

— przyznaną kwotę oraz pokrywaną przez nią wyrażoną procentowo część całkowitego budżetu przezna-
czonego na działalność partii-beneficjenta.

Artykuł 13

Prawo do odwołania

Od decyzji podjętych na mocy niniejszych przepisów przysługuje skarga do Trybunału Sprawiedliwości
Wspólnot Europejskich i Sądu Pierwszej Instancji Wspólnot Europejskich na warunkach przewidzianych w
Traktacie.
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Artykuł 14

Przepisy przejściowe na rok budżetowy 2004

1. Data wymieniona w art. 3 ust. 1 niniejszych przepisów zastąpiona została datą 23 lipca 2004 r.,
a data wymieniona w art. 4 ust. 2 datą 16 września 2004 r.

2. Na zasadzie odstępstwa od art. 6 ust. 1 niniejszych przepisów, jedyna transza prefinansowania w
wysokości 80 % maksymalnej kwoty dotacji ustalonej w art. I.3. ust. 2 umowy dotacji przekazywana jest w
terminie piętnastu dni od dnia podpisania umowy dotacji.

Artykuł 15

Aktualizacja przepisów

Przed dniem 30 września 2005 r. Sekretarz Generalny Parlamentu Europejskiego przedstawia Prezydium
sprawozdanie z wprowadzenia w życie niniejszych przepisów. Jeżeli zachodzi taka potrzeba, w sprawo-
zdaniu zawarte są ewentualne propozycje poprawek do niniejszych postanowień i do systemu finanso-
wania europejskich partii politycznych przewidzianego w rozporządzeniu (WE) nr 2004/2003.

Artykuł 16

Wejście w życie

Niniejsze przepisy wchodzą w życie dzień po ich opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europej-
skiej.
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