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ROZPORZĄDZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE, EURATOM) NR 1142/2014
z dnia 22 października 2014 r.
zmieniające

rozporządzenie (UE, Euratom) nr 966/2012 w odniesieniu do finansowania
europejskich partii politycznych

PARLAMENT EUROPEJSKI I RADA UNII EUROPEJSKIEJ,

uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, w szczególności jego art. 322, w związku z Traktatem
ustanawiającym Europejską Wspólnotę Energii Atomowej, w szczególności jego art. 106a,
uwzględniając wniosek Komisji Europejskiej,
po przekazaniu projektu aktu ustawodawczego parlamentom narodowym,
uwzględniając opinię Trybunału Obrachunkowego (1),
stanowiąc zgodnie ze zwykłą procedurą ustawodawczą (2),
a także mając na uwadze, co następuje:
(1)

Partie polityczne na poziomie europejskim są ważnym czynnikiem integracji w ramach Unii.

(2)

Art. 10 Traktatu o Unii Europejskiej i art. 12 ust. 2 Karty praw podstawowych Unii Europejskiej stanowią, że
partie polityczne na poziomie europejskim przyczyniają się do kształtowania europejskiej świadomości politycznej
i wyrażania woli politycznej obywateli Unii.

(3)

Dnia 4 listopada 2003 r. Parlament Europejski i Rada przyjęły rozporządzenie (WE) nr 2004/2003 w sprawie
przepisów regulujących partie polityczne na poziomie europejskim oraz zasad dotyczących ich finansowania (3).

(4)

W swojej rezolucji z dnia 6 kwietnia 2011 r. w sprawie stosowania rozporządzenia (WE) nr 2004/2003 w sprawie
przepisów regulujących partie polityczne na poziomie europejskim oraz zasad dotyczących ich finansowania (4)
Parlament Europejski, w świetle nabytych doświadczeń, zaproponował szereg usprawnień w finansowaniu europej
skich partii politycznych i europejskich fundacji politycznych.

(5)

W dniu 22 października 2014 r. Parlament Europejski i Rada przyjęły rozporządzenie (UE, Euratom) nr
1141/2014 (5) uchylające rozporządzenie (WE, Euratom) nr 2004/2003 i ustanawiające nowe zasady dotyczące
między innymi finansowania partii politycznych i fundacji politycznych na poziomie europejskim, zwłaszcza
w odniesieniu do warunków finansowania, przyznawania i podziału finansowania, darowizn i wkładów, finanso
wania kampanii wyborczych do Parlamentu Europejskiego, wydatków podlegających zwrotowi, zakazu finanso
wania, rachunków, sprawozdawczości i audytu, wykonania i kontroli, kar, współpracy między Urzędem ds.
europejskich partii politycznych i europejskich fundacji politycznych, urzędnikiem zatwierdzającym Parlamentu
Europejskiego i państwami członkowskimi, jak również przejrzystości.

(6)

Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE, Euratom) nr 966/2012 (6) („rozporządzenie finansowe”)
powinno zawierać przepisy dotyczące wkładów z budżetu ogólnego Unii na rzecz europejskich partii politycznych,
jak przewidziano w rozporządzeniu (UE, Euratom) nr 1141/2014. Przepisy te powinny zapewniać partiom
politycznym na poziomie europejskim większą elastyczność pod względem terminów wykorzystania tych wkła
dów, w przypadku gdy charakter ich działalności tego wymaga.

(7)

System wsparcia finansowego dla europejskich partii politycznych w formie dotacji na działalność przewidzianych
w art. 125 ust. 6 rozporządzenia finansowego nie jest dostosowany do ich potrzeb, zwłaszcza wymóg przed
łożenia rocznego programu prac, który to wymóg nie istnieje w przepisach państw członkowskich. W związku
z tym wsparcie finansowe udzielane europejskim partiom politycznym powinno przybrać formę specjalnego
wkładu, odpowiadającego specyficznym potrzebom europejskich partii politycznych. Jednakże mając na uwadze,
że europejskie fundacje polityczne nadal podlegają przepisom rozporządzenia finansowego dotyczącym dotacji,
powinno być możliwe zastosowanie do nich ograniczonej do trzech miesięcy możliwości przeniesienia środków
przewidzianej obecnie w art. 125 ust. 6 rozporządzenia finansowego.

(1) Dz.U. C 4 z 8.1.2014, s. 1.
(2) Stanowisko Parlamentu Europejskiego z dnia 16 kwietnia 2014 r. (dotychczas nieopublikowane w Dzienniku Urzędowym) oraz
decyzja Rady z dnia 29 września 2014 r.
(3) 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 dotyczących ich finansowania (Dz.U. L 297 z 15.11.2003, s. 1).
(4) Dz.U. C 296 E z 2.10.2012, s. 46.
(5) Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE, Euratom) nr 1141/2014 z dnia 22 października 2014 r. w sprawie statutu
i finansowania europejskich partii politycznych i europejskich fundacji politycznych (zob. s. 1 niniejszego Dziennika Urzędowego).
(6) Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE, Euratom) nr 966/2012 z dnia 25 października 2012 r. w sprawie zasad
finansowych mających zastosowanie do budżetu ogólnego Unii i uchylające rozporządzenie Rady (WE, Euratom) nr 1605/2002
(Dz.U. L 298 z 26.10.2012, s. 1).
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(8)

Mimo że wsparcie finansowe przyznawane jest bez wymogu przedstawienia rocznego programu prac, europejskie
partie polityczne powinny wykazać ex post właściwe wykorzystanie finansowania unijnego. W szczególności
właściwy urzędnik zatwierdzający powinien sprawdzić, czy finansowanie zostało wykorzystane na pokrycie
podlegających zwrotowi wydatków, jak przewidziano w zaproszeniu do składania wniosków o przyznanie wkładu,
w terminach określonych w niniejszym rozporządzeniu. Wkłady na rzecz europejskich partii politycznych
powinny zostać wykorzystane do końca roku budżetowego następującego po roku ich przyznania; po upływie
tego okresu wszelkie niewykorzystane finansowanie powinno zostać odzyskane przez właściwego urzędnika
zatwierdzającego.

(9)

Finansowanie unijne przyznane na finansowanie kosztów operacyjnych europejskich partii politycznych nie
powinno być wykorzystywane do celów innych niż cele określone w rozporządzeniu (UE, Euratom) nr
1141/2014, zwłaszcza do bezpośredniego lub pośredniego finansowania innych podmiotów, takich jak krajowe
partie polityczne. Europejskie partie polityczne powinny wykorzystywać wkłady na pokrycie części obecnych
i przyszłych wydatków, a nie wydatków lub zadłużenia, jakie powstały, zanim złożyły one wnioski o przyznanie
wkładu.

(10)

Należy także uprościć zasady przyznawania wkładów i dostosować je do specyfiki europejskich partii politycznych,
zwłaszcza poprzez zniesienie kryteriów wyboru, wprowadzenie jako ogólnej zasady pełnej jednej płatności zalicz
kowej lub umożliwienie wykorzystania płatności ryczałtowych, finansowania według stawek zryczałtowanych
i kosztów jednostkowych.

(11)

Wkłady z budżetu ogólnego Unii powinny zostać zawieszone, zmniejszone lub ich przyznawanie zakończone, jeśli
europejskie partie polityczne naruszają zobowiązania określone w rozporządzeniu (UE, Euratom) nr 1141/2014.

(12)

Kary, których podstawą jest rozporządzenie finansowe i rozporządzenie (UE, Euratom) nr 1141/2014, powinny
być nakładane w spójny sposób i z poszanowaniem zasady non bis in idem. Zgodnie z rozporządzeniem (UE,
Euratom) nr 1141/2014 kary administracyjne lub finansowe przewidziane w rozporządzeniu finansowym nie
mogą być nakładane w jednym z przypadków, w których kary zostały już nałożone na podstawie rozporządzenia
(UE, Euratom) nr 1141/2014.

(13)

W związku z tym należy odpowiednio zmienić rozporządzenie finansowe,

PRZYJMUJĄ NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

Artykuł 1
W rozporządzeniu (UE, Euratom) nr 966/2012 wprowadza się następujące zmiany:
1) w art. 121 ust. 2 dodaje się literę w brzmieniu:
„j) wkłady na rzecz europejskich partii politycznych, o których mowa w części drugiej tytuł VIII.”;
2) w art. 125 wprowadza się następujące zmiany:
a) uchyla się ust. 3 akapit drugi;
b) ust. 6 otrzymuje brzmienie:
„6.
Jeżeli europejska fundacja polityczna w rozumieniu rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady
(UE, Euratom) nr 1141/2014 (*) na koniec roku budżetowego, na który udzielono jej dotacji na działalność,
osiągnie nadwyżkę dochodów nad wydatkami, to w drodze odstępstwa od zasady niedochodowości ustanowionej
w ust. 4 niniejszego artykułu część tej nadwyżki odpowiadającą maksimum 25 % łącznych przychodów w danym
roku można przenieść na kolejny rok, pod warunkiem że zostanie ona wykorzystana przed końcem pierwszego
kwartału tego kolejnego roku.
___________
(*) Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE, Euratom) nr 1141/2014 z dnia 22 października 2014 r.
w sprawie statutu i finansowania europejskich partii politycznych i europejskich fundacji politycznych (Dz.U.
L 317 z 4.11.2014, s. 1).”;
3) w części drugiej dodaje się tytuł w brzmieniu:
„TYTUŁ VIII
WKŁADY NA RZECZ EUROPEJSKICH PARTII POLITYCZNYCH

Artykuł 204a
Przepisy ogólne
1.
Do celów niniejszego rozporządzenia europejskie partie polityczne oznaczają podmioty zarejestrowane jako
takie zgodnie z rozporządzeniem (UE, Euratom) nr 1141/2014.
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2.
Europejskim partiom politycznym można przyznawać bezpośrednie wkłady finansowe z budżetu, aby mogły
przyczyniać się one do kształtowania europejskiej świadomości politycznej i wyrażania woli politycznej obywateli Unii
zgodnie z rozporządzeniem (UE, Euratom) nr 1141/2014.
Artykuł 204b
Zasady
1.
Wkłady wykorzystywane są jedynie jako zwrot przewidzianego w art. 17 ust. 4 rozporządzenia (UE, Euratom)
nr 1141/2014 odsetka kosztów operacyjnych europejskich partii politycznych bezpośrednio związanych z celami tych
partii, jak zostało to określone w art. 17 ust. 5 i art. 21 tego rozporządzenia.
2.
Wkłady mogą być wykorzystywane do zwrotu wydatków związanych z umowami zawieranymi przez europej
skie partie polityczne, pod warunkiem że przy zawieraniu tych umów nie występował konflikt interesów.
3.
Wkłady nie mogą być wykorzystywane do przyznawania jakichkolwiek bezpośrednich lub pośrednich korzyści
osobistych, pieniężnych lub rzeczowych, jakiemukolwiek indywidualnemu członkowi lub pracownikowi europejskiej
partii politycznej. Wkłady nie mogą być wykorzystywane do bezpośredniego lub pośredniego finansowania działal
ności stron trzecich, zwłaszcza krajowych partii politycznych lub fundacji politycznych na poziomie europejskim lub
krajowym, czy to w formie dotacji, darowizn, pożyczek czy jakichkolwiek innych podobnych umów. Wkłady nie
mogą być wykorzystywane do celów wykluczonych na mocy art. 22 rozporządzenia (UE, Euratom) nr 1141/2014.
4.
Wkłady podlegają zasadom przejrzystości i równego traktowania zgodnie z kryteriami określonymi w rozporzą
dzeniu (UE, Euratom) nr 1141/2014.
5.
Wkłady przyznawane są przez Parlament Europejski raz w roku, a informacje o nich publikowane są zgodnie
z art. 35 ust. 2 niniejszego rozporządzenia oraz art. 32 ust. 1 rozporządzenia (UE, Euratom) nr 1141/2014.
6.
Europejskie partie polityczne otrzymujące wkład nie mogą otrzymywać bezpośrednio lub pośrednio innych
środków z budżetu. W szczególności zabronione są darowizny pochodzące z budżetów grup politycznych w Parla
mencie Europejskim. W żadnym wypadku ta sama pozycja wydatków nie może być dwukrotnie finansowana
z budżetu.
Artykuł 204c
Aspekty budżetowe
Wkłady wypłacane są z sekcji budżetu dotyczącej Parlamentu Europejskiego. Środki przeznaczone na niezależne
organy kontroli zewnętrznej lub ekspertów, o których mowa w art. 23 rozporządzenia (UE, Euratom) nr 1141/2014,
pobierane są bezpośrednio z budżetu Parlamentu Europejskiego.
Artykuł 204d
Zaproszenie do składania wniosków o przyznanie wkładu
1.
Wkłady przyznawane są w drodze zaproszeń do składania wniosków o przyznanie wkładu publikowanych co
roku przynajmniej na stronie internetowej Parlamentu Europejskiego.
2.

Europejskiej partii politycznej można przyznać tylko jeden wkład rocznie.

3.
Europejska partia polityczna może otrzymać wkład jedynie, jeśli ubiega się o finansowanie na warunkach
określonych w zaproszeniu do składania wniosków o przyznanie wkładu.
4.
W zaproszeniu do składania wniosków o przyznanie wkładu określa się kryteria kwalifikowalności, jakie wnio
skodawca musi spełnić, oraz kryteria wykluczenia.
5.
W zaproszeniu do składania wniosków o przyznanie wkładu określa się przynajmniej charakter wydatków, które
mogą być zwracane za pomocą wkładu.
6.

Zaproszenie do składania wniosków wymaga budżetu szacunkowego.

Artykuł 204e
Procedura przyznawania
1.
Wnioski o przyznanie wkładu przedkładane są na piśmie w należyty sposób i terminowo, w tym w stosownych
przypadkach w bezpiecznym formacie elektronicznym.
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2.
Wkładów nie można przyznawać wnioskodawcom, którzy w trakcie procedury przyznawania wkładów znajdują
się w jednej z sytuacji, o których mowa w art. 106 ust. 1, art. 107 oraz art. 109 ust. 1 lit. a), ani wnioskodawcom
zarejestrowanym w centralnej bazie danych o wykluczeniach, o której mowa w art. 108.
3.

Wnioskodawcy zobowiązani są zaświadczyć, że nie znajdują się w żadnej z sytuacji, o których mowa w ust. 2.

4.
Wkłady przyznawane są w drodze umowy o przyznanie wkładu lub decyzji o przyznaniu wkładu, jak przewi
dziano w zaproszeniu do składania wniosków o przyznanie wkładu.
5.
W ocenie i przyjmowaniu umowy o przyznanie wkładu lub decyzji o przyznaniu wkładu właściwego urzędnika
zatwierdzającego może wspierać komitet. Właściwy urzędnik zatwierdzający określa zasady dotyczące składu, miano
wania członków i funkcjonowania takiego komitetu oraz zasady mające na celu zapobieganie wszelkim konfliktom
interesów, z należytym uwzględnieniem zasad przejrzystości i równego traktowania.
Artykuł 204f
Procedura oceny
1.
Wnioski wybierane są na podstawie kryteriów przyznawania określonych w rozporządzeniu (UE, Euratom) nr
1141/2014 spośród wniosków spełniających kryteria kwalifikowalności i wykluczenia.
2.
Kryteria kwalifikowalności wyznaczają warunki otrzymania przez wnioskodawcę wkładu zgodnie z zasadami
określonymi w rozporządzeniu (UE, Euratom) nr 1141/2014.
3.

W decyzji właściwego urzędnika zatwierdzającego w sprawie wniosków określa się przynajmniej:

a) przedmiot i całkowitą kwotę wkładu;
b) nazwy (nazwiska) wybranych wnioskodawców oraz przyjęte kwoty;
c) nazwy (nazwiska) odrzuconych wnioskodawców i przyczyny odrzucenia.
4.
Właściwy urzędnik zatwierdzający powiadamia wnioskodawców na piśmie o decyzji w sprawie ich wniosków.
W przypadku odrzucenia wniosku o finansowanie lub nieprzyznania całości lub części kwot, o które wnioskowano,
właściwy urzędnik zatwierdzający podaje powody odrzucenia wniosku lub nieprzyznania kwot, o które wnioskowano,
odnosząc się w szczególności do kryteriów kwalifikowalności i przyznawania, o których mowa w ust. 1 i 2.
W przypadku odrzucenia wniosku właściwy urzędnik zatwierdzający informuje wnioskodawcę o dostępnych admi
nistracyjnych lub sądowych środkach odwoławczych przewidzianych w art. 97 niniejszego rozporządzenia.
Artykuł 204g
Forma wkładu
1.

Wkład może przyjmować jedną z następujących form:

a) zwrot odsetka faktycznie poniesionych wydatków, które podlegają zwrotowi;
b) zwrot na podstawie kosztów jednostkowych;
c) płatności ryczałtowe;
d) finansowanie według stawek zryczałtowanych;
e) połączenie form, o których mowa w lit. a)–d).
2.
Zwracane mogą być jedynie wydatki, które spełniają kryteria określone w zaproszeniach do składania wniosków
o przyznanie wkładu i które nie zostały poniesione przed dniem złożenia wniosku.
Artykuł 204h
Zasady dotyczące wkładów
1.
Koszty jednostkowe obejmują wszystkie lub niektóre określone kategorie podlegających zwrotowi wydatków,
które są ściśle określone z góry poprzez odniesienie do stawki jednostkowej.
2.
Płatności ryczałtowe zasadniczo obejmują niektóre wydatki niezbędne do realizacji określonego działania euro
pejskiej partii politycznej. Płatności ryczałtowe są stosowane wyłącznie w połączeniu z innymi formami wkładów.
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3.
Finansowanie według stawek zryczałtowanych obejmuje określone kategorie podlegających zwrotowi wydatków,
które są ściśle określone z góry poprzez zastosowanie wartości procentowej.
4.
Jeśli płatności ryczałtowe, finansowanie według stawek zryczałtowanych lub koszty jednostkowe są wykorzy
stywane, są one definiowane w zaproszeniu do składania wniosków o przyznanie wkładu, w stosownych przypadkach
wraz z ich odpowiednimi kwotami i stawkami. Zaproszenie do składania wniosków o przyznanie wkładu zawiera
również opis metod określania płatności ryczałtowych, finansowania według stawek zryczałtowanych lub kosztów
jednostkowych, które to metody muszą opierać się na obiektywnych środkach, takich jak dane statystyczne, poświad
czone lub podlegające kontroli dane historyczne europejskich partii politycznych, lub na ich zwyczajowych prakty
kach w dziedzinie księgowania kosztów. Umowa o przyznanie wkładu lub decyzja o przyznaniu wkładu zawiera
postanowienia umożliwiające sprawdzenie, czy warunki przyznania płatności ryczałtowych, finansowania według
stawek zryczałtowanych lub kosztów jednostkowych zostały spełnione.
Artykuł 204i
Płatności zaliczkowe
Wkłady wypłacane są w pełni w formie jednej płatności zaliczkowej, chyba że w należycie uzasadnionych przypad
kach właściwy urzędnik zatwierdzający zadecyduje inaczej.
Artykuł 204j
Zabezpieczenia
Właściwy urzędnik zatwierdzający może, o ile uzna to za właściwe i proporcjonalne, na podstawie analizy poszcze
gólnych przypadków i z zastrzeżeniem analizy ryzyka, zażądać od europejskiej partii politycznej uprzedniego wnie
sienia zabezpieczenia w celu ograniczenia ryzyka finansowego związanego z wypłatą płatności zaliczkowej, jedynie
jeśli w świetle jego analizy ryzyka istnieje bezpośrednie zagrożenie, że europejska partia polityczna znajdzie się
w jednej z sytuacji opisanych w art. 106 ust. 1 lit. a) i d), lub jeśli decyzja Urzędu ds. europejskich partii politycznych
i europejskich fundacji politycznych stworzonego na mocy art. 6 rozporządzenia (UE, Euratom) nr 1141/2014
(»Urząd«) została przekazana Parlamentowi Europejskiemu i Radzie zgodnie z art. 10 ust. 4 tego rozporządzenia.
Przepisy określone w art. 134 niniejszego rozporządzenia dotyczące zabezpieczenia płatności zaliczkowych w odnie
sieniu do dotacji stosuje się odpowiednio w przypadku zabezpieczeń, które mogą być wymagane w przypadkach
przewidzianych w akapicie pierwszym niniejszego artykułu w odniesieniu do płatności zaliczkowych dokonanych na
rzecz europejskich partii politycznych.
Artykuł 204k
Wykorzystanie wkładów
1.

Wkłady wykorzystywane są zgodnie z art. 204b.

2.
Wszelkie części wkładu niewykorzystane w roku budżetowym objętym tym wkładem (rok n) wykorzystywane są
na pokrycie wszelkich podlegających zwrotowi wydatków poniesionych przed dniem 31 grudnia roku n+1. Pozostała
część wkładu, która nie została wykorzystana przed upływem tego terminu, jest odzyskiwana zgodnie z częścią
pierwszą tytuł IV rozdział 5.
3.
Europejskie partie polityczne przestrzegają maksymalnych stóp współfinansowania ustanowionych w art. 17 ust.
4 rozporządzenia (UE, Euratom) nr 1141/2014. Kwoty wkładów pozostałe z poprzedniego roku nie mogą być
wykorzystywane do finansowania części, którą europejskie partie polityczne muszą zapewnić z zasobów własnych.
Wkłady wnoszone przez strony trzecie na poczet organizowanych wspólnie wydarzeń uznaje się za część zasobów
własnych europejskiej partii politycznej.
4.
Europejskie partie polityczne wykorzystują najpierw część wkładu, która nie została wykorzystana w roku
budżetowym objętym wkładem, a następnie wkłady przyznane po tym roku.
5.

Wszelkie odsetki od płatności zaliczkowych uznaje się za część wkładu.

Artykuł 204l
Sprawozdanie na temat wykorzystania wkładu
1.
Europejska partia polityczna, zgodnie z art. 23 rozporządzenia (UE, Euratom) nr 1141/2014, przedkłada swoje
sprawozdanie roczne na temat wykorzystania wkładu i roczne sprawozdania finansowe do zatwierdzenia właściwemu
urzędnikowi zatwierdzającemu.
2.
Roczne sprawozdanie z działalności, o którym mowa w art. 66 ust. 9 niniejszego rozporządzenia, jest sporzą
dzane przez właściwego urzędnika zatwierdzającego na podstawie sprawozdania rocznego i rocznych sprawozdań
finansowych, o których mowa w ust. 1 niniejszego artykułu. Do celów sporządzenia swojego sprawozdania mogą być
wykorzystywane inne dokumenty potwierdzające.
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Artykuł 204m
Płatność salda
1.
Kwota wkładu nie jest ostateczna do momentu zatwierdzenia przez właściwego urzędnika zatwierdzającego
sprawozdania rocznego i rocznych sprawozdań finansowych, o których mowa w art. 204l ust. 1. Zatwierdzenie
sprawozdania rocznego i rocznych sprawozdań finansowych jest bez uszczerbku dla dalszych weryfikacji przez Urząd.
2.
Wszelkie niewykorzystane kwoty płatności zaliczkowych nie są ostateczne do momentu wykorzystania ich przez
europejską partię polityczną na pokrycie podlegających zwrotowi wydatków, które spełniają kryteria określone
w zaproszeniu do składania wniosków o przyznanie wkładu.
3.
W przypadku gdy europejska partia polityczna nie wywiązuje się ze swoich zobowiązań w zakresie wykorzy
stania wkładu, wkład zostaje zawieszony, zmniejszony lub jego przyznawanie zakończone, po umożliwieniu europej
skiej partii politycznej przedstawienia swoich uwag.
4.
Przed dokonaniem płatności salda właściwy urzędnik zatwierdzający sprawdza, czy europejska partia polityczna
jest wciąż zarejestrowana w rejestrze, o którym mowa w art. 7 rozporządzenia (UE, Euratom) nr 1141/2014, i czy nie
podlegała żadnym karom przewidzianym w art. 27 tego rozporządzenia w okresie od momentu złożenia wniosku do
końca roku budżetowego objętego wkładem.
5.
Jeśli europejska partia polityczna nie jest już zarejestrowana w rejestrze, o którym mowa w art. 7 rozporzą
dzenia (UE, Euratom) nr 1141/2014, lub podlegała jakimkolwiek karom przewidzianym w art. 27 tego rozporzą
dzenia, właściwy urzędnik zatwierdzający może zawiesić, zmniejszyć lub zakończyć przyznawanie wkładu i odzyskać
kwoty nienależnie wypłacone z tytułu umowy o przyznanie wkładu lub decyzji o przyznaniu wkładu, proporcjonalnie
do powagi błędów, nieprawidłowości, nadużyć finansowych lub innego naruszenia obowiązków w zakresie wykorzy
stywania wkładu, po umożliwieniu europejskiej partii politycznej przedstawienia swoich uwag.
Artykuł 204n
Kontrola i kary
1.
Wszystkie umowy o przyznanie wkładu lub decyzje o przyznaniu wkładu wyraźnie przewidują, że Parlament
Europejski, Europejski Urząd ds. Zwalczania Nadużyć Finansowych i Trybunał Obrachunkowy wykonują swoje
uprawnienia kontrolne, w odniesieniu do dokumentów i pomieszczeń, wobec wszystkich europejskich partii politycz
nych, wykonawców i podwykonawców, którzy otrzymali finansowanie unijne.
2.
Właściwy urzędnik zatwierdzający może nakładać na wnioskodawców skuteczne, proporcjonalne i odstraszające
kary administracyjne i finansowe, zgodnie z art. 109 niniejszego rozporządzenia oraz z art. 27 rozporządzenia
(UE, Euratom) nr 1141/2014.
3.
Kary, o których mowa w ust. 2, mogą zostać nałożone także na europejskie partie polityczne, które w momencie
składania wniosku o przyznanie wkładu lub po otrzymaniu wkładu złożyły nieprawdziwe oświadczenia, podając
informacje wymagane przez właściwego urzędnika zatwierdzającego, lub nie podały tych informacji.
Artykuł 204o
Przechowywanie dokumentacji
1.
Europejskie partie polityczne przechowują całą dokumentację oraz wszystkie dokumenty potwierdzające doty
czące wkładu przez pięć lat po przedłożeniu sprawozdania rocznego i rocznych sprawozdań finansowych, o których
mowa w art. 204l ust. 1.
2.
Dokumentacja dotycząca audytów, odwołań, sporów lub zaspokajania roszczeń wynikających z wykorzystania
wkładu jest przechowywana do momentu zakończenia takich audytów, odwołań, sporów lub zaspokajania roszczeń.
Artykuł 204p
Wyłanianie organów kontroli zewnętrznej lub ekspertów
Niezależne organy kontroli zewnętrznej lub eksperci, o których mowa w art. 23 rozporządzenia (UE, Euratom) nr
1141/2014, są wyłaniani w drodze procedury udzielania zamówień publicznych. Okres obowiązywania ich umowy
nie może przekraczać pięciu lat. Po dwóch następujących po sobie okresach należy uznać, że reprezentują oni
sprzeczne interesy, co może wpłynąć niekorzystnie na prowadzenie kontroli.”.
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Artykuł 2
Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie dwudziestego dnia po jego opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii
Europejskiej.
Niniejsze rozporządzenie stosuje się od dnia 1 stycznia 2017 r. Art. 125 ust. 3 akapit drugi oraz art. 125 ust. 6
rozporządzenia (UE, Euratom) nr 966/2012, w wersji poprzedzającej zmiany wprowadzone na mocy art. 1 niniejszego
rozporządzenia, mają nadal zastosowanie do aktów i zobowiązań dotyczących finansowania partii politycznych na
szczeblu europejskim dokonanych do dnia 31 grudnia 2017 r.
Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich
państwach członkowskich.
Sporządzono w Strasburgu dnia 22 października 2014 r.

W imieniu Parlamentu Europejskiego

W imieniu Rady

M. SCHULZ

B. DELLA VEDOVA

Przewodniczący

Przewodniczący

