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A. WPROWADZENIE I RAMY PRAWNE 

1. Zgodnie z art. 10 ust. 4 Traktatu o Unii Europejskiej partie polityczne na poziomie europejskim przyczyniają się do 
kształtowania europejskiej świadomości politycznej i wyrażania woli obywateli Unii. 

2. Na podstawie art. 224 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej Parlament Europejski i Rada ustanawiają przepisy 
regulujące partie polityczne na poziomie europejskim, w szczególności zasady dotyczące ich finansowania. Zasady te 
określono w rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE, Euratom) nr 1141/2014 z 22 października 2014 
r. w sprawie statusu i finansowania europejskich partii politycznych i europejskich fundacji politycznych (1), z później-
szymi zmianami. 

(1) Dz.U. L 317 z 4.11.2014, s. 1. Dwie poprawki opublikowano w Dz.U. L 114 I z 4.5.2018, s. 1, oraz w Dz.U. L 85 I z 27.3.2019, s. 7. 
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3. Zgodnie z art. 17 ust. 1 rozporządzenia (UE, Euratom) nr 1141/2014 europejska partia polityczna zarejestrowana 
zgodnie z warunkami i procedurami przedmiotowego rozporządzenia, reprezentowana w Parlamencie Europejskim 
przez co najmniej jednego ze swych członków i nieznajdująca się w jednej z sytuacji wykluczenia, o których mowa w 
art. 136 ust. 1 rozporządzenia finansowego, może ubiegać się o finansowanie z budżetu ogólnego Unii Europejskiej, 
zgodnie z warunkami określonymi przez urzędnika zatwierdzającego Parlamentu Europejskiego w zaproszeniu do 
składania wniosków o przyznanie wkładu. 

4. W związku z tym Parlament Europejski ogłasza niniejsze zaproszenie do składania wniosków o przyznanie wkładu w 
celu przyznania wkładów europejskim partiom politycznym („zaproszenie”). 

5. Podstawowe ramy prawne określono w następujących aktach prawnych: 

a) rozporządzenie (UE, Euratom) nr 1141/2014; 

b) decyzja Prezydium Parlamentu Europejskiego z dnia 1 lipca 2019 r. ustanawiająca zasady stosowania rozporządze-
nia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE, Euratom) nr 1141/2014 w sprawie statusu i finansowania europejskich 
partii politycznych i europejskich fundacji politycznych (2) (zwana poniżej „decyzją Prezydium z dnia 1 lipca 2019 
r.”); 

c) rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE, Euratom) 2018/1046 z 18 lipca 2018 r. w sprawie zasad 
finansowych mających zastosowanie do budżetu ogólnego Unii, zmieniające rozporządzenia (UE) nr 1296/2013, 
(UE) nr 1301/2013, (UE) nr 1303/2013, (UE) nr 1304/2013, (UE) nr 1309/2013, (UE) nr 1316/2013, (UE) 
nr 223/2014 i (UE) nr 283/2014 oraz decyzję nr 541/2014/UE, a także uchylające rozporządzenie (UE, Euratom) 
nr 966/2012 (3) (rozporządzenie finansowe); 

d) rozporządzenie delegowane Komisji (UE, Euratom) 2015/2401 z dnia 2 października 2015 r. w sprawie zawar-
tości i funkcjonowania rejestru europejskich partii politycznych i europejskich fundacji politycznych (4); 

e) rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2015/2246 z dnia 3 grudnia 2015 r. w sprawie szczegółowych przepi-
sów dotyczących systemu nadawania numerów rejestrowych, mającego zastosowanie do rejestru europejskich par-
tii politycznych i europejskich fundacji politycznych oraz informacji zawartych w standardowych odpisach z rejes-
tru (5); 

f) Regulamin Parlamentu Europejskiego (6). 

B. CEL ZAPROSZENIA DO SKŁADANIA WNIOSKÓW 

6. Celem niniejszego zaproszenia do składania wniosków jest zaproszenie zarejestrowanych europejskich partii politycz
nych do składania wniosków o finansowanie z budżetu Unii („wnioski o finansowanie”). 

C. CEL, KATEGORIA I FORMA FINANSOWANIA 

7. Celem finansowania jest wsparcie statutowej działalności i celów europejskich partii politycznych w roku budżeto
wym obejmującym okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2021 r., zgodnie z warunkami określonymi w umowie o przy-
znanie wkładu, zawieranej między europejską partią polityczną jako beneficjentem a Parlamentem Europejskim. 

8. Kategorią finansowania jest wkład na rzecz europejskich partii politycznych zgodnie z tytułem XI rozporządzenia 
finansowego („wkład”). Wkład przybiera formę zwrotu odsetka faktycznie poniesionych wydatków podlegających 
zwrotowi. 

9. Maksymalna kwota wypłacona beneficjentowi przez Parlament Europejski nie może przekraczać 90 % wydatków pod
legających zwrotowi, wyszczególnionych w szacunkowym budżecie, ani 90 % faktycznie poniesionych wydatków 
podlegających zwrotowi. 

(2) Dz.U. C 249 z 25.7.2019, s. 2. 
(3) Dz.U. L 193 z 30.7.2018, s. 1. 
(4) Dz.U. L 333 z 19.12.2015, s. 50. 
(5) Dz.U. L 318 z 4.12.2015, s. 28. 
(6) Regulamin Parlamentu Europejskiego w wersji z lutego 2020 r. 
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D. DOSTĘPNY BUDŻET 

10. Przewidywane środki finansowe na rok budżetowy 2021, zgodnie z art. 402 budżetu Parlamentu „Finansowanie euro
pejskich partii politycznych”, wynoszą 46 000 000 EUR i zostały przyjęte przez Parlament w projekcie preliminarza 
budżetowego. Dostępne środki, które mają zostać rozdzielone, zostaną określone przez władzę budżetową w ostatecz
nym zatwierdzonym budżecie na rok 2021. 

E. WYMOGI W ZAKRESIE DOPUSZCZALNOŚCI WNIOSKÓW O FINANSOWANIE 

11. Aby wniosek o finansowanie został dopuszczony, musi on: 

a) zostać złożony w formie pisemnej na formularzu wniosku załączonym do niniejszego zaproszenia i zawierać 
wszelkie wymagane dokumenty potwierdzające; 

b) zawierać pisemne zobowiązanie w postaci podpisanego formularza oświadczenia, dołączonego do niniejszego 
zaproszenia, że wnioskodawca zgadza się na warunki, a także kryteria wykluczenia określone w załączniku 1a do 
decyzji Prezydium z dnia 1 lipca 2019 r.; 

c) zawierać pismo przedstawiciela prawnego, potwierdzające upoważnienie do podejmowania zobowiązań prawnych 
w imieniu wnioskodawcy; 

d) zostać wysłany do przewodniczącego Parlamentu Europejskiego do dnia 30 września 2020 r. w formie elektro
nicznej, najlepiej w formacie PDF, na adres skrzynki funkcyjnej: fin.part.fond.pol@europarl.europa.eu. 

Wnioskodawca przechowuje oryginały wniosków i przesyła je Parlamentowi w całości lub tylko ich część na zwykły 
wniosek służb Parlamentu na następujący adres: 

President of the European Parliament 
Attn. Mr Didier Kléthi, Director-General of Finance 

SCH 05B031 
L-2929 Luxembourg 

LUXEMBOURG 

12. Jeżeli zgodnie z art. 4 ust. 2 decyzji Prezydium z dnia 1 lipca 2019 r. delegowany urzędnik zatwierdzający zwraca się 
do wnioskodawcy o przedłożenie oryginałów dokumentów potwierdzających lub wyjaśnień w formie papierowej w 
odniesieniu do wniosku, wnioskodawca przesyła je w tym celu na adres fizyczny wskazany w ust. 11. 

Wszelką inną korespondencję dotyczącą wniosku prowadzi się za pośrednictwem funkcyjnej skrzynki poczty elektro
nicznej: fin.part.fond.pol@europarl.europa.eu. 

13. Wnioski uznane za niekompletne mogą zostać odrzucone. 

F. KRYTERIA OCENY WNIOSKÓW O FINANSOWANIE 

F.1 Kryteria wykluczenia 

14. Wnioskodawcy zostaną wykluczeni z procedury finansowania, jeżeli: 

a) znajdują się w jednej z sytuacji wykluczenia, o których mowa w art. 136 ust. 1 i 2 lub art. 141 rozporządzenia 
finansowego; 

b) podlegają jakimkolwiek karom przewidzianym w art. 27 ust. 1 oraz w art. 27 ust. 2 lit. a) ppkt (v), (vi) i (vii) rozpo
rządzenia (UE, Euratom) nr 1141/2014. 

F.2 Kryteria kwalifikowalności 

15. Aby kwalifikować się do finansowania przez Unię, wnioskodawcy muszą spełniać warunki określone w art. 17 i 18 
rozporządzenia (UE, Euratom) nr 1141/2014, tj. wnioskodawca: 

a) musi być zarejestrowany przez Urząd ds. Europejskich Partii Politycznych i Europejskich Fundacji Politycznych (7) 
(„Urząd”) zgodnie z rozporządzeniem (UE, Euratom) nr 1141/2014; 

(7) Ustanowiony na podstawie art. 6 rozporządzenia (UE, Euratom) nr 1141/2014. 
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b) musi być reprezentowany w Parlamencie Europejskim przez co najmniej jednego posła do Parlamentu Europej
skiego; 

c) musi przestrzegać obowiązków wymienionych w art. 23 rozporządzenia (UE, Euratom) nr 1141/2014, czyli musi 
uprzednio przekazać roczne sprawozdania finansowe (8), sprawozdanie z audytu zewnętrznego oraz wykaz dar
czyńców i ofiarodawców, jak określono w tym artykule; 

d) musi wypełnić zobowiązania wynikające z art. 18 ust. 2a rozporządzenia (UE, Euratom) nr 1141/2014, czyli musi 
uprzednio przedstawić dowody na to, że w okresie od 1 października 2019 r. do 30 września 2020 r. jego unijne 
partie członkowskie zasadniczo publikowały na swoich stronach internetowych, w sposób wyraźnie widoczny i 
przyjazny dla użytkownika, program polityczny i logo europejskiej partii politycznej. 

16. Ponadto zgodnie z art. 17 ust. 3 rozporządzenia (UE, Euratom) nr 1141/2014 członkostwo posła do Parlamentu Euro
pejskiego w kilku europejskich partiach politycznych będzie skutkować uznaniem danego posła za członka tylko jed
nej europejskiej partii politycznej, mianowicie tej, która – jeśli ma to zastosowanie – jest partią, z którą jego krajowa 
lub regionalna partia polityczna jest powiązana w dniu, w którym upływa ostateczny termin składania wniosków o 
finansowanie. 

17. Partie członkowskie europejskich partii politycznych zachęca się do podawania na swoich stronach internetowych 
informacji na temat równowagi płci. 

F.3 Kryteria przyznawania i podział finansowania 

18. Zgodnie z art. 19 rozporządzenia (UE, Euratom) nr 1141/2014 odnośne dostępne środki rozdziela się co roku. Środki 
rozdziela się pomiędzy europejskie partie polityczne, których wnioski o finansowanie zostały zatwierdzone w świetle 
kryteriów kwalifikowalności i wykluczenia, według następującego klucza: 

a) 10 % rozdziela się w równych częściach między europejskie partie polityczne będące beneficjentami; 

b) 90 % rozdziela się między europejskie partie polityczne będące beneficjentami proporcjonalnie do liczby ich człon
ków wybranych do Parlamentu Europejskiego; zgodnie z art. 17 ust. 3 rozporządzenia 1141/2014 posła do Parla
mentu Europejskiego uważa się za członka tylko jednej europejskiej partii politycznej, która – jeśli ma to zastoso
wanie – jest partią, z którą jego krajowa lub regionalna partia polityczna jest powiązana w dniu, w którym upływa 
ostateczny termin składania wniosków o finansowanie. 

G. WSPÓLNA KONTROLA ZE STRONY PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I URZĘDU 

19. W art. 24 ust. 1 i 2 (9) rozporządzenia (UE, Euratom) nr 1141/2014 przewiduje się wspólną kontrolę ze strony Parla
mentu Europejskiego i Urzędu. 

20. Jeżeli zgodnie z rozporządzeniem (UE, Euratom) nr 1141/2014 do kompetencji Urzędu należy kontrola przestrzega
nia postanowień przedmiotowego rozporządzenia, Parlament Europejski przekazuje Urzędowi odpowiednie części 
wniosków o finansowanie. 

21. W trakcie przeprowadzanych następnie kontroli i weryfikacji wnioskodawca przedstawia Urzędowi – na wniosek – 
dokumentację lub wyjaśnienia w postaci oryginałów lub w formacie elektronicznym, w tym również części pierwot
nych wniosków o finansowanie przechowywanych zgodnie z ust. 11 powyżej. 

22. Urząd poinformuje Parlament Europejski o wynikach kontroli i weryfikacji. 

(8) Chyba że wnioskodawca nie podlegał kontroli zgodnie z art. 23 rozporządzenia (UE, Euratom) nr 1141/2014 (np. nowo utworzony 
podmiot itp.). 

(9) Art. 24 ust. 1–2 rozporządzenia (UE, Euratom) nr 1141/2014 – ogólne przepisy dotyczące kontroli: 
„1. Kontrola nad wypełnianiem przez europejskie partie polityczne i europejskie fundacje polityczne ich obowiązków, o których mowa w 

niniejszym rozporządzeniu, jest sprawowana we współpracy przez Urząd, urzędnika zatwierdzającego Parlamentu Europejskiego i 
właściwe państwa członkowskie. 

2. Urząd sprawuje kontrolę nad wypełnianiem przez europejskie partie polityczne i europejskie fundacje polityczne ich obowiązków, o 
których mowa w niniejszym rozporządzeniu, w szczególności w związku z art. 3, art. 4 ust. 1 lit. a), b) i d)–f), art. 5 ust. 1 lit. a)–e) i 
g), art. 9 ust. 5 i 6 oraz art. 20, 21 i 22. 
Urzędnik zatwierdzający Parlamentu Europejskiego sprawuje kontrolę nad wypełnianiem przez europejskie partie polityczne i euro
pejskie fundacje polityczne obowiązków związanych z finansowaniem unijnym, o których mowa w niniejszym rozporządzeniu, 
zgodnie z rozporządzeniem finansowym. Przy sprawowaniu takiej kontroli Parlament Europejski podejmuje niezbędne środki w 
zakresie zwalczania nadużyć finansowych mających skutki dla interesów finansowych Unii i zapobiegania im”. 
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H. WARUNKI 

23. Wnioskodawcy są zobowiązani do zgłaszania Parlamentowi Europejskiemu wszelkich zmian odnośnie do przedłożo
nych dokumentów oraz wszelkich innych informacji zawartych we wniosku w terminie dwóch tygodni od takiej 
zmiany. W przypadku braku takiego powiadomienia urzędnik zatwierdzający może podjąć decyzję na podstawie 
dostępnych informacji, niezależnie od wszelkich informacji przedstawionych na późniejszym etapie lub opublikowa
nych w innych źródłach. 

24. Ciężar dowodu, że wnioskodawca w dalszym ciągu spełnia kryteria finansowania, spoczywa na nim samym. 

25. Warunki dotyczące finansowania unijnego, które ma zostać przyznane w ramach niniejszego zaproszenia, są okreś
lone w załączniku 1a do decyzji Prezydium z dnia 1 lipca 2019 r. 

26. Każdy wnioskodawca akceptuje warunki, o których mowa w ust. 23 niniejszego zaproszenia, podpisując formularz 
oświadczenia dołączonego do niniejszego zaproszenia. Warunki są wiążące dla beneficjenta, któremu przyznano 
finansowanie, i są określone w umowie o przyznanie wkładu. 

I. HARMONOGRAM 

27. Termin składania wniosków o finansowanie upływa 30 września 2020 r. 

28. Urzędnik zatwierdzający Parlamentu Europejskiego przyjmuje decyzję w ciągu trzech miesięcy od dnia zamknięcia 
zaproszenia do składania wniosków o przyznanie wkładu. W następstwie tej decyzji wnioskodawców powiadamia się 
o indywidualnych decyzjach podpisanych przez przewodniczącego Parlamentu Europejskiego. 

29. Przewiduje się, że w styczniu 2021 r. wnioskodawcy, których wnioski rozpatrzono pozytywnie, otrzymają do podpisu 
projekt umowy o przyznanie wkładu, a wnioskodawcy, których wnioski odrzucono, zostaną powiadomieni w tym 
samym czasie. Wypłata zaliczek nastąpi w ciągu 30 dni od dnia podpisania umowy o przyznanie wkładu przez przed
stawiciela Parlamentu Europejskiego. 

J. UJAWNIANIE I PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH 

30. Parlament Europejski i Urząd publikują, w tym również na stronach internetowych, informacje wymagane na mocy 
art. 32 rozporządzenia (UE, Euratom) nr 1141/2014. 

31. Wszelkie dane osobowe zgromadzone w związku z niniejszym zaproszeniem przetwarza się zgodnie z przepisami 
rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2018/1725 z 23 października 2018 r. w sprawie ochrony 
osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych przez instytucje, organy i jednostki organizacyjne 
Unii i swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia rozporządzenia (WE) nr 45/2001 i decyzji nr 1247/ 
2002/WE (10) oraz zgodnie z art. 33 rozporządzenia (UE, Euratom) nr 1141/2014. 

32. Dane te przetwarza się do celów oceny wniosków o finansowanie oraz ochrony interesów finansowych Unii. Nie 
wpływa to na ewentualne przekazanie tych danych organom odpowiedzialnym za kontrolę i audyt zgodnie z prawo
dawstwem Unii, takim jak służby audytu wewnętrznego Parlamentu Europejskiego, Urząd, Prokuratura Europejska, 
Europejski Trybunał Obrachunkowy lub Europejski Urząd ds. Zwalczania Nadużyć Finansowych (OLAF). 

33. Na pisemny wniosek każda osoba fizyczna powiązana z beneficjentem może uzyskać dostęp do swoich danych osobo
wych w celu poprawienia wszelkich błędnych lub niekompletnych informacji. Wniosek dotyczący przetwarzania 
danych osobowych można złożyć w Dyrekcji Generalnej ds. Finansów Parlamentu Europejskiego lub u inspektora 
ochrony danych Parlamentu Europejskiego. Osoba zainteresowana może w każdej chwili wnieść skargę do Europej
skiego Inspektora Ochrony Danych w związku z przetwarzaniem jej danych osobowych. 

34. Dane osobowe mogą być rejestrowane przez Parlament Europejski w bazie danych systemu wczesnego wykrywania i 
wykluczania, jeśli beneficjent znajduje się w jednej z sytuacji, o których mowa w art. 136 ust. 1 i art. 141 rozporządze
nia finansowego. 

(10) Dz.U. L 295 z 21.11.2018, s. 39. 
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K. INNE INFORMACJE 

35. Wszelkie pytania dotyczące niniejszego zaproszenia należy kierować pocztą elektroniczną, z podaniem numeru refe
rencyjnego zaproszenia, na adres skrzynki funkcyjnej: fin.part.fond.pol@europarl.europa.eu. 

36. Podstawowe akty prawne określone w ust. 5 lit. b) niniejszego zaproszenia oraz załączony do tego zaproszenia formu
larz wniosku o finansowanie są dostępne na stronie internetowej Parlamentu Europejskiego (http://www.europarl. 
europa.eu/tenders/invitations.htm). 

Załącznik: Formularz wniosku o finansowanie, w tym również formularz informacji finansowych, oświadczenie w 
sprawie warunków i kryteriów wykluczenia oraz wzór szacunkowego budżetu   
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Załącznik a 

FORMULARZ WNIOSKU O FINANSOWANIE 

WKŁADY (1) NA RZECZ EUROPEJSKICH PARTII POLITYCZNYCH 

NA ROK BUDŻETOWY [WSTAWIĆ ROK] 

STRUKTURA WNIOSKU O FINANSOWANIE 

Poniższa tabela ma pomóc w przygotowaniu wniosku o finansowanie. Można jej używać jako listy kontrolnej przy spraw
dzaniu, czy wniosek zawiera wszystkie wymagane dokumenty.                                                              

Numer 
dokumentu Dokumenty do przedłożenia   

Dokumenty, które należy dostarczyć, ale które nie zostały ujęte w tym wzorze wniosku o finansowa
nie  

1. Pismo przewodnie z podaniem wnioskowanej kwoty wkładu na rok budżetowy n, podpi
sane przez przedstawiciela prawnego 

2. Pismo przedstawiciela prawnego potwierdzające upoważnienie do podejmowania zobo
wiązań prawnych w imieniu wnioskodawcy 

3. Wykaz osób posiadających uprawnienia w zakresie reprezentowania oraz uprawnienia 
decyzyjne lub kontrolne w stosunku do organizacji wnioskodawcy, takich jak przewodni
czący, członkowie zarządu, sekretarz generalny lub skarbnik  (1) 

4. Dowód rejestracji przez Urząd w dniu złożenia wniosku o finansowanie (tylko wniosko
dawcy, w przypadku których decyzja o rejestracji nie jest jeszcze publicznie dostępna, tj. 
nie została jeszcze opublikowana na stronie internetowej Urzędu lub w Dzienniku Urzę
dowym) 

5. Wykaz swoich członków będących posłami do Parlamentu Europejskiego z aktualnym 
potwierdzeniem członkostwa, zawierającym imię i nazwisko, kraj pochodzenia, rodzaj 
powiązania (bezpośrednie lub pośrednie) z europejską partią polityczną  (2) i nazwę 
odpowiedniej partii krajowej lub regionalnej (jeśli ma zastosowanie)  (3) 

6. Dowody na to, że w okresie od 1 października 2019 r. do 30 września 2020 r. jego unijne 
partie członkowskie zasadniczo publikowały na swoich stronach internetowych, w sposób 
wyraźnie widoczny i przyjazny dla użytkownika, program polityczny i logo europejskiej 
partii politycznej 

7. Jedynie w przypadku nowego wnioskodawcy, który nie mógł spełnić warunków określo
nych w art. 23 ust. 1 rozporządzenia (UE, Euratom) nr 1141/2014: ostatnie sprawozdanie 
finansowe po audycie, przygotowane przez zawodowego księgowego 

Dokumenty, które należy dostarczyć i które zostały ujęte w tym wzorze wniosku o finansowanie  

8. Formularz identyfikacji finansowej (tylko w przypadku nowego wnioskodawcy lub w 
przypadku zmiany nazwy, adresu lub rachunku bankowego) 

(1) Kategorią finansowania jest wkład na rzecz europejskich partii politycznych zgodnie z tytułem XI rozporządzenia finansowego (Dz.U. 
L 193 z 30.7.2018, s. 1). 
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Numer 
dokumentu Dokumenty do przedłożenia  

9. Oświadczenie w sprawie ogólnych warunków oraz kryteriów wykluczenia 

10. Wyważone szacunki budżetowe 

(1) Na przykład w stosownych przypadkach z odniesieniem do właściwych przepisów zawartych w statucie wnioskodawcy. 
(2) W przypadku posłów do Parlamentu Europejskiego mających bezpośrednie i indywidualne powiązania z europejską partią polityczną 

wnioskodawca musi przedstawić formularz członkostwa od każdego posła do PE, którego uważa za swojego członka. W przypadku 
posłów do PE mających pośrednie powiązania z europejską partią polityczną za pośrednictwem partii członkowskiej niezbędne są nastę
pujące dokumenty: formularz członkostwa każdej partii członkowskiej, podpisany przez osobę upoważnioną do prawnego reprezen
towania danej partii członkowskiej, lub dowód uiszczenia składki członkowskiej za rok 2020 w postaci przelewu bankowego dokona
nego przez każdą partię członkowską, lub formularz członkostwa każdego z posłów do PE, którego wnioskodawca uważa za swojego 
członka. Wzorcowe formularze członkostwa dla posłów do PE i partii członkowskich można otrzymać od Urzędu. 

(3) Jeżeli w nieodległym czasie dana europejska partia polityczna przedłożyła Urzędowi część wyszczególnionych powyżej dokumentów, 
Parlament Europejski nie będzie wymagał ich ponownego przedstawienia. Każdy wnioskodawca ma jednak obowiązek wyraźnego 
wskazania we wniosku o finansowanie, jakie dokumenty przedstawił Urzędowi oraz kiedy to uczynił.   
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FORMULARZ INFORMACJI FINANSOWYCH   
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OŚWIADCZENIE W SPRAWIE OGÓLNYCH WARUNKÓW ORAZ KRYTERIÓW WYKLUCZENIA 

Ja, niżej podpisany, prawny przedstawiciel [wstawić nazwę wnioskodawcy] oświadczam, że: 

— zapoznałem się z warunkami ogólnymi określonymi we wzorze umowy o przyznanie wkładu i wyrażam na 
nie zgodę, 

— wnioskodawca nie znajduje się w jednej z sytuacji opisanych w art. 136 ust. 1* i art. 141* rozporządzenia 
Parlamentu Europejskiego i Rady (UE, Euratom) 2018/1046 („rozporządzenie finansowe”) (2), 

— wnioskodawca nie podlega żadnym karom przewidzianym w art. 27 ust. 1* oraz w art. 27 ust. 2 lit. a)* ppkt 
(v), (vi) i (vii) rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE, Euratom) nr 1141/2014 (3), 

— informacje zawarte w niniejszym wniosku oraz w załącznikach do niego są prawdziwe, a żadna inna infor-
macja nie została, w całości ani w części, zatajona przed Parlamentem Europejskim. 

Podpis osoby upoważnionej:                                                              

Tytuł (pani, pan, prof. …), imię i nazwisko:  

Stanowisko w organizacji składającej wniosek o fi-
nansowanie:  

Miejscowość/data:  

Podpis:    

(*) Przepisy artykułów przywołanych w powyższych odniesieniach znajdują się poniżej: 

Artykuł 136 ust. 1 rozporządzenia finansowego 

Właściwy urzędnik zatwierdzający wyklucza osobę lub podmiot, o których mowa w art. 135 ust. 2, z uczestnic-
twa w procedurach wyboru regulowanych niniejszym rozporządzeniem lub z selekcji w celu wykonania środ-
ków finansowych Unii, w przypadku gdy ta osoba lub podmiot znajduje się w co najmniej jednej z poniższych 
sytuacji: 

a) osoba lub podmiot znajdują się w stanie upadłości, prowadzone jest wobec nich postępowanie upadłoś-
ciowe lub likwidacyjne, ich aktywami zarządza likwidator lub sąd, zawarcia układu z wierzycielami, gdy ich 
działalność gospodarcza jest zawieszona lub gdy znajdują się one w jakiejkolwiek analogicznej sytuacji 
wynikającej z podobnej procedury przewidzianej w prawie Unii lub prawie krajowym; 

b) stwierdzono – w drodze prawomocnego wyroku lub ostatecznej decyzji administracyjnej – że osoba lub 
podmiot naruszyły swoje obowiązki dotyczące uiszczania podatków lub składek na ubezpieczenie spo-
łeczne wynikające z mającego zastosowanie prawa; 

c) stwierdzono – w drodze prawomocnego wyroku lub ostatecznej decyzji administracyjnej – że osoba lub 
podmiot dopuściły się poważnego wykroczenia zawodowego poprzez naruszenie mających zastosowanie 
przepisów ustawowych lub wykonawczych lub norm etycznych grupy zawodowej, do której ta osoba lub 
ten podmiot należą, lub poprzez jakiekolwiek bezprawne zachowanie, które ma wpływ na ich zawodową 
wiarygodność, w przypadku gdy tego rodzaju zachowanie wskazuje na bezprawny zamiar lub rażące nie-
dbalstwo, w tym również w szczególności poprzez którekolwiek z poniższych zachowań: 

(i) przedstawienie informacji wymaganych do sprawdzenia braku podstaw wykluczenia lub do sprawdze-
nia spełnienia kryteriów kwalifikowalności lub kryteriów kwalifikacji lub w ramach wykonania zobowią-
zania prawnego, które to informacje w wyniku nieuczciwości lub zaniedbania wprowadzały w błąd; 

(ii) zawarcie porozumienia z innymi osobami lub podmiotami w celu zakłócenia konkurencji; 

(iii) naruszenie praw własności intelektualnej; 

(iv) próby wpłynięcia na proces podejmowania decyzji przez właściwego urzędnika zatwierdzającego w 
trakcie procedury wyboru; 

(v) próby pozyskania poufnych informacji, które mogą dać danej osobie lub danemu podmiotowi niena-
leżną przewagę w procedurze wyboru; 

(2) Dz.U. L 193 z 30.7.2018, s. 1. 
(3) Dz.U. L 317 z 4.11.2014, s. 1. 
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d) stwierdzono – w drodze prawomocnego wyroku – że osoba lub podmiot dopuściły się któregokolwiek z 
następujących czynów: 
(i) nadużycia finansowego w rozumieniu art. 3 dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 

2017/1371 oraz art. 1 Konwencji w sprawie ochrony interesów finansowych Wspólnot Europejskich 
ustanowionej aktem Rady z dnia 26 lipca 1995 r.; 

(ii) korupcji, zgodnie z definicją zawartą w art. 4 ust. 2 dyrektywy (UE) 2017/1371 oraz korupcji czynnej w 
rozumieniu art. 3 Konwencji w sprawie zwalczania korupcji, w którą zaangażowani są urzędnicy Wspól-
not Europejskich lub urzędnicy państw członkowskich Unii Europejskiej, ustanowionej aktem Rady z 
dnia 26 maja 1997 r., lub zachowań, o których mowa w art. 2 ust. 1 decyzji ramowej Rady 
2003/568/WSiSW, lub korupcji zdefiniowanej w innych mających zastosowanie przepisach; 

(iii) zachowań związanych z organizacją przestępczą, o których mowa w art. 2 decyzji ramowej Rady 
2008/841/WSiSW; 

(iv) prania pieniędzy lub finansowania terroryzmu w rozumieniu art. 1 ust. 3, 4 i 5 dyrektywy Parlamentu 
Europejskiego i Rady (UE) 2015/849; 

(v) przestępstw terrorystycznych lub przestępstw związanych z działalnością terrorystyczną, zgodnie z 
definicją zawartą odpowiednio w art. 1 i 3 decyzji ramowej Rady 2002/475/WSiSW, lub podżegania do 
popełnienia przestępstwa, pomocnictwa lub usiłowania popełnienia takich przestępstw, o których to 
czynach mowa w art. 4 tej decyzji; 

(vi) pracy dzieci lub innych przestępstw związanych z handlem ludźmi, o których mowa w art. 2 dyrektywy 
Parlamentu Europejskiego i Rady 2011/36/UE; 

e) osoba lub podmiot dopuściły się znaczących uchybień, jeżeli chodzi o przestrzeganie podstawowych obo-
wiązków związanych z wykonaniem zobowiązania prawnego finansowanego z budżetu, co: 
(i) doprowadziło do przedterminowego zakończenia obowiązywania zobowiązania prawnego; 
(ii) doprowadziło do zastosowania ryczałtowego odszkodowania lub innych kar umownych; lub 
(iii) zostało odkryte przez urzędnika zatwierdzającego, OLAF lub Trybunał Obrachunkowy w następstwie 

kontroli, audytów lub dochodzeń; 
f) stwierdzono – w drodze prawomocnego wyroku lub ostatecznej decyzji administracyjnej – że osoba lub 

podmiot dopuściły się nieprawidłowości w rozumieniu art. 1 ust. 2 rozporządzenia Rady (WE, Euratom) 
nr 2988/95; 

g) stwierdzono – w drodze prawomocnego wyroku lub ostatecznej decyzji administracyjnej – że osoba lub 
podmiot utworzyły podmiot w innej jurysdykcji z zamiarem obejścia obowiązków podatkowych, socjalnych 
lub jakichkolwiek innych obowiązków prawnych w jurysdykcji ich siedziby statutowej, zarządu lub głównego 
przedsiębiorstwa; 

h) stwierdzono – w drodze prawomocnego wyroku lub ostatecznej decyzji administracyjnej – że utworzono 
podmiot z zamiarem, o którym mowa w lit. g). 

Art. 141 ust. 1 rozporządzenia finansowego 
Właściwy urzędnik zatwierdzający odrzuca z procedury wyboru uczestnika, który: 
a) znajduje się w sytuacji wykluczenia ustalonej zgodnie z art. 136; 
b) przedstawił informacje wymagane jako warunek udziału w postępowaniu, które to informacje wprowadzały 

w błąd, lub wcale nie przedstawił tych informacji; 
c) był wcześniej zaangażowany w przygotowanie dokumentów wykorzystywanych w procedurze wyboru, w 

przypadku gdy pociąga to za sobą naruszenie zasady równego traktowania, w tym również zakłócenie kon-
kurencji, któremu nie można zaradzić w inny sposób. 

Zgodnie z art. 18 ust. 2 rozporządzenia (UE, Euratom) nr 1141/2014 wnioskodawca nie może podlegać żad-
nym karom przewidzianym w art. 27 ust. 1 i w art. 27 ust. 2 lit. a) ppkt (v), (vi) i (vii). 

Rozporządzenie (UE, Euratom) nr 1141/2014 – art. 27 ust. 1 
Zgodnie z art. 16 Urząd tytułem kary usuwa europejską partię polityczną lub europejską fundację polityczną z 
rejestru w następujących sytuacjach: 
a) jeżeli wobec danej partii lub fundacji wydano prawomocny wyrok stwierdzający podjęcie przez nią niele-

galnej działalności naruszającej interesy finansowe Unii, zgodnie z art. 106 ust. 1 rozporządzenia finanso-
wego; 
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b) jeżeli zgodnie z procedurami określonymi w art. 10 ust. 2–5 stwierdzono, że nie spełnia ona już jednego 
lub kilku warunków określonych w art. 3 ust. 1 lub art. 3 ust. 2; 

ba) jeżeli decyzja o zarejestrowaniu danej partii lub fundacji opiera się na nieprawidłowych bądź błędnych 
informacjach, za które odpowiada wnioskodawca, lub jeżeli decyzja taka została uzyskana w drodze oszu-
stwa; lub 

c) jeżeli wniosek państwa członkowskiego o usunięcie z rejestru ze względu na poważne zaniedbanie obo-
wiązków przewidzianych w prawie krajowym spełnia wymogi określone w art. 16 ust. 3 lit. b). 

Rozporządzenie (UE, Euratom) nr 1141/2014 – art. 27 ust. 2 lit. a) ppkt (v), (vi) i (vii) 
Urząd nakłada kary finansowe w następujących sytuacjach: 
a) naruszenia niewymierne: 

(v) jeżeli wobec europejskiej partii politycznej lub europejskiej fundacji politycznej wydano prawomocny 
wyrok stwierdzający podjęcie przez nią nielegalnej działalności naruszającej interesy finansowe Unii 
zgodnie z art. 106 ust. 1 rozporządzenia finansowego; 

(vi) jeżeli dana europejska partia polityczna lub europejska fundacja polityczna kiedykolwiek celowo nie 
podała informacji lub celowo podała nieprawdziwe lub wprowadzające w błąd informacje, lub jeżeli 
organy uprawnione na mocy niniejszego rozporządzenia do przeprowadzania audytu lub kontroli 
beneficjentów finansowania z budżetu ogólnego Unii Europejskiego wykryły nieprawidłowości w rocz-
nych sprawozdaniach finansowych, uznawane za stanowiące istotne pominięcia lub błędy zgodnie z 
międzynarodowymi standardami rachunkowości, zdefiniowanymi w art. 2 rozporządzenia (WE) 
nr 1606/2002. 

(vii) jeżeli po przeprowadzeniu procedury weryfikacji, o której mowa w art. 10a, stwierdzi się, że dana euro-
pejska partia polityczna lub europejska fundacja polityczna świadomie wywarła wpływ lub usiłowała 
wywrzeć wpływ na wynik wyborów do Parlamentu Europejskiego, wykorzystując naruszenie stosow-
nych przepisów o ochronie danych osobowych.   
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Załącznik b 

SZACUNKOWY BUDŻET   
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