
Декларация на Комисията относно член 5, параграф 7 на специфичната програма 

(2013/C 373/04) 

„Комисията изразява дълбоко съжаление относно включването на параграф 7 в член 5, с който се въвежда 
процедурата по разглеждане, посочена в член 5 от Регламент (ЕС) № 182/2011, във връзка с отпускането на 
финансова помощ от Съюза за проекти или части от проекти, подбирани в рамките на всяка покана за 
представяне на предложения, на основата на работните програми, посочени в член 5, на специфичната 
програма за изпълнение на „Хоризонт 2020“. Комисията напомня, че тя не е предлагала тази процедура в 
никой от секторните документи на МФР. Идеята при това е била да се опрости ползването на програмите на 
МФР за получателите на финансиране от ЕС. Одобряването на решенията за предоставяне на помощ без 
контрол от комитета би ускорило процедурата посредством намаляването на необходимото време за 
отпускане на безвъзмездни средства в полза на бенефициерите и избягването на ненужна бюрокрация и 
разходи. Освен това Комисията припомня, че вземането на решения за отпускане на безвъзмездни средства 
е част от нейните институционални прерогативи, свързани с изпълнението на бюджета, и поради това те не 
следва да бъдат приемани чрез процедура на комитология. 

Комисията също така счита, че това включване не може да служи като прецедент за други инструменти за 
финансиране.“

BG C 373/18 Официален вестник на Европейския съюз 20.12.2013 г.
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