
Erklæring afgivet af Kommissionen i medfør af artikel 5, stk. 7, i særprogrammet 

(2013/C 373/04) 

»Kommissionen finder det yderst beklageligt, at artikel 5, stk. 7, om indførelse af den undersøgelsespro
cedure, der er omhandlet i artikel 5 i forordning (EU) nr. 182/2011, er taget med i forbindelse med 
tildelingen af EU-støtte til de projekter eller dele af projekter, der er udvalgt efter hver indkaldelse af 
forslag på baggrund af det arbejdsprogram, der er omhandlet i artikel 5 i særprogrammet til gennemførelse 
af Horisont 2020. Kommissionen erindrer om, at den ikke har foreslået denne procedure i nogen sektors
pecifik FFR-retsakt. Hensigten med dette var at forenkle FFR-programmerne til gavn for modtagerne af 
EU-finansiering. Godkendelse af tilskudsafgørelser uden udvalgsundersøgelse ville fremskynde proceduren og 
reducere tidsrummet frem til tildelingen af tilskuddet til fordel for modtagerne, ligesom det ville spare 
unødvendigt bureaukrati og omkostninger. Kommissionen minder desuden om, at tilskudafgørelser er en 
del af dens institutionelle beføjelser i forbindelse med gennemførelsen af budgettet, og afgørelserne bør 
derfor ikke vedtages via udvalgsproceduren. 

Komissionen finder heller ikke, at denne medtagelse kan danne præcedens for andre finansieringsinstru
menter.«

DA C 373/18 Den Europæiske Unions Tidende 20.12.2013
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