
Komisjoni avaldus eriprogrammi artikli 5 lõike 7 kohta 

(2013/C 373/04) 

„Komisjon peab ülimalt kahetsusväärseks, et artiklisse 5 on lisatud lõige 7, millega kehtestatakse määruse 
(EL) nr 182/2011 artiklis 5 osutatud kontrollimenetlus seoses liidu finantsabiga projektidele või nende 
osadele, mis pärast projektikonkursse valitakse välja raamprogrammi „Horisont 2020” rakendamise eri
programmi artiklis 5 osutatud tööprogrammide alusel. Komisjon tuletab meelde, et ta ei ole teinud ettepa
nekut lisada see menetlus mitmeaastast finantsraamistikku käsitlevatesse õigusaktidesse. Eesmärk oli lihtsus
tada mitmeaastase finantsraamistiku programme ELilt rahalise toetuse saajate jaoks. Tänu toetuse andmise 
otsuste heakskiitmisele ilma kontrolliga regulatiivmenetluseta kiirendataks toetusesaajate jaoks asjaajamist ja 
vähendataks aega, mis kulub taotluse esitamisest kuni toetuse määramiseni, ning välditaks tarbetut bürokraa
tiat ja kulusid. Lisaks tuletab komisjon meelde, et toetuse andmise otsuste tegemine on eelarve täitmise 
toiming, kuuludes seega komisjoni institutsionaalsesse pädevusse, mistõttu ei tohiks otsuseid vastu võtta 
komiteemenetlusega. 

Samuti leiab komisjon, et selline lisamine ei tohi luua pretsedenti muude rahastamisvahendite jaoks.”

ET C 373/18 Euroopa Liidu Teataja 20.12.2013
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