
A Bizottság nyilatkozata az 5. cikk (7) bekezdésével kapcsolatban (egyedi program) 

(2013/C 373/04) 

„A Bizottság határozottan sajnálja a (7) bekezdés 5. cikkbe történő beillesztését, amely a Horizont 2020 
végrehajtására irányuló egyedi programról szóló rendelet 5. cikkében említett munkaprogramok keretében 
kiírt pályázati felhívások alapján kiválasztott projektekre vagy projektrészekre nyújtott uniós pénzügyi 
támogatásra vonatkozóan bevezeti a 182/2011/EU rendelet 5. cikkében említett vizsgálóbizottsági eljárást. 
A Bizottság emlékeztet arra, hogy a többéves pénzügyi keret egyik ágazati jogszabálya tekintetében sem 
javasolta ezt az eljárást. A cél az volt, hogy az uniós finanszírozás kedvezményezettjei számára egyszerű
södjenek a többéves pénzügyi keret programjai. A támogatási határozatok vizsgálóbizottsági eljárás nélküli 
jóváhagyása gyorsítaná az eljárást, csökkentve a támogatások odaítélésének átfutási idejét a kedvezménye
zettek számára, és elkerülve a szükségtelen bürokráciát és költségeket. A Bizottság emlékeztet továbbá arra 
is, hogy a támogatási határozatok meghozatala a költségvetés végrehajtásához kapcsolódó intézményi 
előjogai közé tartozik, ezért e határozatokat nem lehet komitológiai eljárással elfogadni. 

A Bizottság továbbá úgy véli, hogy az említett bekezdés beillesztése nem szolgálhat precedensként más 
finanszírozási eszközök tekintetében.”

HU C 373/18 Az Európai Unió Hivatalos Lapja 2013.12.20.
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