
Verklaring van de Commissie over artikel 5, lid 7, van het specifieke programma 

(2013/C 373/04) 

„De Commissie betreurt ten zeerste de opneming van lid 7 in artikel 5, waarbij de onderzoeksprocedure als 
bedoeld in artikel 5 van Verordening (EU) nr. 182/2011 wordt ingevoerd voor de toekenning van financiële 
bijstand van de Unie aan de projecten of delen van projecten die geselecteerd zijn naar aanleiding van elke 
oproep tot het indienen van voorstellen in het kader van de werkprogramma's als bedoeld in artikel 5 van 
het specifieke programma tot uitvoering van „Horizon 2020”. De Commissie wijst erop dat zij deze 
procedure in geen enkele van de sectoriële MFK-besluiten heeft voorgesteld. Het doel was de MFK-pro
gramma's te vereenvoudigen ten voordele van de ontvangers van EU-financiering. De goedkeuring van 
subsidiebesluiten zonder toetsing door het comité zou de procedure versnellen, de termijn voor subsidie
toekenning ten gunste van de ontvangers verkorten en onnodige administratieve lasten en kosten vermijden. 
Voorts wijst de Commissie erop dat het nemen van subsidiebesluiten deel uitmaakt van haar institutionele 
voorrecht met betrekking tot de uitvoering van de begroting en daarom niet via de comitéprocedure moet 
worden vastgesteld. 

De Commissie is ook van mening dat de opneming niet kan dienen als een precedent voor andere 
financieringsinstrumenten.”
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