
Oświadczenie Komisji w sprawie art. 5 ust. 7 programu szczegółowego 

(2013/C 373/04) 

„Komisja wyraża głębokie ubolewanie z powodu włączenia do art. 5 przedmiotowego ust. 7, wprowadza
jącego procedurę sprawdzającą, o której mowa w art. 5 rozporządzenia (UE) nr 182/2011, w odniesieniu do 
przyznawania pomocy finansowej Unii projektom lub ich częściom wybranym po każdym zaproszeniu do 
składania wniosków na podstawie programów prac, o których mowa w art. 5 programu szczegółowego 
wdrażającego »Horyzont 2020«. Komisja przypomina, że nie zaproponowała ona tej procedury w żadnym 
z sektorowych aktów dotyczących wieloletnich ram finansowych (WRF). Miało to na celu uproszczenie 
programów WRF w interesie odbiorców środków unijnych. Zatwierdzenie decyzji o przyznaniu dotacji bez 
kontroli komitetu przyspieszyłoby procedurę zmniejszając czas oczekiwania na przyznanie środków z korzy 
ścią dla beneficjentów i ograniczając niepotrzebną biurokrację i koszty. Ponadto Komisja przypomina, że 
podjęcie decyzji w sprawie przyznania dotacji należy do instytucjonalnych prerogatyw związanych z reali
zacją budżetu, a zatem nie powinno przebiegać w drodze procedury komitologii. 

Komisja uważa również, że włączenie to nie może służyć jako precedens dla innych instrumentów finan
sowania.”.

PL C 373/18 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej 20.12.2013
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