
Vyhlásenie Komisie k článku 5 ods. 7 špecifického programu 

(2013/C 373/04) 

„Komisia vyjadruje hlboké poľutovanie nad začlenením odseku 7 do článku 5, ktorým sa zavádza postup 
preskúmania uvedený v článku 5 nariadenia (EÚ) č. 182/2011 pri poskytovaní finančnej pomoci Únie na 
projekty alebo časti projektov, ktoré boli vybrané po každej výzve na predkladanie návrhov na základe 
pracovných programov uvedených v článku 5 špecifického programu na vykonávanie programu Horizont 
2020. Komisia pripomína, že tento postup nenavrhla v žiadnom zo sektorových VFR aktov. Cieľom bolo 
zjednodušiť programy VFR v prospech príjemcov finančných prostriedkov EÚ. Pokiaľ by sa rozhodnutia 
o grante schvaľovali bez kontroly zo strany výboru uvedený postup by sa urýchlil a čas medzi podaním 
žiadosti a udelením grantu by sa skrátil v prospech príjemcov, pričom by sa zamedzilo zbytočnej byrokracii 
a nákladom. Komisia ďalej pripomína, že prijímanie rozhodnutí o grante je súčasťou jej inštitucionálnej 
výsady týkajúcej sa plnenia rozpočtu a z tohto dôvodu by sa nemali prijímať prostredníctvom komitológie. 

Takisto sa domnieva, že toto začlenenie nemôže slúžiť ako precedens pre iné nástroje financovania.“
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