
Izjava Komisije o členu 5(7) posebnega programa 

(2013/C 373/04) 

„Komisija močno obžaluje vključitev odstavka 7 v člen 5, ki uvaja postopek pregleda iz člena 5 Uredbe (EU) 
št. 182/2011 za dodelitev finančne pomoči Unije za projekte ali dele projektov, izbrane po vsakem razpisu 
za zbiranje predlogov na podlagi delovnih programov iz člena 5 posebnega programa za izvajanje Obzorja 
2020. Komisija opozarja, da tega postopka ni predlagala v nobenem od sektorskih aktov iz večletnega 
finančnega okvira. To je bilo namenjeno poenostavitvi programov iz večletnega finančnega okvira v korist 
prejemnikov sredstev EU. Odobritev sklepov o nepovratnih sredstvih brez pregleda v okviru odbora bi 
pospešila postopek, zmanjšala čas za odobritev v korist upravičencev in preprečila nepotrebno birokracijo in 
stroške. Poleg tega Komisija opozarja, da je sprejemanje sklepov o nepovratnih sredstvih del njene institu
cionalne pristojnosti, ki se nanaša na izvrševanje proračuna, zato se ti sklepi ne bi smeli sprejemati s 
postopkom komitologije. 

Komisija prav tako meni, da ta vključitev ne more služiti kot precedens za druge instrumente financiranja.“
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