
Prohlášení Komise k čl. 5 odst. 7 zvláštního programu 

(2013/C 373/04) 

„Komise vyjadřuje hluboké politování nad tím, že byl do článku 5 zařazen odstavec 7, kterým se zavádí 
přezkumný postup uvedený v článku 5 nařízení (EU) č. 182/2011 pro poskytování finanční pomoci Unie 
projektům nebo jejich částem, které byly vybrány po zveřejnění výzvy k předkládání návrhů na základě 
pracovních programů uvedených v článku 5 zvláštního programu k provedení Horizontu 2020. Komise 
připomíná, že tento postup nenavrhla v žádném z odvětvových aktů víceletého finančního rámce (VFR). 
Cílem bylo zjednodušit programy VFR v zájmu příjemců finančních prostředků EU. Pokud by se rozhodnutí 
o udělení grantu schvalovala bez přezkumu ze strany výborů, daný postup by se urychlil a doba nutná pro 
přiznání grantu by se ve prospěch příjemců zkrátila, zároveň by se zamezilo zbytečné byrokracii a nákladům. 
Komise dále připomíná, že přijímání rozhodnutí o udělení grantu patří k její institucionální výsadě, která 
souvisí s plněním rozpočtu, a tudíž by tato rozhodnutí neměla být přijímána postupem projednávání ve 
výborech. 

Komise má rovněž za to, že toto zařazení nemůže sloužit jako precedens pro jiné finanční nástroje.“

CS C 373/18 Úřední věstník Evropské unie 20.12.2013
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