
Kommissionens förklaring avseende artikel 5.7 i det särskilda programmet 

(2013/C 373/04) 

”Kommissionen beklagar starkt att artikel 5.7 inkluderats i det särskilda programmet. Detta innebär att det 
granskningsförfarande som avses i artikel 5 i förordning (EU) nr 182/2011 införs för beviljandet av 
finansiellt stöd från union till de projekt eller delar av projekt som väljs ut efter varje förslagsomgång på 
grundval av de arbetsprogram som avses i artikel 5 i det särskilda programmet för genomförande av 
Horisont 2020. Kommissionen vill erinra om att den inte föreslagit detta förfarande i någon av rättsakterna 
avseende de fleråriga budgetramarna inom olika sektorer. Avsikten var att förenkla dessa program på ett sätt 
som gagnar mottagarna av EU-finansiering. Ett godkännande av stödbeslut utan kommittégranskning skulle 
påskynda förfarandet och korta handläggningstiden vilket gagnar stödmottagarna och minskar byråkratin 
och antalet onödiga kostnader. Kommissionen vill likaså erinra om att stödbeslut tillhör kommissionens 
institutionella befogenheter kopplade till genomförandet av budgeten och att de därför inte bör antas genom 
kommittéförfarande. 

Kommissionen anser också att inkluderandet av denna punkt inte kan fungera som prejudikat för andra 
finansieringsinstrument.”

SV C 373/18 Europeiska unionens officiella tidning 20.12.2013
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