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Zpráva A8-0401/2018 

Dan Nica 

Horizont Evropa – rámcový program pro výzkum a inovace, jímž se stanoví pravidla pro 

účast a šíření výsledků 

(COM(2018)0435 – C8-0252/2018 – 2018/0224(COD)) 

Návrh nařízení 

Článek 9 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

Článek 9 Článek 9 

Rozpočet Rozpočet 

1. Finanční krytí pro provádění 

rámcového programu na období 2021–

2027 je 94 100 000 000 EUR v běžných 

cenách pro zvláštní program uvedený v čl. 

1 odst. 3 písm. a) a navíc částka pro 

zvláštní program uvedený v čl. 1 odst. 3 

písm. b), jak je stanoveno v nařízení…., 

kterým se zřizuje Evropský obranný fond. 

1. Finanční krytí pro provádění 

rámcového programu na období 2021–

2027 je 120 000 000 000  EUR v cenách 

roku 2018 pro zvláštní program uvedený v 

čl. 1 odst. 3 písm. a) a navíc částka pro 

zvláštní program uvedený v čl. 1 odst. 3 

písm. b), jak je stanoveno v nařízení…., 

kterým se zřizuje Evropský obranný fond. 

2. Orientační rozdělení částky 

uvedené v první polovině věty odstavce 1 

je následující: 

2. Orientační rozdělení částky 

uvedené v první polovině věty odstavce 1 

je následující: 

a) 25 800 000 000 EUR na pilíř I 

„Otevřená věda“ na období 2021–2027, z 

čehož 

a) 27,42 % na pilíř I „Vynikající a 

otevřená věda“ na období 2021–2027, z 

čehož 

1) 16 600 000 000 EUR pro 

Evropskou radu pro výzkum; 

1) 17,64 % pro Evropskou radu pro 

výzkum; 

2) 6 800 000 000 EUR na akce „Marie 2) 7,23 % na akce „Marie Curie-
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Curie-Skłodowska“; Skłodowska“; 

3) 2 400 000 000 EUR na výzkumné 

infrastruktury; 

3) 2,55 % na výzkumné infrastruktury; 

b) 52 700 000 000 EUR na pilíř II 

„Globální výzvy a konkurenceschopnost 

průmyslu“ na období 2021–2027, z čehož 

b) 55,78 % na pilíř II „Globální výzvy 

a konkurenceschopnost evropského 

průmyslu“ na období 2021–2027, z čehož 

1) 7 700 000 000 EUR na klastr 

„Zdraví“; 

1) 8,06 % na klastr „Zdraví“; 

2) 2 800 000 000 EUR na klastr 

„Inkluzivní a bezpečná společnost“; 

2) 2,20 % na klastr „Inkluzivní a 

tvůrčí společnost“; 

 2a) 1,80 % na klastr „Bezpečná 

společnost“; 

3) 15 000 000 000 EUR na klastr 

„Digitální oblast a průmysl“; 

3) 15,64 % Klastr „Digitální oblast, 

průmysl a vesmír“; 

4) 15 000 000 000 EUR na klastr 

„Klima, energetika a mobilita“; 

4) 15,84 % na klastr „Klima, 

energetika a mobilita“; 

5) 10 000 000 000 EUR na klastr 

„Potraviny a přírodní zdroje“; 

5) 10,60 % klastr „Potraviny, přírodní 

zdroje a zemědělství“; 

6) 2 200 000 000 EUR na nejaderné 

přímé akce Společného výzkumného 

střediska; 

6) 1,64 % na nejaderné přímé akce 

Společného výzkumného střediska; 

c) 13 500 000 000 EUR na pilíř III 

„Otevřené inovace“ na období 2021–2027, 

z čehož 

c) 12,41 % na pilíř III „Inovativní 

Evropa“ na období 2021–2027, z čehož 

1) 10 500 000 000 EUR pro 

Evropskou radu pro inovace, z toho až 500 

000 000 EUR na evropské inovační 

ekosystémy; 

1) 8,41 % pro Evropskou radu pro 

inovace (ERI), z toho až 0,53 % na 

evropské inovační ekosystémy; 

2) 3 000 000 000 EUR pro Evropský 

inovační a technologický institut (EIT); 

2) 4 % pro Evropský inovační a 

technologický institut (EIT); 

d) 2 100 000 000 EUR na část 

„Posílení Evropského výzkumného 

prostoru“ na období 2021–2027, z čehož 

d) 4,39 % na část „Posílení 

Evropského výzkumného prostoru“. Její 

součástí jsou tyto komponenty: 

1) 1 700 000 000 EUR na „sdílení 

excelence“; 

1) 4,00 % na šíření excelence a 

rozšiřování účasti v celé Unii; 

2) 400 000 000 EUR na „reformy a 

zlepšení Evropského výzkumného a 

inovačního systému“. 

2) 0,39 % na reformy a zlepšení 

Evropského výzkumného a inovačního 

systému. 

3. Aby bylo možné reagovat na 

nepředvídané situace nebo nový vývoj a 

nové potřeby, může se Komise v rámci 

3. Aby bylo možné reagovat na 

nepředvídané situace nebo nový vývoj a 

nové potřeby, může se Komise v rámci 
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ročního rozpočtového procesu odchýlit od 

částek uvedených v odstavci 2 až do výše 

10 %. Toto odchýlení není možné v 

případě částky uvedené v odst. 2 písm. b) 

bodu 6) tohoto článku a v případě celkové 

částky stanovené pro část „Posílení 

Evropského výzkumného prostoru“ v 

odstavci 2 tohoto článku. 

ročního rozpočtového procesu odchýlit od 

částek uvedených v odstavci 2 až do výše 

10 % včetně přidělení příspěvků z 

přidružených zemí. 

 3a. V rámci celkového cíle EU, kterým 

je začlenění opatření v oblasti klimatu a 

vyčlenění 30 % rozpočtu EU na podporu 

cílů v oblasti klimatu přispějí opatření 

tohoto programu ve vhodných případech 

nejméně 35% výdajů z programu na cíle v 

oblasti klimatu. 

 3b. Nejméně 3 miliardy EUR bude 

vyčleněno na granty na přírůstkové 

inovace v malých a středních podnicích v 

souladu s nástrojem popsaným v článku 

43a tohoto nařízení a v příloze I 

rozhodnutí. 

 3c. 45 % rozpočtu klastru „Inkluzivní 

a tvůrčí společnost“ bude věnováno na 

podporu výzkumu o kulturním a tvůrčím 

odvětví, včetně kulturního dědictví Unie, 

což obnáší 300 milionů EUR vyhrazených 

na vytvoření cloudu pro evropské kulturní 

dědictví, jak je uvedeno v příloze I 

zvláštního programu v návaznosti na 

hodnocení dopadů, které má předložit 

Evropský parlament. 

 3d. Nejméně 1 miliarda EUR bude 

věnována na kvantový výzkum v rámci 

klastru „Digitální oblast, průmysl a 

vesmír“ v pilíři II. 

4. Částka uvedená v první polovině 

věty odstavce 1 může rovněž pokrývat 

výdaje na přípravu, monitorování, 

kontrolu, audit, hodnocení a další činnosti 

a výdaje nezbytné pro řízení a provádění 

programu, včetně všech administrativních 

výdajů, i hodnocení pokroku při plnění 

jeho cílů. Dále může pokrývat výdaje na 

studie, schůzky odborníků, informační 

a komunikační kampaně, souvisejí-li s cíli 

programu, jakož i výdaje spojené se sítěmi 

4. Částka uvedená v první polovině 

věty odstavce 1 může rovněž pokrývat 

výdaje na přípravu, monitorování, 

kontrolu, audit, hodnocení a další činnosti 

a výdaje nezbytné pro řízení a provádění 

programu, včetně všech administrativních 

výdajů, i hodnocení pokroku při plnění 

jeho cílů. Tyto výdaje nesmí překročit 5 % 

celkové částky určené na program. Dále 

může pokrývat výdaje na studie, schůzky 

odborníků, informační a komunikační 
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informačních technologií zaměřené 

na zpracování a výměnu informací, včetně 

nástrojů informačních technologií na 

úrovni organizace, a další výdaje na 

technickou a správní pomoc potřebnou 

v souvislosti s řízením programu. 

kampaně, souvisejí-li s cíli programu, 

jakož i výdaje spojené se sítěmi 

informačních technologií zaměřené 

na zpracování a výměnu informací, včetně 

nástrojů informačních technologií na 

úrovni organizace, a další výdaje na 

technickou a správní pomoc potřebnou 

v souvislosti s řízením programu. 

5. V případě potřeby lze do rozpočtu 

na období po roce 2027 začlenit i 

prostředky na pokrytí výdajů stanovených 

v odst. 4, s cílem řídit opatření, jež 

nebudou dokončena do 31. prosince 2027. 

5. V případě potřeby lze do rozpočtu 

na období po roce 2027 začlenit i 

prostředky na pokrytí výdajů stanovených 

v odst. 4, s cílem řídit opatření, jež 

nebudou dokončena do 31. prosince 2027. 

6. Rozpočtové závazky na opatření 

trvající déle než jeden rozpočtový rok 

mohou být rozloženy do několika ročních 

splátek. 

6. Rozpočtové závazky na opatření 

trvající déle než jeden rozpočtový rok 

mohou být rozloženy do několika ročních 

splátek. 

7. Aniž je dotčeno finanční nařízení, 

mohou být výdaje na opatření z projektů 

zařazených do prvního pracovního 

programu způsobilé od 1. ledna 2021. 

7. Aniž je dotčeno finanční nařízení, 

mohou být výdaje na opatření z projektů 

zařazených do prvního pracovního 

programu způsobilé od 1. ledna 2021. 

8. Zdroje přidělené členským státům 

v rámci sdíleného řízení, které jsou v 

souladu s článkem 21 nařízení (EU) XX 

[…nařízení o společných ustanoveních] 

převoditelné, mohou být na jejich žádost 

převedeny do programu. Komise tyto 

zdroje vynakládá přímo v souladu s čl. 62 

odst. 1 písm. a) finančního nařízení, nebo 

nepřímo v souladu s písmenem c) 

uvedeného článku. Tyto zdroje se pokud 

možno použijí ve prospěch dotčeného 

členského státu. 

vypouští se 

9. Celkový cíl zjednodušení by měl 

být vůdčím přístupem k součinnosti mezi 

programem Horizont Evropa a dalšími 

programy financování EU. Neúplný 

seznam programů financování Unie, s 

nimiž má být zajištěna součinnost, je 

uveden v příloze IV. 

vypouští se 

Or. en 

 


