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Έκθεση A8-0401/2018 

Dan Nica 

Θέσπιση του προγράμματος-πλαισίου έρευνας και καινοτομίας «Ορίζων Ευρώπη» και των 

κανόνων συμμετοχής και διάδοσής του 

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

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 9 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

Άρθρο 9 Άρθρο 9 

Προϋπολογισμός Προϋπολογισμός 

1. Το χρηματοδοτικό κονδύλιο για την 

υλοποίηση του προγράμματος-πλαισίου 

για την περίοδο 2021 – 2027 ανέρχεται σε 

94 100 000 000 EUR σε τρέχουσες τιμές 

για το ειδικό πρόγραμμα που αναφέρεται 

στο άρθρο 1 παράγραφος 3 στοιχείο α), 

στο οποίο προστίθεται το ποσό για το 

ειδικό πρόγραμμα που αναφέρεται στο 

άρθρο 1 παράγραφος 3 στοιχείο β), όπως 

προβλέπεται στον κανονισμό…. για τη 

σύσταση του Ευρωπαϊκού Ταμείου 

Άμυνας. 

1. Το χρηματοδοτικό κονδύλιο για την 

υλοποίηση του προγράμματος-πλαισίου 

για την περίοδο 2021 – 2027 ανέρχεται σε 

120 000 000 000 EUR σε τιμές 2018 για το 

ειδικό πρόγραμμα που αναφέρεται στο 

άρθρο 1 παράγραφος 3 στοιχείο α), στο 

οποίο προστίθεται το ποσό για το ειδικό 

πρόγραμμα που αναφέρεται στο άρθρο 1 

παράγραφος 3 στοιχείο β), όπως 

προβλέπεται στον κανονισμό…. για τη 

σύσταση του Ευρωπαϊκού Ταμείου 

Άμυνας. 

2. Η ενδεικτική κατανομή του ποσού 

της παραγράφου 1 πρώτη ημιπερίοδος έχει 

ως εξής: 

2. Η ενδεικτική κατανομή του ποσού 

της παραγράφου 1 πρώτη ημιπερίοδος έχει 

ως εξής: 

α) 25 800 000 000 EUR για τον 

πυλώνα I «Ανοικτή επιστήμη» για την 

περίοδο 2021-2027, εκ των οποίων: 

α) 27,42 % για τον πυλώνα I 

«Ανοικτή επιστήμη αριστείας» για την 

περίοδο 2021-2027, εκ των οποίων: 
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(1) 16 600 000 000 EUR για το 

Ευρωπαϊκό Συμβούλιο Έρευνας, 

(1) 17,64 % για το Ευρωπαϊκό 

Συμβούλιο Έρευνας, 

(2) 6 800 000 000 EUR για δράσεις 

«Marie Skłodowska-Curie», 

(2) 7,23 % για δράσεις «Marie 

Skłodowska-Curie», 

(3) 2 400 000 000 EUR για 

ερευνητικές υποδομές, 

(3) 2,55% για ερευνητικές υποδομές, 

β) 52 700 000 000 EUR για τον 

πυλώνα II «Παγκόσμιες προκλήσεις και 

βιομηχανική ανταγωνιστικότητα» για την 

περίοδο 2021-2027, εκ των οποίων: 

β) 55,78 % για τον πυλώνα II 

«Παγκόσμιες προκλήσεις και ευρωπαϊκή 

βιομηχανική ανταγωνιστικότητα» για την 

περίοδο 2021-2027, εκ των οποίων: 

(1) 7 700 000 000 EUR για την ομάδα 

«Υγεία», 

(1) 8,06 % για την ομάδα «Υγεία», 

(2) 2 800 000 000 EUR για την ομάδα 

«Πολυδεκτική και ασφαλής κοινωνία», 

(2) 2,20 % για την ομάδα 

«Πολυδεκτική και δημιουργική κοινωνία», 

 (2α) 1,80 % για την ομάδα «Ασφαλείς 

κοινωνίες», 

(3) 15 000 000 000 EUR για την ομάδα 

«Ψηφιακές τεχνολογίες και βιομηχανία», 

(3) 15,64 % για την ομάδα «Ψηφιακές 

τεχνολογίες, βιομηχανία και διάστημα», 

(4) 15 000 000 000 EUR για την ομάδα 

«Κλίμα, ενέργεια και κινητικότητα», 

(4) 15,84% για την ομάδα «Κλίμα, 

ενέργεια και κινητικότητα», 

(5) 10 000 000 000 EUR για την ομάδα 

«Τρόφιμα και φυσικοί πόροι», 

(5) 10,60 % για την ομάδα «Τρόφιμα, 

φυσικοί πόροι και γεωργία»: 

(6) 2 200 000 000 EUR για τις μη 

πυρηνικές άμεσες δράσεις του Κοινού 

Κέντρου Ερευνών (ΚΚΕρ), 

(6) 1,64 % για τις μη πυρηνικές άμεσες 

δράσεις του Κοινού Κέντρου Ερευνών 

(ΚΚΕρ), 

γ) 13 500 000 000 EUR για τον 

πυλώνα III «Ανοικτή καινοτομία» για την 

περίοδο 2021-2027, εκ των οποίων: 

γ) 12,41 % για τον πυλώνα III 

«Καινοτόμος Ευρώπη» για την περίοδο 

2021-2027, εκ των οποίων: 

(1) 10 500 000 000 EUR για το 

Ευρωπαϊκό Συμβούλιο Καινοτομίας, 

συμπεριλαμβανομένου ποσού έως και 

500 000 000 EUR για ευρωπαϊκά 

οικοσυστήματα καινοτομίας, 

(1) 8,41 % για το Ευρωπαϊκό 

Συμβούλιο Καινοτομίας (ΕΣΚ), 

συμπεριλαμβανομένου ποσοστού έως και 

0,53% για ευρωπαϊκά οικοσυστήματα 

καινοτομίας, 

(2) 3 000 000 000 EUR για το 

Ευρωπαϊκό Ινστιτούτο Καινοτομίας και 

Τεχνολογίας (ΕΙΚΤ), 

(2) 4 % για το Ευρωπαϊκό Ινστιτούτο 

Καινοτομίας και Τεχνολογίας (ΕΙΚΤ), 

δ) 2 100 000 000 EUR για το μέρος 

«Ενίσχυση του Ευρωπαϊκού Χώρου 

Έρευνας» για την περίοδο 2021-2027, εκ 

των οποίων: 

δ) 4,29% για το μέρος «Ενίσχυση του 

Ευρωπαϊκού Χώρου Έρευνας», με τις 

ακόλουθες συνιστώσες: 

(1) 1 700 000 000 EUR για «διάδοση (1) 4,00 % για εξάπλωση της 
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της αριστείας», αριστείας και διεύρυνση της συμμετοχής 

σε ολόκληρη την Ένωση, 

(2) 400 000 000 EUR για 

«μεταρρύθμιση και βελτίωση του 

ευρωπαϊκού συστήματος Ε&Κ». 

(2) 0,39 % για μεταρρύθμιση και 

βελτίωση του ευρωπαϊκού συστήματος 

Ε&Κ. 

3. Προκειμένου να αντιμετωπίζονται 

απρόβλεπτες καταστάσεις ή νέες εξελίξεις 

και ανάγκες, η Επιτροπή μπορεί, στο 

πλαίσιο της ετήσιας διαδικασίας 

προϋπολογισμού, να παρεκκλίνει από τα 

ποσά που καθορίζονται στην παράγραφο 2 

έως 10 % κατ’ ανώτατο όριο. Δεν 

επιτρέπονται παρεκκλίσεις από τα ποσά 

που αναφέρονται στην παράγραφο 2 

στοιχείο β) σημείο 6 του παρόντος 

άρθρου, ούτε από το συνολικό ποσό που 

προβλέπεται για το μέρος «Ενίσχυση του 

Ευρωπαϊκού Χώρου Έρευνας» στην 

παράγραφο 2 παρόντος άρθρου. 

3. Προκειμένου να αντιμετωπίζονται 

απρόβλεπτες καταστάσεις ή νέες εξελίξεις 

και ανάγκες, η Επιτροπή μπορεί, στο 

πλαίσιο της ετήσιας διαδικασίας 

προϋπολογισμού, να παρεκκλίνει από τα 

ποσά που καθορίζονται στην παράγραφο 2 

έως 10 % κατ’ ανώτατο όριο, 

περιλαμβανομένης της διάθεσης των 

εισφορών από συνδεδεμένες χώρες. 

 3α. Στο πλαίσιο του γενικού στόχου 

της EE για ενσωμάτωση των δράσεων 

για το κλίμα και για διάθεση του 30 % 

των δαπανών του προϋπολογισμού της 

ΕΕ προς υποστήριξη των στόχων για το 

κλίμα, οι δράσεις στο πλαίσιο του 

προγράμματος συμβάλλουν τουλάχιστον 

κατά το 35% των δαπανών του 

προγράμματος σε στόχους σχετικούς με 

το κλίμα, κατά περίπτωση. 

 3β. Τουλάχιστον 3 δισεκ. ευρώ 

προορίζονται για επιχορηγήσεις για 

επαυξητική καινοτομία σε ΜΜΕ, 

σύμφωνα με το μέσο που περιγράφεται 

στο άρθρο 43α του παρόντος κανονισμού 

και στο παράρτημα Ι της απόφασης. 

 3γ. Το 45 % του προϋπολογισμού της 

ομάδας «Πολυδεκτική και δημιουργική 

κοινωνία» στηρίζει την έρευνα στους 

τομείς του πολιτισμού και της 

δημιουργίας, συμπεριλαμβανομένης της 

πολιτιστικής κληρονομιάς της Ένωσης, 

περιλαμβάνει δε 300 εκατομμύρια ευρώ 

που προορίζονται για τη δημιουργία ενός 

ευρωπαϊκού νέφους πολιτιστικής 

κληρονομιάς, όπως εκτίθεται στο 

παράρτημα Ι του ειδικού προγράμματος 
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κατόπιν εκτίμησης επιπτώσεων που θα 

υποβληθεί στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. 

 3δ. Τουλάχιστον ποσό 1 δισ. ευρώ 

προορίζεται για την κβαντική έρευνα στο 

πλαίσιο του ομάδας «Ψηφιακές 

τεχνολογίες, βιομηχανία και διάστημα» 

στο πλαίσιο του πυλώνα ΙΙ. 

4. Το ποσό που αναφέρεται στην 

παράγραφο 1 πρώτη ημιπερίοδος μπορεί 

επίσης να καλύπτει δαπάνες για την 

προετοιμασία, την παρακολούθηση, τους 

ελέγχους, τους λογιστικούς ελέγχους, την 

αξιολόγηση, καθώς και άλλες 

δραστηριότητες και δαπάνες που 

απαιτούνται για την διαχείριση και την 

υλοποίηση του προγράμματος, όπως, 

μεταξύ άλλων, όλες οι διοικητικές 

δαπάνες, και την αξιολόγηση της επίτευξης 

των στόχων του προγράμματος. Μπορεί 

επίσης να καλύπτει δαπάνες που αφορούν 

τις μελέτες, τις συνεδριάσεις 

εμπειρογνωμόνων, τις δράσεις ενημέρωσης 

και επικοινωνίας, στον βαθμό που 

σχετίζονται με τους στόχους του 

προγράμματος, καθώς και δαπάνες που 

συνδέονται με δίκτυα τεχνολογίας 

πληροφοριών με επίκεντρο την 

επεξεργασία και ανταλλαγή πληροφοριών, 

τα εταιρικά εργαλεία τεχνολογίας 

πληροφοριών και τις λοιπές δαπάνες 

τεχνικής και διοικητικής συνδρομής που 

απαιτούνται για τη διαχείριση του 

προγράμματος. 

4. Το ποσό που αναφέρεται στην 

παράγραφο 1 πρώτη ημιπερίοδος μπορεί 

επίσης να καλύπτει δαπάνες για την 

προετοιμασία, την παρακολούθηση, τους 

ελέγχους, τους λογιστικούς ελέγχους, την 

αξιολόγηση, καθώς και άλλες 

δραστηριότητες και δαπάνες που 

απαιτούνται για την διαχείριση και την 

υλοποίηση του προγράμματος, όπως, 

μεταξύ άλλων, όλες οι διοικητικές 

δαπάνες, και την αξιολόγηση της επίτευξης 

των στόχων του προγράμματος. Οι εν λόγω 

δαπάνες δεν υπερβαίνουν το 5 % του 

συνολικού ποσού του προγράμματος. 
Μπορεί επίσης να καλύπτει δαπάνες που 

αφορούν τις μελέτες, τις συνεδριάσεις 

εμπειρογνωμόνων, τις δράσεις ενημέρωσης 

και επικοινωνίας, στον βαθμό που 

σχετίζονται με τους στόχους του 

προγράμματος, καθώς και δαπάνες που 

συνδέονται με δίκτυα τεχνολογίας 

πληροφοριών με επίκεντρο την 

επεξεργασία και ανταλλαγή πληροφοριών, 

τα εταιρικά εργαλεία τεχνολογίας 

πληροφοριών και τις λοιπές δαπάνες 

τεχνικής και διοικητικής συνδρομής που 

απαιτούνται για τη διαχείριση του 

προγράμματος. 

5. Αν είναι απαραίτητο, μπορούν να 

εγγραφούν στον προϋπολογισμό πιστώσεις 

πέραν του 2027, με σκοπό την κάλυψη των 

δαπανών που προβλέπονται στην 

παράγραφο 4, ώστε να καταστεί εφικτή η 

διαχείριση δράσεων που δεν θα έχουν 

ολοκληρωθεί έως την 31η Δεκεμβρίου 

2027. 

5. Αν είναι απαραίτητο, μπορούν να 

εγγραφούν στον προϋπολογισμό πιστώσεις 

πέραν του 2027, με σκοπό την κάλυψη των 

δαπανών που προβλέπονται στην 

παράγραφο 4, ώστε να καταστεί εφικτή η 

διαχείριση δράσεων που δεν θα έχουν 

ολοκληρωθεί έως την 31η Δεκεμβρίου 

2027. 

6. Οι δημοσιονομικές δεσμεύσεις για 

δράσεις άνω του ενός οικονομικού έτους 

μπορούν να κατανέμονται σε ετήσιες 

6. Οι δημοσιονομικές δεσμεύσεις για 

δράσεις άνω του ενός οικονομικού έτους 

μπορούν να κατανέμονται σε ετήσιες 
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δόσεις επί σειρά ετών. δόσεις επί σειρά ετών. 

7. Με την επιφύλαξη του 

δημοσιονομικού κανονισμού, οι δαπάνες 

για δράσεις που απορρέουν από έργα 

περιλαμβανόμενα στο πρώτο πρόγραμμα 

εργασίας θα είναι επιλέξιμες από την 1η 

Ιανουαρίου 2021. 

7. Με την επιφύλαξη του 

δημοσιονομικού κανονισμού, οι δαπάνες 

για δράσεις που απορρέουν από έργα 

περιλαμβανόμενα στο πρώτο πρόγραμμα 

εργασίας θα είναι επιλέξιμες από την 1η 

Ιανουαρίου 2021. 

8. Πόροι που διατίθενται στα κράτη 

μέλη υπό επιμερισμένη διαχείριση και 

μπορούν να μεταφέρονται σύμφωνα με το 

άρθρο 21 του κανονισμού (ΕΕ) XX 

[…κανονισμός περί κοινών διατάξεων] 

μπορούν, κατόπιν αιτήματος των κρατών 

μελών, να μεταφέρονται στο πρόγραμμα. 

Η Επιτροπή εκτελεί τους εν λόγω πόρους 

άμεσα, σύμφωνα με το άρθρο 62 

παράγραφος 1 στοιχείο α) του 

δημοσιονομικού κανονισμού, ή έμμεσα, 

σύμφωνα με το στοιχείο γ) του εν λόγω 

άρθρου. Όταν είναι δυνατόν, οι πόροι 

αυτοί χρησιμοποιούνται προς όφελος του 

οικείου κράτους μέλους. 

διαγράφεται 

9. Το πρόγραμμα «Ορίζων Ευρώπη» 

έχει σχεδιαστεί ώστε να υλοποιείται σε 

συνέργεια με άλλα χρηματοδοτικά 

προγράμματα της Ένωσης. Στο 

παράρτημα IV παρατίθεται μη 

εξαντλητικός κατάλογος συνεργειών με 

άλλα χρηματοδοτικά προγράμματα της 

Ένωσης. 

διαγράφεται 

Or. en 

 


