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9. pants

Budžets

Budžets

1.
Pamatprogrammas īstenošanai
atvēlētais finansējums laikposmā no 2021.
līdz 2027. gadam ir EUR 94 100 000
pašreizējās cenās 1. panta 3. punkta
a) apakšpunktā minētajai īpašajai
programmai un noteikta summa 1. panta 3.
punkta b) apakšpunktā minētajai īpašajai
programmai, kā noteikts Regulā [..], ar ko
izveido Eiropas Aizsardzības fondu.

1.
Pamatprogrammas īstenošanai
atvēlētais finansējums laikposmā no 2021.
līdz 2027. gadam ir EUR 120 000 000 000
(2018. gada cenās) 1. panta 3. punkta
a) apakšpunktā minētajai īpašajai
programmai un noteikta summa 1. panta 3.
punkta b) apakšpunktā minētajai īpašajai
programmai, kā noteikts Regulā [..], ar ko
izveido Eiropas Aizsardzības fondu.

2.
Orientējošais 1. punkta teikuma
pirmajā daļā minētās summas sadalījums
ir:

2.
Orientējošais 1. punkta teikuma
pirmajā daļā minētās summas sadalījums
ir:

(a)
EUR 25 800 000 000 I pīlāram
“Atvērtā zinātne” laikposmā no 2021. līdz
2027. gadam, no kura:

(a)
27,42 % I pīlāram "Izcila un
atvērta zinātne" laikposmā no 2021. līdz
2027. gadam, no kura:

(1)
EUR 16 600 000 000 Eiropas
Pētniecības padomei;

(1)
17,64 % Eiropas Pētniecības
padomei;

(2)

(2)

EUR 6 800 000 000 Marijas
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Sklodovskas-Kirī vārdā nosauktajām
darbībām;

vārdā nosauktajām darbībām;

(3)
EUR 2 400 000 000 pētniecības
infrastruktūrām;

(3)

(b)
EUR 52 700 000 000 II pīlāram
“Globālās problēmas un rūpniecības
konkurētspēja” laikposmā no 2021. līdz
2027. gadam, no kura:

(b)
55,78 % II pīlāram "Globālās
problēmas un Eiropas rūpniecības
konkurētspēja" laikposmā no 2021. līdz
2027. gadam, no kura:

(1)
EUR 7 700 000 000 kopai
“Veselība”;

(1)

(2)
EUR 2 800 000 000 kopai
“Iekļaujoša un droša sabiedrība”;

(2)
2,20 % kopai "Iekļaujoša un
radoša sabiedrība";
(2a)

8,06 % kopai "Veselība";

1,80 % kopai "Droša sabiedrība";

(3)
EUR 15 000 000 000 kopai
“Digitālā joma un rūpniecība”;

(3)
15,64 % kopai "Digitālā joma,
rūpniecība un kosmoss";

(4)
EUR 15 000 000 000 kopai
“Klimats, enerģētika un mobilitāte”;

(4)
15,84 % kopai "Klimats, enerģētika
un mobilitāte";

(5)
EUR 10 000 000 000 kopai
“Pārtika un dabas resursi”;

(5)
10,60 % kopai "Pārtika, dabas
resursi un lauksaimniecība";

(6)
EUR 2 200 000 000 ar
kodolenerģiju nesaistītajām Kopīgā
pētniecības centra (JRC) tiešajām
darbībām;

(6)
1,64 % ar kodolenerģiju
nesaistītajām Kopīgā pētniecības centra
(JRC) tiešajām darbībām.

(c)
EUR 13 500 000 000 III pīlāram
“Atvērtā inovācija” laikposmā no 2021.
līdz 2027. gadam, no kura:

(c)
12,41 % III pīlāram "Inovatīvā
Eiropa" laikposmā no 2021. līdz
2027. gadam, no kuriem:

(1)
EUR 10 500 000 000 Eiropas
Inovācijas padomei, tostarp līdz EUR
500 000 000 Eiropas inovācijas
ekosistēmām;

(1)
8,41 % Eiropas Inovācijas padomei
(EIC), tostarp līdz 0,53% Eiropas
inovācijas ekosistēmām;

(2)
EUR 3 000 000 000 Eiropas
Inovāciju un tehnoloģiju institūtam (EIT);

(2)
4 % Eiropas Inovāciju un
tehnoloģiju institūtam (EIT).

(d)
EUR 2 100 000 000 daļai “Eiropas
pētniecības telpas stiprināšana” laikposmā
no 2021. līdz 2027. gadam, no kura:

(d)
4,39 % daļai “Eiropas pētniecības
telpas stiprināšana”, kurā ietilpst šādi
komponenti:

(1)
EUR 1 700 000 000 izcilas
pieredzes apmaiņai;

(1)
4 % izcilības izplatīšanai un
līdzdalības paplašināšanai Savienībā;

(2)
EUR 400 000 000 Eiropas
pētniecības un inovācijas sistēmas
reformēšanai un pilnveidošanai.

(2)
0,39 % Eiropas pētniecības un
inovācijas sistēmas reformēšanai un
pilnveidošanai.

3.

Lai reaģētu uz neparedzētām

3.
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situācijām vai jaunām norisēm un
vajadzībām, Komisija ikgadējā budžeta
procedūrā var noteikt novirzi no 2. punktā
minētajām summām, nodrošinot, ka šī
starpība nepārsniedz 10 %. Šāda novirze
nav pieļaujama attiecībā uz summām, kas
minētas šā panta 2. punkta b)
apakšpunkta 6) punktā, un kopējo
summu, kas noteikta šā panta 2. punkta
daļai “Eiropas pētniecības telpas
stiprināšana.

situācijām vai jaunām norisēm un
vajadzībām, Komisija ikgadējā budžeta
procedūrā var noteikt novirzi no 2. punktā
minētajām summām, nodrošinot, ka šī
starpība nepārsniedz 10 %, ieskaitot no
asociētām valstīm saņemto iemaksu
piešķīrumus.

3.a
Tā kā daļa no ES vispārējā mērķa
— integrēt klimata pasākumus un 30 %
no ES budžeta piešķirt klimata mērķu
atbalstam, Programmā paredzētās
darbības attiecīgā gadījumā klimata
mērķiem nodrošina vismaz 35 % no
izdevumiem saskaņā ar Programmu.
3.b
Saskaņā ar instrumentu, kas
aprakstīts šīs regulas 43.a pantā un
Lēmuma I pielikumā, vismaz EUR
3 miljardi ir atvēlēti pakāpeniskajām
inovācijām MVU atbalstam.
3.c
Ar 45 % no kopas “Iekļaujoša un
radošā sabiedrība” budžeta sniedz
atbalstu pētniecībai kultūras un radošo
nozaru jomā, tostarp attiecībā uz
Savienības kultūras mantojumu, no kā
EUR 300 miljoni paredzēti Eiropas
kultūras mantojuma mākoņa izveidei, kā
izklāstīts Īpašās programmas I pielikumā,
pēc tam, kad būs veikts ietekmes
novērtējums, kas jāiesniedz Eiropas
Parlamentam.
3.d
Vismaz EUR 1 miljards ir
paredzēts tam, lai veiktu kvantu
pētniecību saskaņā ar kopu “Digitālā
joma, rūpniecība un kosmoss” II pīlārā.
4.
Šī panta 1. punkta teikuma pirmajā
daļā minēto summu var izmantot arī tādu
sagatavošanas, uzraudzības, kontroles,
revīzijas, izvērtēšanas un citu pasākumu
izmaksu un Programmas pārvaldības un
īstenošanas izdevumu, tostarp visu
administratīvo izdevumu, kā arī tās mērķu
sasniegšanas izvērtēšanas izdevumu

4.
Šī panta 1. punkta teikuma pirmajā
daļā minēto summu var izmantot arī tādu
sagatavošanas, uzraudzības, kontroles,
revīzijas, izvērtēšanas un citu pasākumu
izmaksu un Programmas pārvaldības un
īstenošanas izdevumu, tostarp visu
administratīvo izdevumu, kā arī tās mērķu
sasniegšanas izvērtēšanas izdevumu
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segšanai. No šīs summas turklāt var segt
izdevumus par pētījumiem, ekspertu
sanāksmēm, informācijas un
komunikācijas darbībām, ciktāl šīs
darbības ir saistītas ar Programmas
mērķiem, kā arī izdevumus, kas saistīti ar
informācijas tehnoloģiju tīkliem
informācijas apstrādes un informācijas
apmaiņas vajadzībām, ieskaitot
korporatīvos informācijas tehnoloģiju rīkus
un citu tehnisko un administratīvo
palīdzību, kura vajadzīga saistībā ar
Programmas pārvaldību.

segšanai. Minētās izmaksas nepārsniedz
5 % no kopējās Programmas summas. No
šīs summas turklāt var segt izdevumus par
pētījumiem, ekspertu sanāksmēm,
informācijas un komunikācijas darbībām,
ciktāl šīs darbības ir saistītas ar
Programmas mērķiem, kā arī izdevumus,
kas saistīti ar informācijas tehnoloģiju
tīkliem informācijas apstrādes un
informācijas apmaiņas vajadzībām,
ieskaitot korporatīvos informācijas
tehnoloģiju rīkus un citu tehnisko un
administratīvo palīdzību, kura vajadzīga
saistībā ar Programmas pārvaldību.

5.
Lai varētu pārvaldīt darbības, kuras
līdz 2027. gada 31. decembrim nebūs
pabeigtas, 4. punktā paredzēto izmaksu
segšanai budžetā vajadzības gadījumā var
iekļaut apropriācijas arī pēc 2027. gada.

5.
Lai varētu pārvaldīt darbības, kuras
līdz 2027. gada 31. decembrim nebūs
pabeigtas, 4. punktā paredzēto izmaksu
segšanai budžetā vajadzības gadījumā var
iekļaut apropriācijas arī pēc 2027. gada.

6.
Budžeta saistības darbībām, kuru
ilgums pārsniedz vienu finanšu gadu, var
sadalīt gada iemaksās pa vairākiem
gadiem.

6.
Budžeta saistības darbībām, kuru
ilgums pārsniedz vienu finanšu gadu, var
sadalīt gada iemaksās pa vairākiem
gadiem.

7.
Neskarot Finanšu regulu, izdevumi
par darbībām, kas saistītas ar pirmajā darba
programmā iekļautajiem projektiem, var
būt attiecināmie izdevumi no 2021. gada
1. janvāra.

7.
Neskarot Finanšu regulu, izdevumi
par darbībām, kas saistītas ar pirmajā darba
programmā iekļautajiem projektiem, var
būt attiecināmie izdevumi no 2021. gada
1. janvāra.

8.
Resursus, kas piešķirti
dalībvalstīm dalītas pārvaldības ietvaros
un kas ir pārnesami saskaņā ar Regulas
(ES) XX [Kopīgo noteikumu regula] 21.
pantu, pēc šo dalībvalstu lūguma var
pārnest uz Programmu. Komisija apgūst
minētos resursus tieši, saskaņā ar
Finanšu regulas 62. panta 1. punkta a)
apakšpunktu, vai netieši, saskaņā ar
minētā punkta c) apakšpunktu. Ja
iespējams, minētos resursus izmanto
attiecīgās dalībvalsts labā.

svītrots

9.
Programmu “Apvārsnis Eiropa”
paredzēts īstenot sinerģijā ar citām
Savienības finansējuma programmām.
Nepilnīgs saraksts, kurā uzskaitītas
sinerģijas ar citām Savienības
finansēšanas programmām, ir iekļauts

svītrots
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IV pielikumā.
Or. en
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