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Amendement

Artikel 9

Artikel 9

Begroting

Begroting

1.
De financiële middelen voor de
uitvoering van het kaderprogramma voor
de periode 2021-2027 bedragen
94 100 000 000 EUR in lopende prijzen
voor het in artikel 1, lid 3, onder a),
bedoelde specifieke programma,
vermeerderd met het bedrag voor het in
artikel 1, lid 3, onder b), bedoelde
specifieke programma, zoals vastgesteld in
Verordening (EU) .../... tot oprichting van
het Europees Defensiefonds.

1.
De financiële middelen voor de
uitvoering van het kaderprogramma voor
de periode 2021-2027 bedragen
120 000 000 000 EUR in prijzen van 2018
voor het in artikel 1, lid 3, onder a),
bedoelde specifieke programma,
vermeerderd met het bedrag voor het in
artikel 1, lid 3, onder b), bedoelde
specifieke programma, zoals vastgesteld in
Verordening (EU) .../... tot oprichting van
het Europees Defensiefonds.

2.
De indicatieve verdeling van het in
lid 1, eerste helft van de zin, bedoelde
bedrag is als volgt:

2.
De indicatieve verdeling van het in
lid 1, eerste helft van de zin, bedoelde
bedrag is als volgt:

a)
25 800 000 000 EUR voor pijler I –
"Open wetenschap" voor de periode 20212027, waarvan:

a)
27,42 % voor pijler I – "Excellente
en open wetenschap" voor de periode
2021‑ 2027, waarvan:

1)

1)

16 600 000 000 EUR voor de

17,64 % voor de Europese
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Europese Onderzoeksraad;

Onderzoeksraad;

2)
6 800 000 000 EUR voor Marie
Skłodowska-Curie-acties;

2)
7,23 % voor Marie SkłodowskaCurie-acties;

3)
2 400 000 000 EUR voor
onderzoeksinfrastructuren;

3)
2,55 % voor
onderzoeksinfrastructuur;

b)
52 700 000 000 EUR voor pijler II
– "Wereldwijde uitdagingen en industrieel
concurrentievermogen" voor de periode
2021-2027, waarvan:

b)
55,78 % voor pijler II –
"Wereldwijde uitdagingen en Europees
industrieel concurrentievermogen" voor de
periode 2021-2027, waarvan:

1)
7 700 000 000 EUR voor de cluster
"Gezondheid";

1)
8,06 % voor de cluster
"Gezondheid';

2)
2 800 000 000 EUR voor de cluster
"Inclusieve en veilige samenleving";

2)
2,20 % voor de cluster "Inclusieve
en creatieve samenleving";
2 bis) 1,80 % voor de cluster "Veilige
samenleving";

3)
15 000 000 000 EUR voor de
cluster "Digitaal en industrie";

3)
15,64 % voor de cluster "Digitaal,
industrie en ruimtevaart";

4)
15 000 000 000 EUR voor de
cluster "Klimaat, energie en mobiliteit";

4)
15,84 % voor de cluster "Klimaat,
energie en mobiliteit";

5)
10 000 000 000 EUR voor de
cluster "Levensmiddelen en natuurlijke
hulpbronnen";

5)
10,60 % voor de cluster
"Levensmiddelen, natuurlijke
hulpbronnen en landbouw";

6)
2 200 000 000 EUR voor de nietnucleaire eigen acties van het
Gemeenschappelijk Centrum voor
onderzoek (JRC);

6)
1,64 % voor niet-nucleaire eigen
acties van het Gemeenschappelijk Centrum
voor onderzoek (JRC).

c)
13 500 000 000 EUR voor pijler III
– "Open innovatie" voor de periode 20212027, waarvan:

c)
12,41 % voor pijler III –
"Innovatief Europa" voor de periode
2021‑ 2027, waarvan:

1)
10 500 000 000 EUR voor de
Europese Innovatieraad, inclusief
maximaal 500 000 000 EUR voor
Europese innovatie-ecosystemen;

1)
8,41 % voor de Europese
Innovatieraad (EIC), inclusief maximaal
0,53 % voor Europese innovatieecosystemen;

2)
3 000 000 000 voor het Europees
Instituut voor innovatie en technologie
(EIT);

2)
4 % voor het Europees Instituut
voor innovatie en technologie (EIT).

d)
2 100 000 000 EUR voor het
onderdeel "Versterking van de Europese
Onderzoeksruimte" voor de periode 20212027, waarvan:

d)
4,39 % voor het onderdeel
"Versterking van de Europese
Onderzoeksruimte", met de volgende
componenten:

1)

1)

1 700 000 000 EUR voor "delen

4,00 % voor het verspreiden van
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van excellentie";

excellentie en verbreden van de deelname
in de Unie;

2)
400 000 000 EUR voor
"hervorming en versterking van het
Europees O&I-systeem".

2)
0,39 % voor de hervorming en
versterking van het Europees O&Isysteem.

3.
Om in te spelen op onvoorziene
situaties of nieuwe ontwikkelingen en
behoeften kan de Commissie in het kader
van de jaarlijkse begrotingsprocedure
maximaal 10 % afwijken van de in lid 2
bedoelde bedragen. Een dergelijke
afwijking is niet toegestaan met
betrekking tot de in lid 2, onder b), 6),
bedoelde bedragen en het in lid 2
vastgelegde totaalbedrag voor het
onderdeel "Versterking van de Europese
Onderzoeksruimte".

3.
Om in te spelen op onvoorziene
situaties of nieuwe ontwikkelingen en
behoeften kan de Commissie in het kader
van de jaarlijkse begrotingsprocedure
maximaal 10 % afwijken van de in lid 2
bedoelde bedragen, inclusief de toewijzing
van de bijdragen van geassocieerde
landen.

3 bis. In het kader van de algemene
doelstelling van de EU om klimaatacties
te integreren en 30 % van de EUbegroting te besteden aan de
ondersteuning van de
klimaatdoelstellingen, moeten de acties uit
hoofde van dit programma waar
toepasselijk met ten minste 35 % van de
uitgaven van het programma bijdragen tot
de ondersteuning van de
klimaatdoelstellingen.
3 ter. Ten minste 3 miljard EUR moet
worden gebruikt voor subsidies voor
incrementele innovatie in kmo's,
overeenkomstig het instrument dat wordt
beschreven in artikel 43 bis van deze
verordening en in bijlage I bij de
beschikking.
3 quater.
45 % van de begroting van
de cluster "Inclusieve en creatieve
samenleving" dient ter ondersteuning van
onderzoek in de culturele en creatieve
sector, inclusief het cultureel erfgoed van
de Unie, en hiervan zal 300 miljoen EUR
worden gereserveerd voor de oprichting,
na de presentatie aan het Europees
Parlement van een impactbeoordeling,
van een Europese cloud voor cultureel
erfgoed, zoals nader beschreven in
AM\1171637NL.docx

NL

PE631.577v01-00
In verscheidenheid verenigd

NL

bijlage I bij het specifieke programma.
3 quinquies. Het is de bedoeling dat ten
minste 1 miljard EUR wordt besteed aan
quantumonderzoek binnen de cluster
"Digitaal, industrie en ruimtevaart" van
pijler II.
4.
Het in lid 1, eerste helft van de zin,
bedoelde bedrag kan ook uitgaven dekken
voor werkzaamheden op het gebied van
voorbereiding, monitoring, controle, audit
en evaluatie alsmede andere
werkzaamheden, en uitgaven die nodig zijn
voor het beheer en de uitvoering van het
programma, met inbegrip van alle
administratieve uitgaven, en de
beoordeling van de verwezenlijking van de
doelstellingen ervan. Het kan bovendien
uitgaven dekken met betrekking tot studies,
vergaderingen van deskundigen,
informatie- en communicatieacties, voor
zover zij verband houden met de
doelstellingen van het programma, alsmede
uitgaven in verband met
informatietechnologienetwerken voor
informatieverwerking en -uitwisseling,
daaronder begrepen institutionele
informatietechnologie-instrumenten, en
andere uitgaven voor technische en
administratieve bijstand die nodig is voor
het beheer van het programma.

4.
Het in lid 1, eerste helft van de zin,
bedoelde bedrag kan ook uitgaven dekken
voor werkzaamheden op het gebied van
voorbereiding, monitoring, controle, audit
en evaluatie alsmede andere
werkzaamheden, en uitgaven die nodig zijn
voor het beheer en de uitvoering van het
programma, met inbegrip van alle
administratieve uitgaven, en de
beoordeling van de verwezenlijking van de
doelstellingen ervan. Deze kosten mogen
niet meer bedragen dan 5 % van het totale
bedrag van het programma. Het kan
bovendien uitgaven dekken met betrekking
tot studies, vergaderingen van
deskundigen, informatie- en
communicatieacties, voor zover zij verband
houden met de doelstellingen van het
programma, alsmede uitgaven in verband
met informatietechnologienetwerken voor
informatieverwerking en -uitwisseling,
daaronder begrepen institutionele
informatietechnologie-instrumenten, en
andere uitgaven voor technische en
administratieve bijstand die nodig is voor
het beheer van het programma.

5.
Zo nodig kunnen voor het beheer
van acties die op 31 december 2027 nog
niet zijn voltooid, ook na 2027 kredieten
ter dekking van de in lid 4 bedoelde
uitgaven in de begroting worden
opgenomen.

5.
Zo nodig kunnen voor het beheer
van acties die op 31 december 2027 nog
niet zijn voltooid, ook na 2027 kredieten
ter dekking van de in lid 4 bedoelde
uitgaven in de begroting worden
opgenomen.

6.
Vastleggingen in de begroting voor
acties waarvan de uitvoering zich over
meer dan één begrotingsjaar uitstrekt,
mogen in jaartranches worden verdeeld.

6.
Vastleggingen in de begroting voor
acties waarvan de uitvoering zich over
meer dan één begrotingsjaar uitstrekt,
mogen in jaartranches worden verdeeld.

7.
Onverminderd het Financieel
Reglement kunnen uitgaven voor acties die
voortvloeien uit in het eerste
werkprogramma opgenomen projecten

7.
Onverminderd het Financieel
Reglement kunnen uitgaven voor acties die
voortvloeien uit in het eerste
werkprogramma opgenomen projecten
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vanaf 1 januari 2021 in aanmerking komen.

vanaf 1 januari 2021 in aanmerking komen.

8.
Op verzoek van de lidstaten
kunnen de middelen die aan hen in
gedeeld beheer zijn toegewezen en die
overeenkomstig artikel 21 van
Verordening (EU) .../... [verordening
gemeenschappelijke bepalingen]
overdraagbaar zijn, worden
overgeschreven naar het programma. De
Commissie voert die middelen
overeenkomstig artikel 62, lid 1, onder a),
van het Financieel Reglement op directe
wijze dan wel overeenkomstig artikel 62,
lid 1, onder c), van het Financieel
Reglement op indirecte wijze uit. Indien
mogelijk worden die middelen gebruikt
ten voordele van de betrokken lidstaat.

Schrappen

9.
Horizon Europa is ontworpen om
in synergie met andere
financieringsprogramma's van de Unie te
worden uitgevoerd. Een niet-uitputtende
lijst van synergieën met andere
financieringsprogramma's van de Unie is
opgenomen in bijlage IV.

Schrappen

Or. en
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