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Texto da Comissão Alteração 

Artigo 9 Artigo 9 

Orçamento Orçamento 

1. O enquadramento financeiro para a 

execução do Programa-Quadro no período 

de 2021-2027 é de 94 100 000 000 EUR, a 

preços correntes, para o programa 

específico a que se refere o artigo 1.º, n.º 3, 

alínea a), e, adicionalmente, o montante 

para o programa específico a que se refere 

o artigo 1.º, n.º 3, alínea b), conforme 

previsto no Regulamento ... que institui o 

Fundo Europeu da Defesa. 

1. O enquadramento financeiro para a 

execução do Programa-Quadro no período 

de 2021-2027 é de 120 100 000 000 EUR, 

a preços de 2018, para o programa 

específico a que se refere o artigo 1.º, n.º 3, 

alínea a), e, adicionalmente, o montante 

para o programa específico a que se refere 

o artigo 1.º, n.º 3, alínea b), conforme 

previsto no Regulamento ... que institui o 

Fundo Europeu da Defesa. 

2. É a seguinte a repartição indicativa 

do montante referido no n.º 1, primeira 

metade da frase: 

2. É a seguinte a repartição indicativa 

do montante referido no n.º 1, primeira 

metade da frase: 

(a) 25 800 000 000 EUR para o Pilar I 

«Ciência Aberta» no período de 

2021-2027, dos quais: 

(a) 27,42 % para o Pilar I «Excelência 

Científica e Ciência Aberta» no período de 

2021-2027, dos quais: 

(1) 16 600 000 000 EUR para o 

Conselho Europeu de Investigação; 

(1) 17,64 % para o Conselho Europeu 

de Investigação; 
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(2) 6 800 000 000 EUR para as Ações 

Marie Skłodowska-Curie; 

(2) 7,23 % para as Ações Marie 

Skłodowska-Curie: 

(3) 2 400 000 000 EUR para 

Infraestruturas de Investigação; 

(3) 2,55 % para Infraestruturas de 

Investigação; 

(b) 52 700 000 000 EUR para o Pilar II 

«Desafios Globais e Competitividade 

Industrial» no período de 2021-2027, dos 

quais: 

(b) 55,78 % para o Pilar II «Desafios 

Globais e Competitividade Industrial 

Europeia» no período de 2021-2027, dos 

quais: 

(1) 7 700 000 000 EUR para o 

agregado «Saúde»; 

(1) 8,06 % para o agregado «Saúde»; 

(2) 2 800 000 000 EUR para o 

agregado «Sociedade Inclusiva e Segura»; 

(2) 2,20 % para o agregado «Sociedade 

Inclusiva e Criativa»; 

 (2-A) 1,80 % para o agregado 

«Sociedades seguras»; 

(3) 15 000 000 000 EUR para o 

agregado «O Digital e a Indústria»; 

(3) 15,64 % para o agregado «O 

Digital, a Indústria e o Espaço»; 

(4) 15 000 000 000 EUR para o 

agregado «Clima, Energia e Mobilidade»; 

(4) 15,84 % para o agregado «Clima, 

Energia e Mobilidade»; 

(5) 10 000 000 000 EUR para o 

agregado «Alimentos e Recursos 

Naturais»; 

(5) 10,60 % para o agregado 

«Alimentos, Recursos Naturais e 

Agricultura»; 

(6) 2 200 000 000 EUR para as ações 

diretas não nucleares do Centro Comum de 

Investigação (JRC); 

(6) 1,64 % para as ações diretas não 

nucleares do Centro Comum de 

Investigação (JRC). 

(c) 13 500 000 000 EUR para o Pilar 

III «Inovação Aberta» no período de 2021-

2027, dos quais: 

(c) 12,41 %  para o Pilar III «Inovação 

Aberta» no período de 2021-2027, dos 

quais: 

(1) 10 500 000 000 para o Conselho 

Europeu de Inovação, incluindo até 500 

000 000 EUR para ecossistemas de 

inovação europeus; 

(1) 8,41 % para o Conselho Europeu de 

Inovação (EIC), incluindo até 0,53% para 

ecossistemas de inovação europeus; 

(2) 3 000 000 000 EUR para o Instituto 

Europeu de Inovação e Tecnologia (EIT); 

(2) 4 % para o Instituto Europeu de 

Inovação e Tecnologia (EIT). 

(d) 2 100 000 000 EUR para a parte 

«Reforço do Espaço Europeu da 

Investigação» no período de 2021-2027, 

dos quais: 

(d) 4,39 % para a parte «Reforço do 

Espaço Europeu da Investigação», com as 

seguintes componentes: 

(1) 1 700 000 000 EUR para «Partilha 

de Excelência»; 

(1) 4 % para a difusão da excelência e 

o alargamento da participação na União 

Europeia; 

(2) 400 000 000 EUR para «Reforma e (2) 0,39 % para a reforma e reforço do 
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Reforço do Sistema Europeu de I&I». Sistema Europeu de I&I. 

3. A fim de dar resposta a situações 

imprevistas ou a novos desenvolvimentos e 

necessidades, a Comissão pode, no âmbito 

do processo orçamental anual, desviar-se 

dos montantes referidos no n.º 2 até um 

máximo de 10 %. Não é permitido esse 

tipo de desvio no que diz respeito aos 

montantes a que se refere o n.º 2, alínea 

b), ponto 6, do presente artigo, e ao 

montante total estabelecido na parte 

«Reforço do Espaço Europeu da 

Investigação» constante do n.º 2 do 

presente artigo. 

3. A fim de dar resposta a situações 

imprevistas ou a novos desenvolvimentos e 

necessidades, a Comissão pode, no âmbito 

do processo orçamental anual, desviar-se 

dos montantes referidos no n.º 2 até um 

máximo de 10 %, incluindo a afetação das 

contribuições dos países associados. 

 3-A. No âmbito do objetivo geral da UE 

de integrar as ações climáticas e 

despender 30 % do orçamento da UE no 

apoio aos objetivos climáticos, as ações no 

âmbito do Programa devem contribuir 

para, pelo menos, 35% das despesas do 

programa referentes a objetivos em 

matéria de clima, sempre que necessário. 

 3-B. Pelo menos 3 mil milhões de EUR 

serão afetados a subvenções para a 

inovação incremental nas PME, de 

acordo com o instrumento descrito no 

artigo 43.º-A do presente regulamento e 

no anexo I à decisão. 

 3-C. 45 % do orçamento do agregado 

«Sociedade Inclusiva e criativa» 

destina-se a apoiar a investigação relativa 

aos setores culturais e criativos, incluindo 

o património cultural da União, o que 

inclui 300 milhões de EUR a afetar à 

criação de uma nuvem para o património 

cultural europeu, tal como detalhado no 

anexo I do programa específico, na 

sequência de uma avaliação de impacto a 

apresentar ao Parlamento Europeu. 

 3-D. Cumpre visar a afetação de, pelo 

menos, mil milhões de euros à 

investigação quântica ao abrigo do pilar 

«O Digital, a Indústria e o Espaço» no 

âmbito do segundo pilar. 

4. O montante referido no n.º 1, 4. O montante referido no n.º 1, 
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primeira metade da frase, pode também 

cobrir despesas de preparação, 

acompanhamento, controlo, auditoria, 

avaliação e outras atividades e despesas 

necessárias para a gestão e execução do 

Programa, incluindo todas as despesas 

administrativas, bem como a avaliação da 

consecução dos seus objetivos. Pode, além 

disso, cobrir despesas relacionadas com 

estudos, reuniões de peritos e ações de 

informação e comunicação, na medida em 

que estejam relacionadas com os objetivos 

do Programa, bem como despesas 

relacionadas com as redes de tecnologias 

da informação centradas no processamento 

e no intercâmbio de informações, incluindo 

ferramentas organizacionais de tecnologias 

da informação e outras formas de 

assistência técnica e administrativa 

necessárias em relação à gestão do 

Programa. 

primeira metade da frase, pode também 

cobrir despesas de preparação, 

acompanhamento, controlo, auditoria, 

avaliação e outras atividades e despesas 

necessárias para a gestão e execução do 

Programa, incluindo todas as despesas 

administrativas, bem como a avaliação da 

consecução dos seus objetivos. Essas 

despesas não podem exceder 5 % do 

montante total do Programa. Pode, além 

disso, cobrir despesas relacionadas com 

estudos, reuniões de peritos e ações de 

informação e comunicação, na medida em 

que estejam relacionadas com os objetivos 

do Programa, bem como despesas 

relacionadas com as redes de tecnologias 

da informação centradas no processamento 

e no intercâmbio de informações, incluindo 

ferramentas organizacionais de tecnologias 

da informação e outras formas de 

assistência técnica e administrativa 

necessárias em relação à gestão do 

Programa. 

5. Se necessário, podem ser inscritas 

no orçamento posterior a 2027 dotações 

para cobrir as despesas previstas no n.º 4, a 

fim de permitir a gestão de ações não 

concluídas até 31 de dezembro de 2027. 

5. Se necessário, podem ser inscritas 

no orçamento posterior a 2027 dotações 

para cobrir as despesas previstas no n.º 4, a 

fim de permitir a gestão de ações não 

concluídas até 31 de dezembro de 2027. 

6. As autorizações orçamentais 

correspondentes a ações cuja execução se 

prolongue por vários exercícios financeiros 

podem ser repartidas em parcelas anuais, 

ao longo de vários anos. 

6. As autorizações orçamentais 

correspondentes a ações cuja execução se 

prolongue por vários exercícios financeiros 

podem ser repartidas em parcelas anuais, 

ao longo de vários anos. 

7. Sem prejuízo do Regulamento 

Financeiro, as despesas com ações 

resultantes de projetos incluídos no 

primeiro programa de trabalho podem ser 

elegíveis a partir de 1 de janeiro de 2021. 

7. Sem prejuízo do Regulamento 

Financeiro, as despesas com ações 

resultantes de projetos incluídos no 

primeiro programa de trabalho podem ser 

elegíveis a partir de 1 de janeiro de 2021. 

8. Os recursos afetados aos 

Estados-Membros em regime de gestão 

partilhada e passíveis de transferência nos 

termos do artigo 21.º do Regulamento 

(UE) XX [... Regulamento Disposições 

Comuns] podem, a pedido, ser 

transferidos para o Programa. A 

Comissão deve executar esses recursos 

Suprimido 
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diretamente, em conformidade com o 

artigo 62.º, n.º 1, alínea a), do 

Regulamento Financeiro, ou 

indiretamente, em conformidade com a 

alínea c) do mesmo artigo. Sempre que 

possível, esses recursos devem ser 

utilizados em benefício do Estado-

Membro em causa. 

9. O Horizonte Europa foi concebido 

para ser executado em sinergia com 

outros programas de financiamento da 

União. No anexo IV é apresentada uma 

lista não exaustiva de sinergias com 

outros programas de financiamento da 

União. 

Suprimido 

Or. en 

 


