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Raport A8-0401/2018 

Dan Nica 

Programul-cadru pentru cercetare și inovare Orizont Europa și de stabilire a normelor sale de 

participare și de diseminare 

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

Propunere de regulament 

Articolul 9 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

Articolul 9 Articolul 9 

Buget Buget 

1. Pachetul financiar pentru punerea 

în aplicare a programului-cadru pentru 

perioada 2021-2027 este de 94 100 000 

000 EUR la prețuri curente pentru 

programul specific menționat la articolul 1 

alineatul (3) litera (a), la care se adaugă 

suma pentru programul specific menționat 

la articolul 1 alineatul (3) litera (b), astfel 

cum este prevăzută în Regulamentul… de 

instituire a Fondului european de apărare. 

1. Pachetul financiar pentru punerea 

în aplicare a programului-cadru pentru 

perioada 2021-2027 este de 120 000 000 

000 EUR la prețurile din 2018 pentru 

programul specific menționat la articolul 1 

alineatul (3) litera (a), la care se adaugă 

suma pentru programul specific menționat 

la articolul 1 alineatul (3) litera (b), astfel 

cum este prevăzută în Regulamentul… de 

instituire a Fondului european de apărare. 

2. Repartizarea orientativă a sumei 

menționate la alineatul (1) prima jumătate 

a propoziției este următoarea: 

2. Repartizarea orientativă a sumei 

menționate la alineatul (1) prima jumătate 

a propoziției este următoarea: 

(a) 25 800 000 000 EUR pentru pilonul 

I, „Știință deschisă”, pentru perioada 2021-

2027, din care 

(a) 27,42 % pentru pilonul I, „Știință 

deschisă și excelentă”, pentru perioada 

2021-2027, din care: 

(1) 16 600 000 000 EUR pentru 

Consiliul european pentru cercetare; 

(1) 17,64 % pentru Consiliul European 

pentru Cercetare; 
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(2) 6 800 000 000 EUR pentru 

acțiunile Marie Skłodowska-Curie; 

(2) 7,23 % pentru acțiunile Marie 

Skłodowska-Curie; 

(3) 2 400 000 000 EUR pentru 

infrastructurile de cercetare; 

(3) 2,55 % pentru infrastructurile de 

cercetare; 

(b) 52 700 000 000 EUR pentru pilonul 

II, „Provocări globale și competitivitate 

industrială”, pentru perioada 2021-2027, 

din care 

(b) 55,78 % pentru pilonul II, 

„Provocări globale și competitivitate 

industrială europeană”, pentru perioada 

2021-2027, din care 

(1) 7 700 000 000 EUR pentru 

clusterul „Sănătate”; 

(1) 8,06 % pentru clusterul „Sănătate”; 

(2) 2 800 000 000 EUR pentru 

clusterul „O societate sigură și favorabilă 

incluziunii”; 

(2) 2, 20 % pentru clusterul „O 

societate incluzivă și creativă”; 

 (2a) 1,80 % pentru clusterul „Societăți 

sigure”; 

(3) 15 000 000 000 EUR pentru 

clusterul „Dezvoltarea digitală și 

industria”; 

(3) 15,64 % pentru clusterul 

„Dezvoltarea digitală, industria și spațiul”; 

(4) 15 000 000 000 EUR pentru 

clusterul „Climă, energie și mobilitate”; 

(4) 15,84 % pentru clusterul „Climă, 

energie și mobilitate”; 

(5) 10 000 000 000 EUR pentru 

clusterul „Alimente și resurse naturale”; 

(5) 10,60 % pentru clusterul 

„Alimente, resurse naturale și 

agricultură”; 

(6) 2 200 000 000 EUR pentru 

acțiunile nenucleare directe ale Centrului 

Comun de Cercetare (JRC); 

(6) 1,64 % pentru acțiunile nenucleare 

directe ale Centrului Comun de Cercetare 

(JRC). 

(c) 13 500 000 000 EUR pentru pilonul 

III, „Inovare deschisă”, pentru perioada 

2021-2027, din care 

(c) 12,41 % pentru pilonul III, „O 

Europă inovatoare”, pentru perioada 

2021-2027, din care: 

(1) 10 500 000 000 EUR pentru 

Consiliul european pentru inovare, 

incluzând o sumă de până la 500 000 000 

EUR pentru ecosistemele europene de 

inovare; 

(1) 8,41 % pentru Consiliul european 

pentru inovare (CEI), incluzând un 

procent de până la 0,53 % pentru 

ecosistemele europene de inovare; 

(2) 3 000 000 000 EUR pentru 

Institutul European de Inovare și 

Tehnologie (EIT); 

(2) 4 % pentru Institutul European de 

Inovare și Tehnologie (EIT). 

(d) 2 100 000 000 EUR pentru partea 

„Consolidarea Spațiului European al 

Cercetării” pentru perioada 2021-2027, 

din care 

(d) 4,39 % pentru partea „Consolidarea 

Spațiului European al Cercetării”, cu 

următoarele componente: 

(1) 1 700 000 000 EUR pentru (1) 4 % pentru difuzarea excelenței și 
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„partajarea excelenței”; extinderea participării la nivelul Uniunii; 

(2) 400 000 000 EUR pentru 

„reformarea și consolidarea sistemului 

european de cercetare și inovare”. 

(2) 0,39 % pentru reformarea și 

consolidarea sistemului european de 

cercetare și inovare. 

3. Pentru a răspunde situațiilor 

neprevăzute sau unor nevoi și evoluții noi, 

Comisia poate, în cadrul procedurii 

bugetare anuale, să se abată de la valorile 

menționate la alineatul (2) până la o limită 

maximă de 10 %. Nu se permite o astfel de 

abatere cu privire la suma menționată la 

alineatul (2) litera (b) punctul (6) din 

prezentul articol și la suma totală stabilită 

pentru partea „Consolidarea Spațiului 

European al Cercetării” menționată la 

alineatul (2) din prezentul articol. 

3. Pentru a răspunde situațiilor 

neprevăzute sau unor nevoi și evoluții noi, 

Comisia poate, în cadrul procedurii 

bugetare anuale, să se abată de la valorile 

menționate la alineatul (2) până la o limită 

maximă de 10 %, inclusiv alocarea 

contribuțiilor din partea țărilor asociate. 

 3a. Ca parte a obiectivului general al 

UE de integrare a acțiunilor climatice și 

de cheltuire a 30 % din bugetul UE în 

sprijinul obiectivelor privind clima, 

acțiunile din cadrul programului 

contribuie la obiectivele climatice cu cel 

puțin 35% din fondurile acestuia, după 

caz. 

 3b. Cel puțin 3 miliarde EUR sunt 

destinate granturilor pentru inovarea 

progresivă în beneficiul IMM-urilor, în 

conformitate cu instrumentul descris la 

articolul 43a din prezentul regulament și 

în anexa I din decizie. 

 3c. 45 % din bugetul clusterului 

„Societatea incluzivă și creativă”  și 

creative va sprijini cercetarea în 

sectoarele culturale și creative, inclusiv 

patrimoniul cultural al Uniunii, care va 

include 300 de milioane EUR ce vor fi 

alocate pentru crearea unui cloud 

european al patrimoniului cultural, după 

cum este detaliat în anexa I la programul 

specific, în urma unei evaluări de impact, 

care urmează să fie prezentată 

Parlamentului European. 

 3d. cel puțin 1 miliard EUR este 

destinat pentru cercetarea cuantică în 

cadrul clusterului „Dezvoltarea digitală, 
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industria și spațiul” din cadrul pilonului 

II. 

4. Suma menționată la alineatul (1) 

prima jumătate a propoziției mai poate 

acoperi cheltuieli pentru activități de 

pregătire, monitorizare, control, audit, 

evaluare și alte activități și cheltuieli 

necesare pentru gestionarea și punerea în 

aplicare a programului, inclusiv toate 

cheltuielile administrative, precum și 

pentru evaluarea îndeplinirii obiectivelor 

sale. De asemenea, această sumă poate 

acoperi cheltuieli legate de studii, reuniuni 

ale experților, acțiuni de informare și 

comunicare, în măsura în care acestea sunt 

legate de obiectivele programului, precum 

și cheltuieli legate de rețele informatice 

axate pe prelucrarea și schimbul de 

informații, inclusiv pentru instrumente 

informatice instituționale și alte tipuri de 

asistență tehnică și administrativă necesare 

în legătură cu gestionarea programului. 

4. Suma menționată la alineatul (1) 

prima jumătate a propoziției mai poate 

acoperi cheltuieli pentru activități de 

pregătire, monitorizare, control, audit, 

evaluare și alte activități și cheltuieli 

necesare pentru gestionarea și punerea în 

aplicare a programului, inclusiv toate 

cheltuielile administrative, precum și 

pentru evaluarea îndeplinirii obiectivelor 

sale. Aceste cheltuieli nu depășesc 5 % din 

bugetul total al programului. De 

asemenea, această sumă poate acoperi 

cheltuieli legate de studii, reuniuni ale 

experților, acțiuni de informare și 

comunicare, în măsura în care acestea sunt 

legate de obiectivele programului, precum 

și cheltuieli legate de rețele informatice 

axate pe prelucrarea și schimbul de 

informații, inclusiv pentru instrumente 

informatice instituționale și alte tipuri de 

asistență tehnică și administrativă necesare 

în legătură cu gestionarea programului. 

5. Dacă este necesar, pot fi introduse 

în buget credite pentru perioada de după 

2027, pentru a acoperi cheltuielile 

prevăzute la alineatul (4), necesare pentru a 

permite gestionarea acțiunilor nefinalizate 

până la 31 decembrie 2027. 

5. Dacă este necesar, pot fi introduse 

în buget credite pentru perioada de după 

2027, pentru a acoperi cheltuielile 

prevăzute la alineatul (4), necesare pentru a 

permite gestionarea acțiunilor nefinalizate 

până la 31 decembrie 2027. 

6. Angajamentele bugetare pentru 

acțiuni care se desfășoară pe parcursul mai 

multor exerciții financiare pot fi repartizate 

pe mai multe exerciții financiare, în tranșe 

anuale. 

6. Angajamentele bugetare pentru 

acțiuni care se desfășoară pe parcursul mai 

multor exerciții financiare pot fi repartizate 

pe mai multe exerciții financiare, în tranșe 

anuale. 

7. Fără a se aduce atingere 

Regulamentului financiar, cheltuielile 

pentru acțiuni care rezultă din proiecte 

incluse în primul program de lucru pot fi 

eligibile începând cu 1 ianuarie 2021. 

7. Fără a se aduce atingere 

Regulamentului financiar, cheltuielile 

pentru acțiuni care rezultă din proiecte 

incluse în primul program de lucru pot fi 

eligibile începând cu 1 ianuarie 2021. 

8. Resursele alocate statelor membre 

care fac obiectul gestiunii partajate și 

sunt transferabile în conformitate cu 

articolul 21 din Regulamentul (UE) XX 

[Regulamentul privind dispozițiile 

comune] pot fi transferate, la cererea 

eliminat 
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acestora, către program. Comisia execută 

aceste resurse direct în conformitate cu 

articolul 62 alineatul (1) litera (a) din 

Regulamentul financiar sau indirect în 

conformitate cu același articol litera (c). 

Dacă este posibil, resursele respective 

sunt utilizate în beneficiul statului 

membru în cauză. 

9. Programul Orizont Europa este 

conceput pentru a fi pus în aplicare în 

sinergie cu alte programe de finanțare ale 

Uniunii. O listă neexhaustivă de sinergii 

cu alte programe de finanțare ale Uniunii 

este inclusă în anexa IV. 

eliminat 

Or. en 

 


