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Dan Nica 

Inrättande av Horisont Europa – fastställande av dess regler för deltagande och spridning 

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

Förslag till förordning 

Artikel 9 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

Artikel 9 Artikel 9 

Budget Budget 

1. Finansieringsramen för 

genomförandet av ramprogrammet under 

perioden 2021–2027 ska vara 94 100 000 

000 EUR i löpande priser för det särskilda 

program som avses i artikel 1.3 a och, 

utöver detta, beloppet för det särskilda 

program som avses i artikel 1.3 b, enligt 

vad som föreskrivs i förordning ... om 

inrättande av Europeiska försvarsfonden. 

1. Finansieringsramen för 

genomförandet av ramprogrammet under 

perioden 2021–2027 ska vara 120 000 000 

000 EUR i 2018 års priser för det särskilda 

program som avses i artikel 1.3 a och, 

utöver detta, beloppet för det särskilda 

program som avses i artikel 1.3 b, enligt 

vad som föreskrivs i förordning ... om 

inrättande av Europeiska försvarsfonden. 

2. Den vägledande fördelningen av 

det belopp som avses i punkt 1, första 

delen av meningen, ska vara följande: 

2. Den vägledande fördelningen av 

det belopp som avses i punkt 1, första 

delen av meningen, ska vara följande: 

(a) 25 800 000 000 EUR för första 

pelaren, ”öppen vetenskap”, för perioden 

2021–2027, varav 

(a) 27,42 % för första pelaren, 

”vetenskaplig spetskompetens och öppen 
vetenskap”, för perioden 2021–2027, varav 

(1) 16 600 000 000 EUR för 

Europeiska forskningsrådet, 

(1) 17,64 % för Europeiska 

forskningsrådet, 

(2) 6 800 000 000 EUR för Marie (2) 7,23 % för Marie Skłodowska-
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Skłodowska-Curie-åtgärder, Curie-åtgärder, 

(3) 2 400 000 000 EUR för 

forskningsinfrastrukturer. 

(3) 2,55 % för 

forskningsinfrastrukturer. 

(b) 52 700 000 000 EUR för andra 

pelaren, ”globala utmaningar och 

industriell konkurrenskraft”, för perioden 

2021–2027, varav 

(b) 55,78 % för andra pelaren, ”globala 

utmaningar och europeisk industriell 

konkurrenskraft”, för perioden 2021–2027, 

varav 

(1) 7 700 000 000 EUR för klustret 

”hälsa”, 

(1) 8,06 % för klustret ”hälsa”, 

(2) 2 800 000 000 EUR för klustret 

”inkluderande och säkra samhällen”, 

(2) 2,20 % för klustret ”inkluderande 

och säkra samhällen”, 

 (2a) 1,80 % för klustret ”säkra 

samhällen”, 

(3) 15 000 000 000 EUR för klustret 

”digitala frågor och industri”, 

(3) 15,64 % för klustret ”digitala 

frågor, industrin och rymden”, 

(4)  15 000 000 000 EUR för klustret 

”klimat, energi och mobilitet”, 

(4) 15,84 % för klustret ”klimat, energi 

och mobilitet”, 

(5) 10 000 000 000 EUR för klustret 

”livsmedel och naturresurser”, 

(5) 10,60 % för klustret ”livsmedel, 

naturresurser och jordbruk”, 

(6) 2 200 000 000 EUR för 

gemensamma forskningscentrumets icke-

nukleära direkta åtgärder. 

(6) 1,64 % för gemensamma 

forskningscentrumets icke-nukleära direkta 

åtgärder. 

(c) 13 500 000 000 EUR för tredje 

pelaren, ”öppen innovation”, för perioden 

2021–2027, varav 

(c) 12,41 % för tredje pelaren, 

”innovativa Europa”, för perioden 2021–

2027, varav 

(1) 10 500 000 000 EUR för 

Europeiska innovationsrådet, inklusive upp 

till 500 000 000 EUR för europeiska 

innovationsekosystem, 

(1) 8,41 % för Europeiska 

innovationsrådet, inklusive upp till 0,53 % 

för europeiska innovationsekosystem, 

(2) 3 000 000 000 EUR för Europeiska 

institutet för innovation och teknik (EIT). 

(2) 4 % för Europeiska institutet för 

innovation och teknik (EIT). 

(d) 2 100 000 000 EUR för delen 

”förstärkning av det europeiska 

forskningsområdet” för perioden 2021–

2027, varav 

(d) 4,39 % för delen ”förstärkning av 

det europeiska forskningsområdet”, med 

följande komponenter: 

(1) 1 700 000 000 EUR för ”delning 

av spetskompetens”, 

(1) 4,00 % för ”spridning av 

spetskompetens och bredare deltagande” i 

unionen. 

(2) 400 000 000 EUR för ”reformering 

och förstärkning av det europeiska 

forsknings- och innovationssystemet”. 

(2) 0,39 % för ”reformering och 

förstärkning av det europeiska forsknings- 

och innovationssystemet”. 
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3. För att kunna reagera på 

oförutsedda situationer eller ny utveckling 

och nya behov får kommissionen, inom 

ramen för det årliga budgetförfarandet, 

avvika från de belopp som avses i punkt 2 

upp till maximalt 10 %. Sådana avvikelser 

ska inte tillåtas för de belopp som avses i 

punkt 2 b.6 i denna artikel eller det totala 

belopp som anges för delen ”förstärkning 

av det europeiska forskningsområdet” i 

punkt 2 i denna artikel. 

3. För att kunna reagera på 

oförutsedda situationer eller ny utveckling 

och nya behov får kommissionen, inom 

ramen för det årliga budgetförfarandet, 

avvika från de belopp som avses i punkt 2 

upp till maximalt 10 %, inklusive 

bidragstilldelningen från associerade 

länder. 

 3a. Som ett led i unionens allmänna 

mål att integrera klimatåtgärder och 

avsätta 30 % av EU:s budget till stöd för 

klimatmålen ska åtgärderna inom ramen 

för programmet bidra till klimatmålen 

med minst 35% av programmets utgifter 

när så är lämpligt. 

 3b. Minst 3 miljarder EUR ska anslås 

till bidrag till inkrementell innovation 

inom små och medelstora företag i 

enlighet med det instrument som beskrivs 

i artikel 43.a i denna förordning och i 

bilaga I till beslutet. 

 3c. 45 % av budgeten för klustret 

”inkluderande och säkra samhällen” 

kommer att stödja forskning om de 

kulturella och kreativa sektorerna, 

inklusive unionens kulturarv, vilket 

kommer att omfatta 300 miljoner EUR 

som ska öronmärkas för inrättandet av ett 

”europeiskt kulturarvsmoln”, som anges i 

bilaga I till det särskilda programmet, 

efter en konsekvensbedömning som ska 

läggas fram för Europaparlamentet. 

 3d. Minst 1 miljard EUR ska ha som 

syfte att anslås till kvantforskning inom 

klustret ”digitala frågor, industri och 

rymden” i pelare II. 

4. Det belopp som avses i punkt 1, 

första delen av meningen, får även täcka 

utgifter för förberedelser, övervakning, 

kontroll, revision, utvärdering och andra 

verksamheter som krävs för förvaltning 

och genomförande av programmet, 

inbegripet alla administrativa kostnader, 

4. Det belopp som avses i punkt 1, 

första delen av meningen, får även täcka 

utgifter för förberedelser, övervakning, 

kontroll, revision, utvärdering och andra 

verksamheter som krävs för förvaltning 

och genomförande av programmet, 

inbegripet alla administrativa kostnader, 
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samt bedömning av programmets 

måluppfyllelse. Det får också täcka utgifter 

för studier, expertmöten, informations- och 

kommunikationsåtgärder, i den mån de har 

anknytning till programmets mål, samt 

utgifter i samband med it-nätverk som 

fokuserar på informationsbearbetning och -

utbyte, däribland gemensamma it-verktyg 

och annat tekniskt och administrativt stöd 

som behövs i samband med förvaltningen 

av programmet. 

samt bedömning av programmets 

måluppfyllelse. Dessa utgifter får inte 

överskrida 5 % av programmets totala 

belopp. Det får också täcka utgifter för 

studier, expertmöten, informations- och 

kommunikationsåtgärder, i den mån de har 

anknytning till programmets mål, samt 

utgifter i samband med it-nätverk som 

fokuserar på informationsbearbetning och -

utbyte, däribland gemensamma it-verktyg 

och annat tekniskt och administrativt stöd 

som behövs i samband med förvaltningen 

av programmet. 

5. Vid behov får anslag föras in i 

budgeten efter 2027 för att täcka utgifter 

enligt punkt 4 för förvaltning av åtgärder 

som inte slutförts den 31 december 2027. 

5. Vid behov får anslag föras in i 

budgeten efter 2027 för att täcka utgifter 

enligt punkt 4 för förvaltning av åtgärder 

som inte slutförts den 31 december 2027. 

6. Om den åtgärd som ett 

budgetmässigt åtagande ska täcka sträcker 

sig över mer än ett budgetår får åtagandet 

delas upp i årliga delåtaganden. 

6. Om den åtgärd som ett 

budgetmässigt åtagande ska täcka sträcker 

sig över mer än ett budgetår får åtagandet 

delas upp i årliga delåtaganden. 

7. Utan att det påverkar tillämpningen 

av budgetförordningen kan utgifter för 

åtgärder till följd av projekt som ingår i det 

första arbetsprogrammet vara 

stödberättigande från och med den 1 

januari 2021. 

7. Utan att det påverkar tillämpningen 

av budgetförordningen kan utgifter för 

åtgärder till följd av projekt som ingår i det 

första arbetsprogrammet vara 

stödberättigande från och med den 1 

januari 2021. 

8. Resurser som avsatts för 

medlemsstater inom ramen för delad 

förvaltning och som kan överföras i 

enlighet med artikel 21 i förordning (EU) 

XX […förordningen om gemensamma 

bestämmelser] får, på medlemsstaternas 

begäran, överföras till programmet. 

Kommissionen ska förvalta dessa medel 

direkt i enlighet med artikel 62.1 a i 

budgetförordningen eller indirekt i 

enlighet med led c i den artikeln. Om 

möjligt ska dessa resurser användas till 

förmån för den berörda medlemsstaten. 

utgår 

9. Horisont Europa är avsett att 

genomföras i samverkan med andra EU-

finansieringsprogram. En icke 

uttömmande förteckning över synergier 

med andra EU-finansieringsprogram 

utgår 
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återfinns i bilaga IV. 

Or. en 

 


