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Доклад A8-0401/2018 

Дан Ника 

Рамкова програма за научни изследвания и иновации „Хоризонт Европа“ и определяне 

на нейните правила за участие и разпространение на резултатите 

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

Предложение за регламент 

Член 9 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

Член 9 Член 9 

Бюджет Бюджет 

1. Финансовият пакет за 

изпълнението на рамковата програма за 

периода 2021—2027 г. е 

94 100 000 000 EUR по текущи цени за 

специфичната програма, посочена в 

член 1, параграф 3, буква а), и в 

допълнение — сумата за специфичната 

програма, посочена в член 1, 

параграф 3, буква б), както е посочено в 

Регламент … за създаване на 

Европейския фонд за отбрана. 

1. Финансовият пакет за 

изпълнението на рамковата програма за 

периода 2021—2027 г. е 

120 000 000 000 EUR по цени за 2018 г. 

за специфичната програма, посочена в 

член 1, параграф 3, буква а), и в 

допълнение — сумата за специфичната 

програма, посочена в член 1, 

параграф 3, буква б), както е посочено в 

Регламент … за създаване на 

Европейския фонд за отбрана. 

2. Индикативното разпределение на 

сумата, посочена в първата половина на 

изречението в параграф 1, е: 

2. Индикативното разпределение на 

сумата, посочена в първата половина на 

изречението в параграф 1, е: 

a) 25 800 000 000 EUR за стълб I 

„Отворена наука“ за периода 2021—

2027 г., от които: 

a) 27,42% за стълб I „Високи 

научни постижения и отворена 
наука“ за периода 2021—2027 г., от 

които: 
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(1) 16 600 000 000 EUR за 

Европейския научноизследователски 

съвет; 

(1) 17,64% за Европейския 

научноизследователски съвет; 

(2) 6 800 000 000 EUR за действията 

„Мария Склодовска-Кюри“; 

(2) 7,23% за действията „Мария 

Склодовска-Кюри“; 

(3) 2 400 000 000 EUR за 

научноизследователски 

инфраструктури; 

(3) 2,55% за научноизследователски 

инфраструктури; 

б) 52 700 000 000 EUR за стълб II 

„Глобални предизвикателства и 

конкурентоспособност на 

промишлеността“ за периода 2021—

2027 г., от които: 

б) 55,78% за стълб II „Глобални 

предизвикателства и 

конкурентоспособност на европейската 

промишленост“ за периода 2021—

2027 г., от които: 

(1) 7 700 000 000 EUR за клъстер 

„Здравеопазване“; 

(1) 8,06% за клъстер 

„Здравеопазване“; 

(2) 2 800 000 000 EUR за клъстер 

„Приобщаващо и сигурно общество“; 

(2) 2,20% за клъстер „Приобщаващо 

и творческо общество“; 

 (2а) 1,80% за клъстер „Сигурни 

общества“; 

(3) 15 000 000 000 EUR за клъстер 

„Цифрова сфера и промишленост“; 

(3) 15,64% за клъстер „Цифрова 

сфера, промишленост и космическо 

пространство“; 

(4) 15 000 000 000 EUR за клъстер 

„Климат, енергия и мобилност“; 

(4) 15,84% за клъстер „Климат, 

енергия и мобилност“; 

(5) 10 000 000 000 EUR за клъстер 

„Храни и природни ресурси“; 

(5) 10,60% за клъстер „Храни, 

природни ресурси и селско 

стопанство“; 

(6) 2 200 000 000 EUR за преки 

действия на Съвместния 

изследователски център (JRC) извън 

ядрената област; 

(6) 1,64% за преки действия на 

Съвместния изследователски център 

(JRC) извън ядрената област. 

в) 13 500 000 000 EUR за стълб III 

„Отворени иновации“ за периода 

2021—2027 г., от които: 

в) 12,41% за стълб III „Иновативна 

Европа“ за периода 2021—2027 г., от 

които: 

(1) 10 500 000 000 EUR за 

Европейския съвет по иновациите, 

включително до 500 000 000 EUR за 

европейски иновационни екосистеми; 

(1) 8,41% за Европейския съвет по 

иновациите (ЕСИ), включително до 

0,53% за европейски иновационни 

екосистеми; 

(2) 3 000 000 000 EUR за 

Европейския институт за иновации и 

технологии (EIT); 

(2) 4% за Европейския институт за 

иновации и технологии (EIT); 

г) 2 100 000 000 EUR за част г) 4,39% за частта „Укрепване на 
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„Укрепване на европейското 

научноизследователско пространство“ 

за периода 2021—2027 г., от които: 

европейското научноизследователско 

пространство“ със следните 

компоненти: 

(1) 1 700 000 000 EUR за „Обмен на 

високи постижения“; 

(1) 4,00% за „Разпространение на 

високи постижения и разширяване на 

участието в рамките на Съюза“; 

(2) 400 000 000 EUR за 

„Реформиране и засилване на 

европейската система за научни 

изследвания и иновации“. 

(2) 0,39% за „Реформиране и 

засилване на европейската система за 

научни изследвания и иновации“. 

3. С оглед да се реагира на 

непредвидени ситуации или на нови 

тенденции и нужди, Комисията може, в 

рамките на годишната бюджетна 

процедура, да се отклони от сумите, 

посочени в параграф 2, с максимум 

10 %. Такова отклонение не се 

позволява за сумите, посочени в 

параграф 2, буква б), точка 6 от 

настоящия член, и за общата сума, 

посочена в параграф 2 от настоящия 

член за част „Укрепване на 

европейското научноизследователско 

пространство“. 

3. С оглед да се реагира на 

непредвидени ситуации или на нови 

тенденции и нужди, Комисията може, в 

рамките на годишната бюджетна 

процедура, да се отклони от сумите, 

посочени в параграф 2, с максимум 10 

%, включително разпределението на 

вноските от асоциираните държави. 

 3а. Като част от общата цел на 

ЕС за включване на действия в 

областта на климата и изразходване 

на 30% от бюджета на ЕС в подкрепа 

на целите в областта на климата, 

действията по програмата следва да 

допринасят за поне 35% от разходите 

по програмата за постигане на цели, 

свързани с климата, когато това е 

целесъобразно. 

 3б. Най-малко 3 милиарда евро се 

заделят за безвъзмездни средства за 

допълнителни иновации в МСП 

съгласно инструмента, описан в 

член 43, буква а) от настоящия 

регламент и в приложение I към 

решението. 

 3в. 45% от бюджета на клъстера 

„Приобщаващи и творчески 

общества“ ще подкрепят научни 

изследвания в секторите на 
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културата и творчеството, 

включително културното наследство 

на Съюза, което ще включва 300 

милиона евро, заделени за създаването 

на „Европейски облак за културно 

наследство“, както е описано 

подробно в приложение I към 

специалната програма, след оценка на 

въздействието, която ще бъде 

представена на Европейския 

парламент. 

 3г. Стремежът е да бъдат 

заделени най-малко 1 милиард евро за 

квантови изследвания в рамките на 

клъстер „Цифрова сфера, 

промишленост и космическо 

пространство“ от стълб II. 

4. Сумата, посочена в първата 

половина на изречението в параграф 1, 

може да бъде използвана и за покриване 

на разходи за подготвителни, 

мониторингови, контролни, одитни 

дейности, дейности за оценка и други 

дейности и разходи, необходими за 

управление и изпълнение на 

програмата, включително всички 

административни разходи, както и за 

оценка на постигането на нейните цели. 

От нея освен това може да се покриват 

разходи във връзка с проучвания, срещи 

на експерти, информационни и 

комуникационни дейности, доколкото 

те са свързани с целите на програмата, 

както и разходи, свързани с 

информационнотехнологични мрежи, 

насочени към обработката и обмена на 

информация, в т.ч. институционални 

информационнотехнологични 

инструменти и друга техническа и 

административна помощ, необходими 

във връзка с управлението на 

програмата. 

4. Сумата, посочена в първата 

половина на изречението в параграф 1, 

може да бъде използвана и за покриване 

на разходи за подготвителни, 

мониторингови, контролни, одитни 

дейности, дейности за оценка и други 

дейности и разходи, необходими за 

управление и изпълнение на 

програмата, включително всички 

административни разходи, както и за 

оценка на постигането на нейните цели. 

Тези разходи не надвишават 5% от 

общата сума за програмата. От нея 

освен това може да се покриват разходи 

във връзка с проучвания, срещи на 

експерти, информационни и 

комуникационни дейности, доколкото 

те са свързани с целите на програмата, 

както и разходи, свързани с 

информационнотехнологични мрежи, 

насочени към обработката и обмена на 

информация, в т.ч. институционални 

информационнотехнологични 

инструменти и друга техническа и 

административна помощ, необходими 

във връзка с управлението на 

програмата. 

5. При необходимост в бюджета за 

периода след 2027 г. може да се впишат 

бюджетни кредити за покриване на 

5. При необходимост в бюджета за 

периода след 2027 г. може да се впишат 

бюджетни кредити за покриване на 
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предвидените в параграф 4 разходи, 

така че да бъде възможно управлението 

на действията, които не са приключили 

към 31 декември 2027 г. 

предвидените в параграф 4 разходи, 

така че да бъде възможно управлението 

на действията, които не са приключили 

към 31 декември 2027 г. 

6. Бюджетните задължения за 

действия, които надхвърлят една 

финансова година, могат да се 

разпределят за няколко години под 

формата на годишни траншове. 

6. Бюджетните задължения за 

действия, които надхвърлят една 

финансова година, могат да се 

разпределят за няколко години под 

формата на годишни траншове. 

7. Без да се засяга Финансовият 

регламент, разходите за действия, 

произтичащи от проекти, които са 

включени в първата работна програма, 

могат да бъдат допустими от 1 януари 

2021 г. 

7. Без да се засяга Финансовият 

регламент, разходите за действия, 

произтичащи от проекти, които са 

включени в първата работна програма, 

могат да бъдат допустими от 1 януари 

2021 г. 

8. Ресурсите, отпуснати на 

държавите членки в режим на 

споделено управление и прехвърлими в 

съответствие с член 21 от 

Регламент (ЕС) ХХ […Регламент за 

общите разпоредби], могат по искане 

на държавите членки да бъдат 

прехвърлени към програмата. 

Комисията изпълнява тези ресурси 

пряко в съответствие с член 62, 

параграф 1, буква а) от Финансовия 

регламент или непряко — в 

съответствие с буква в) от посочения 

член. Когато е възможно, тези 

ресурси се използват в полза на 

съответната държава членка. 

заличава се 

9. Програмата „Хоризонт 

Европа“ е замислена да се изпълнява в 

полезно взаимодействие с други 

програми за финансиране от Съюза. 

Неизчерпателен списък на полезните 

взаимодействия с други програми за 

финансиране от Съюза се съдържа в 

приложение IV. 

заличава се 

Or. en 

 


