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

Forslag til forordning 

Artikel 9 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

Artikel 9 Artikel 9 

Budget Budget 

1. Budgettet for gennemførelsen af 

rammeprogrammet for perioden 2021-2027 

udgør 94 100 000 000 EUR i løbende 

priser for det særprogram, der er 

omhandlet i artikel 1, stk. 3, litra a), og 

omfatter derudover beløbet for det 

særprogram, der er omhandlet i artikel 1, 

stk. 3, litra b), som fastsat ved forordning 

… om oprettelse af Den Europæiske 

Forsvarsfond. 

1. Budgettet for gennemførelsen af 

rammeprogrammet for perioden 2021-2027 

udgør 120 000 000 000 EUR i 2018-priser 

for det særprogram, der er omhandlet i 

artikel 1, stk. 3, litra a), og omfatter 

derudover beløbet for det særprogram, der 

er omhandlet i artikel 1, stk. 3, litra b), som 

fastsat ved forordning … om oprettelse af 

Den Europæiske Forsvarsfond. 

2. Den vejledende fordeling af det 

beløb, der er omhandlet i stk. 1, første 

halvdel, er som følger: 

2. Den vejledende fordeling af det 

beløb, der er omhandlet i stk. 1, første 

halvdel, er som følger: 

a) 25 800 000 000 EUR til søjlen 

"Åben videnskab" for perioden 2021-2027, 

heraf: 

a) 27,42 % til søjle I "Videnskabelig 

topkvalitet og åben videnskab" for 

perioden 2021-2027, heraf: 

1) 16 600 000 000 EUR til Det 

Europæiske Forskningsråd 

1) 17,64 % til Det Europæiske 

Forskningsråd 
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2) 6 800 000 000 EUR til Marie 

Skłodowska-Curie-aktioner 

2) 7,23 % til Marie Skłodowska-

Curie-aktioner 

3) 2 400 000 000 EUR til 

forskningsinfrastrukturer 

3) 2,55 % til forskningsinfrastrukturer 

b) 52 700 000 000 EUR til søjlen 

"Globale udfordringer og industriel 

konkurrenceevne" for perioden 2021-2027, 

heraf: 

b) 55,78 % til søjle II "Globale 

udfordringer og europæisk industriel 

konkurrenceevne" for perioden 2021-2027, 

heraf: 

1) 7 700 000 000 EUR til klyngen 

"Sundhed" 

1) 8,06 % til klyngen "Sundhed" 

2) 2 800 000 000 EUR til klyngen 

"Inklusive og sikre samfund" 

2) 2,20 % til klyngen "Inklusive og 

kreative samfund" 

 2a) 1,80 % til klyngen "Sikre 

samfund" 

3) 15 000 000 000 EUR til klyngen 

"Inklusive og sikre samfund" 

3) 15,64 % til klyngen "Det digitale 

område, industri og rummet" 

4) 15 000 000 000 EUR til klyngen 

"Klima, energi og mobilitet" 

4) 15,84 % til klyngen "Klima, energi 

og mobilitet" 

5) 10 000 000 000 EUR til klyngen 

"Fødevarer og naturressourcer" 

5) 10,60 % til klyngen "Fødevarer, 

naturressourcer og landbrug" 

6) 2 200 000 000 EUR til Det Fælles 

Forskningscenters (JRC) ikkenukleare 

direkte aktioner 

6) 1,64 % til Det Fælles 

Forskningscenters (JRC) ikkenukleare 

direkte aktioner 

c) 13 500 000 000 EUR til søjlen 

"Åben innovation" for perioden 2021-

2027, heraf: 

c) 12,41 % til søjle III "Innovativt 

Europa" for perioden 2021-2027, heraf: 

1) 10 500 000 000 EUR til Det 

Europæiske Innovationsråd, herunder op til 

500 000 000 EUR til europæiske 

innovationsøkosystemer 

1) 8,41 % til Det Europæiske 

Innovationsråd (EIC), herunder op til 

0,53 % til europæiske 

innovationsøkosystemer 

2) 3 000 000 000 EUR til Det 

Europæiske Institut for Innovation og 

Teknologi (EIT) 

2) 4,00 % til Det Europæiske Institut 

for Innovation og Teknologi (EIT) 

d) 2 100 000 000 EUR til delen 

"Styrkelse af det europæiske 

forskningsrum" for perioden 2021-2027, 

heraf: 

d) 4,39 % til delen "Styrkelse af det 

europæiske forskningsrum" med følgende 

komponenter: 

1) 1 700 000 000 EUR til "deling af 

topkvalitet" 

1) 4,00 % til udbredelse af topkvalitet 

og udvidelse af deltagerkredsen i hele 

Unionen 

2) 400 000 000 EUR til "reform og 2) 0,39 % til reform og styrkelse af 
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forbedring af det europæiske FoI-system". det europæiske FoI-system. 

3. For at kunne reagere på uforudsete 

situationer eller på nye tendenser og behov 

kan Kommissionen som led i den årlige 

budgetprocedure afvige fra de i stk. 2 

omhandlede beløb op til maksimalt 10 %. 

En sådan afvigelse er ikke tilladt med 

hensyn til de i stk. 2, litra b), nr. 6 nævnte 

beløb og det samlede beløb, der er fastsat i 

stk. 2 for delen "Styrkelse af det 

europæiske forskningsrum". 

3. For at kunne reagere på uforudsete 

situationer eller på nye tendenser og behov 

kan Kommissionen som led i den årlige 

budgetprocedure afvige fra de i stk. 2 

omhandlede beløb op til maksimalt 10 %, 

herunder tildelingen af bidragene fra 

associerede lande. 

 3a. Som led i EU's generelle 

målsætning om at integrere 

klimaforanstaltninger og anvende 30 % af 

EU-budgettet til støtte for klimamål 

bidrager aktioner under programmet med 

mindst 35 % af udgifterne i forbindelse 

med programmet til klimamål, hvor det er 

relevant. 

 3b. Mindst 3 mia. EUR afsættes til 

tilskud til trinvis innovation i SMV'er i 

henhold til det instrument, der er 

beskrevet i denne forordnings artikel 43a 

og i bilag I til afgørelsen. 

 3c. 45 % af budgettet for klyngen 

"Inklusive og kreative samfund" vil støtte 

forskning i kulturelle og kreative sektorer, 

herunder Unionens kulturarv, og vil 

indeholde et øremærket beløb på 

300 mio. EUR til dannelsen af en 

europæisk kulturarvssky som redegjort 

for i bilag I til særprogrammet efter en 

konsekvensanalyse, der forelægges for 

Europa-Parlamentet. 

 3d. Der sigtes mod at øremærke 

mindst 1 mia. EUR til kvanteforskning 

under klyngen "Det digitale område, 

industri og rummet" i søjle II. 

4. Det beløb, der er omhandlet i stk. 1, 

første halvdel, kan også dække udgifter til 

forberedelse, overvågning, kontrol, audit, 

evaluering og andre aktiviteter samt 

udgifter, der er nødvendige for at forvalte 

og gennemføre programmet, herunder alle 

administrationsudgifter, og evaluere 

4. Det beløb, der er omhandlet i stk. 1, 

første halvdel, kan også dække udgifter til 

forberedelse, overvågning, kontrol, audit, 

evaluering og andre aktiviteter samt 

udgifter, der er nødvendige for at forvalte 

og gennemføre programmet, herunder alle 

administrationsudgifter, og evaluere 
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opfyldelsen af dets målsætninger. Det kan 

desuden omfatte udgifter til undersøgelser, 

møder mellem eksperter og informations- 

og kommunikationstiltag, for så vidt som 

de vedrører programmets målsætninger, 

samt udgifter i forbindelse med 

informationsteknologinet med henblik på 

behandling og udveksling af oplysninger, 

eksempelvis institutionelle IT-værktøjer og 

anden teknisk og administrativ bistand, 

som er påkrævet i forbindelse med 

forvaltningen af programmet. 

opfyldelsen af dets målsætninger. Disse 

udgifter må ikke overstige 5 % af det 

samlede beløb for programmet. Det kan 

desuden omfatte udgifter til undersøgelser, 

møder mellem eksperter og informations- 

og kommunikationstiltag, for så vidt som 

de vedrører programmets målsætninger, 

samt udgifter i forbindelse med 

informationsteknologinet med henblik på 

behandling og udveksling af oplysninger, 

eksempelvis institutionelle IT-værktøjer og 

anden teknisk og administrativ bistand, 

som er påkrævet i forbindelse med 

forvaltningen af programmet. 

5. Bevillinger kan om nødvendigt 

opføres i budgettet efter 2027 til dækning 

af udgifterne i stk. 4, således at aktioner, 

der ikke er afsluttet senest den 31. 

december 2027, fortsat kan forvaltes. 

5. Bevillinger kan om nødvendigt 

opføres i budgettet efter 2027 til dækning 

af udgifterne i stk. 4, således at aktioner, 

der ikke er afsluttet senest den 31. 

december 2027, fortsat kan forvaltes. 

6. Budgetforpligtelser for aktioner, 

der løber over mere end et regnskabsår, 

kan opdeles på flere år i årlige trancher. 

6. Budgetforpligtelser for aktioner, 

der løber over mere end et regnskabsår, 

kan opdeles på flere år i årlige trancher. 

7. For så vidt andet ikke er fastsat i 

finansforordningen, kan udgifter til 

aktioner under projekter, som er omfattet af 

det første arbejdsprogram, være 

støtteberettigede fra og med den 1. januar 

2021. 

7. For så vidt andet ikke er fastsat i 

finansforordningen, kan udgifter til 

aktioner under projekter, som er omfattet af 

det første arbejdsprogram, være 

støtteberettigede fra og med den 1. januar 

2021. 

8. Ressourcer, som er tildelt 

medlemsstaterne under delt forvaltning, 

og som kan overføres i overensstemmelse 

med artikel 21 i forordning (EU) XX 

[forordningen om fælles bestemmelser], 

kan på deres anmodning overføres til 

programmet. Kommissionen forvalter 

disse midler direkte i overensstemmelse 

med finansforordningens artikel 62, stk. 

1, litra a), eller indirekte i 

overensstemmelse med nævnte artikels 

litra c). De omhandlede midler anvendes 

om muligt til fordel for den pågældende 

medlemsstat. 

udgår 

9. Horisont Europa er udformet, så 

dets gennemførelse muliggør synergier 

med andre af Unionens 

finansieringsprogrammer. En ikke-

udgår 
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udtømmende liste over synergier med 

andre EU-finansieringsprogrammer 

fremgår af bilag IV. 

Or. en 

 


