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Rendeletre irányuló javaslat 

9 cikk 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

9. cikk 9. cikk 

Költségvetés Költségvetés 

(1) A keretprogram 2021–2027-es 

időszakban történő végrehajtására szánt 

pénzügyi keretösszeg folyó áron 

94 100 000 000 EUR az 1. cikk (3) 

bekezdésének a) pontjában említett egyedi 

program esetében, és emellett az 1. cikk (3) 

bekezdésének b) pontjában említett egyedi 

programra vonatkozó összeg, amelyet az 

Európai Védelmi Alap létrehozásáról szóló 

… rendelet állapít meg. 

(1) A keretprogram 2021–2027-es 

időszakban történő végrehajtására szánt 

pénzügyi keretösszeg 2018-as árakon 120 

000 000 000 EUR az 1. cikk (3) 

bekezdésének a) pontjában említett egyedi 

program esetében, és emellett az 1. cikk (3) 

bekezdésének b) pontjában említett egyedi 

programra vonatkozó összeg, amelyet az 

Európai Védelmi Alap létrehozásáról 

szóló… rendelet állapít meg. 

(2) Az (1) bekezdés első 

félmondatában említett összeg indikatív 

felosztása a következő: 

(2) Az (1) bekezdés első 

félmondatában említett összeg indikatív 

felosztása a következő: 

a) I. pillér – „Nyílt tudomány”, 2021–

2027-es időszak: 25 800 000 000 EUR, 

amelyből: 

a) I. pillér – „Kiváló és nyílt 

tudomány”, 2021–2027-es időszak: 

27,42%, amelyből: 

1. Európai Kutatási Tanács: 

16 600 000 000 EUR; 

1. Európai Kutatási Tanács: 17,64%; 
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2. Marie Skłodowska-Curie-

cselekvések: 6 800 000 000 EUR; 

2. Marie Skłodowska-Curie-

cselekvések: 7,23%; 

3. kutatási infrastruktúrák: 

2 400 000 000 EUR; 

3. kutatási infrastruktúrák: 2,55%; 

b) II. pillér – „Globális kihívások és 

ipari versenyképesség”, 2021–2027-es 

időszak: 52 700 000 000 EUR, amelyből 

b) II. pillér – „Globális kihívások és 

európai ipari versenyképesség”, 2021–

2027-es időszak: 55,78%, amelyből 

1. „Egészségügy” klaszter: 

7 700 000 000 EUR; 

1. „Egészségügy” klaszter: 8,06%; 

2. „Inkluzív és biztonságos 

társadalom” klaszter: 2 800 000 000 EUR; 

2. „Inkluzív és kreatív társadalom” 

klaszter: 2,20%; 

 2a. „Biztonságos társadalmak” 

klaszter: 1,80%; 

3. „Digitális gazdaság, ipar” klaszter: 

15 000 000 000 EUR; 

3. „Digitális gazdaság, ipar és 

világűr” klaszter; 15,64%; 

4. „Éghajlat, energiaügy és mobilitás” 

klaszter: 15 000 000 000 EUR; 

4. „Éghajlat, energiaügy és mobilitás” 

klaszter: 15,84%; 

5. „Élelmiszerek és természeti 

erőforrások” klaszter: 

10 000 000 000 EUR; 

5. „Élelmiszerek, természeti 

erőforrások és mezőgazdaság” klaszter: 

10,60%; 

6. a Közös Kutatóközpont (JRC) nem 

nukleáris közvetlen cselekvései: 

2 200 000 000 EUR; 

6. a Közös Kutatóközpont (JRC) nem 

nukleáris közvetlen cselekvései: 1,64%; 

c) III. pillér – „Nyílt innováció”, 

2021–2027-es időszak: 

13 500 000 000 EUR, amelyből: 

c) III. pillér – „Innovatív Európa”, 

2021–2027-es időszak: 12,41%, amelyből: 

1. Európai Innovációs Tanács: 

10 500 000 000 EUR, ebből európai 

innovációs ökoszisztémák: legfeljebb 

500 000 000 EUR; 

1. Európai Innovációs Tanács: 8,41%, 

ebből európai innovációs ökoszisztémák: 

legfeljebb 0,53%; 

2. Európai Innovációs és Technológiai 

Intézet (EIT): 3 000 000 000 EUR; 

2. Európai Innovációs és Technológiai 

Intézet (EIT): 4%; 

d) „Az Európai Kutatási Térség 

megerősítése” rész, 2021–2027-es időszak: 

2 100 000 000 EUR, amelyből 

d) „Az Európai Kutatási Térség 

megerősítése” rész: 4,39%, melynek 

összetevői a következők: 

1. „a kiválóság megosztása”: 

1 700 000 000 EUR; 

1. „a kiválóság terjesztése és a 

részvétel kibővítése Unió-szerte”: 4,00%; 

2. „az európai kutatási és innovációs 

rendszer megreformálása és fejlesztése”: 

400 000 000 EUR. 

2. az európai kutatási és innovációs 

rendszer megreformálása és fejlesztése: 

0,39%. 

(3) Az előre nem látható helyzetekre és (3) Az előre nem látható helyzetekre és 
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az új fejleményekre vagy igényekre történő 

reagálás céljaira a Bizottság az éves 

költségvetési eljárás során legfeljebb 10 %-

os mértékben eltérhet a (2) bekezdésben 

említett összegektől. Nem megengedett az 

ilyen eltérés az e cikk (2) bekezdése b) 

pontjának 6. alpontjában említett összeg 

és „Az Európai Kutatási Térség 

megerősítése” részre vonatkozóan e cikk 

(2) bekezdésében meghatározott teljes 

összeg tekintetében. 

az új fejleményekre vagy igényekre történő 

reagálás céljaira a Bizottság az éves 

költségvetési eljárás során legfeljebb 10%-

os mértékben – beleértve a társult 

országok hozzájárulásainak elosztását –

eltérhet a (2) bekezdésben említett 

összegektől. 

 (3a) Az éghajlat-politikai fellépések 

érvényesítésére és az uniós költségvetés 

30%-ának az éghajlat-politikai 

célkitűzések támogatása érdekében 

történő felhasználására vonatkozó 

általános uniós célkitűzés részeként a 

program szerinti intézkedéseknek adott 

esetben legalább a program kiadásainak 

35%-ával hozzá kell járulniuk az 

éghajlatváltozással kapcsolatos 

célkitűzésekhez. 

 (3b) Legalább 3 milliárd EUR-t 

különítenek el az e rendelet 43a. cikkében 

és a határozat I. mellékletében leírt eszköz 

szerint a kis- és középvállalkozásoknál 

megvalósuló fokozatos innováció 

támogatására. 

 (3c) Az Európai Parlamentnek 

benyújtandó hatásvizsgálatot követően az 

„Inkluzív és a kreatív társadalom” 

klaszter költségvetésének 45%-a a 

kulturális és kreatív ágazatokkal – köztük 

az Unió kulturális örökségével – 

kapcsolatos kutatást támogatja, és 

magában foglalja az egyedi program I. 

mellékletében részletezett európai 

kulturálisörökség-felhő létrehozására 

fordítandó 300 millió EUR összeget. 

 (3d) Legalább 1 milliárd EUR-t kell 

kvantumkutatásra fordítani a II. pillér 

„Digitális gazdaság, ipar és világűr” 

klasztere keretében. 

(4) Az (1) bekezdés első 

félmondatában említett összeg továbbá 

fedezheti a program irányításával, 

(4) Az (1) bekezdés első 

félmondatában említett összeg továbbá 

fedezheti a program irányításával, 
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végrehajtásával és a program célkitűzései 

megvalósításának értékelésével 

kapcsolatos előkészítési, nyomonkövetési, 

kontroll-, ellenőrzési, értékelési és egyéb 

tevékenységekre vonatkozó költségeket, 

ideértve minden igazgatási kiadást is. Az 

összeg ezenfelül fedezheti a 

tanulmányokkal, szakértői ülésekkel, 

tájékoztatási és kommunikációs 

cselekvésekkel kapcsolatos kiadásokat, 

amelyek kapcsolódnak a program 

célkitűzéseihez, továbbá az információk 

feldolgozására és cseréjére összpontosító 

IT-hálózatokkal – többek között az 

intézményi IT-eszközökkel – kapcsolatos 

kiadásokat, valamint a program irányítása 

tekintetében felmerült minden egyéb 

technikai és igazgatási segítségnyújtási 

költséget. 

végrehajtásával és a program célkitűzései 

megvalósításának értékelésével 

kapcsolatos előkészítési, nyomonkövetési, 

kontroll-, ellenőrzési, értékelési és egyéb 

tevékenységekre vonatkozó költségeket, 

ideértve minden igazgatási kiadást is. Ezen 

költségek nem haladhatják meg a 

program teljes összegének 5%-át. Az 

összeg ezenfelül fedezheti a 

tanulmányokkal, szakértői ülésekkel, 

tájékoztatási és kommunikációs 

cselekvésekkel kapcsolatos kiadásokat, 

amelyek kapcsolódnak a program 

célkitűzéseihez, továbbá az információk 

feldolgozására és cseréjére összpontosító 

IT-hálózatokkal – többek között az 

intézményi IT-eszközökkel – kapcsolatos 

kiadásokat, valamint a program irányítása 

tekintetében felmerült minden egyéb 

technikai és igazgatási segítségnyújtási 

költséget. 

(5) A 2027. december 31-ig be nem 

fejezett cselekvésekkel kapcsolatos 

igazgatási feladatok ellátása céljából 

szükség esetén előirányzatok állíthatók be 

a 2027 utáni költségvetésbe a (4) 

bekezdésben meghatározott kiadások 

fedezésére. 

(5) A 2027. december 31-ig be nem 

fejezett cselekvésekkel kapcsolatos 

igazgatási feladatok ellátása céljából 

szükség esetén előirányzatok állíthatók be 

a 2027 utáni költségvetésbe a (4) 

bekezdésben meghatározott kiadások 

fedezésére. 

(6) Az egy pénzügyi évnél hosszabb 

időn átívelő cselekvések költségvetési 

kötelezettségvállalásai felbonthatók több 

évre esedékes éves részletekre. 

(6) Az egy pénzügyi évnél hosszabb 

időn átívelő cselekvések költségvetési 

kötelezettségvállalásai felbonthatók több 

évre esedékes éves részletekre. 

(7) A költségvetési rendelet sérelme 

nélkül az első munkaprogramban szereplő 

projektekből származó, intézkedési 

kiadások 2021. január 1-jétől számolhatók 

el. 

(7) A költségvetési rendelet sérelme 

nélkül az első munkaprogramban szereplő 

projektekből származó, intézkedési 

kiadások 2021. január 1-jétől számolhatók 

el. 

(8) A tagállamok részére megosztott 

irányítás keretében allokált és az (EU) XX 

rendelet [közös rendelkezésekről szóló 

rendelet] 21. cikkének megfelelően 

átcsoportosítható források a tagállamok 

kérésére átcsoportosíthatók a programra. 

A Bizottság ezeket a forrásokat a 

költségvetési rendelet 62. cikke (1) 

bekezdésének a) pontjával összhangban 

törölve 
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közvetlenül vagy 62. cikke (1) 

bekezdésének c) pontjával összhangban 

közvetve hajtja végre Ezeket a forrásokat 

lehetőség szerint az érintett tagállam 

javára kell felhasználni. 

(9) A Horizont Európa program 

kialakítása a más uniós finanszírozási 

programokkal szinergiában történő 

végrehajtást célozza. A IV. melléklet 

tartalmazza a más uniós finanszírozási 

programokkal fennálló szinergiák nem 

kimerítő felsorolását. 

törölve 

Or. en 

 


