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Správa A8-0401/2018 

Dan Nica 

Horizont Európa – rámcový program pre výskum a inováciu, stanovenie jeho pravidiel účasti 

a šírenia 

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

Návrh nariadenia 

Článok 9 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

Článok 9 Článok 9 

Rozpočet Rozpočet 

1. Finančné krytie na implementáciu 

rámcového programu na obdobie 2021 – 

2027 je 94 100 000 000 EUR v bežných 

cenách pre osobitný program uvedený v 

článku 1 ods. 3 písm. a) a navyše suma pre 

osobitný program uvedený v článku 1 ods. 

3 písm. b) podľa nariadenia ..., ktorým sa 

zriaďuje Európsky obranný fond. 

1. Finančné krytie na implementáciu 

rámcového programu na obdobie 2021 – 

2027 je 120 000 000 000 EUR v cenách 

roku 2018 pre osobitný program uvedený v 

článku 1 ods. 3 písm. a) okrem sumy pre 

osobitný program uvedený v článku 1 ods. 

3 písm. b) podľa nariadenia ..., ktorým sa 

zriaďuje Európsky obranný fond. 

2. Orientačné rozdelenie sumy 

uvedenej v prvej polovici vety odseku 1 je 

takéto: 

2. Orientačné rozdelenie sumy 

uvedenej v prvej polovici vety odseku 1 je 

takéto: 

a) 25 800 000 000 EUR na pilier I 

Otvorená veda na obdobie 2021 – 2027, z 

toho 

a) 27,42 % na pilier I Excelentná a 

otvorená veda na obdobie 2021 – 2027, z 

toho 

1. 16 600 000 000 EUR na Európsku 

radu pre výskum; 

1. 17,64 % na Európsku radu pre 

výskum; 

2. 6 800 000 000 EUR na akcie Marie 2. 7,23 % na akcie Marie Curie-
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Curie-Skłodowskej; Skłodowskej; 

3. 2 400 000 000 EUR na výskumné 

infraštruktúry; 

3. 2,55 % na výskumné infraštruktúry; 

b) 52 700 000 000 EUR na pilier II 

Globálne výzvy a konkurencieschopnosť 

priemyslu na obdobie 2021 – 2027, z toho 

b) 55,78 % na pilier II Globálne výzvy 

a európska konkurencieschopnosť 

priemyslu na obdobie 2021 – 2027, z toho 

1. 7 700 000 000 EUR na klaster 

Zdravie; 

1. 8,06 % na klaster Zdravie; 

2. 2 800 000 000 EUR na klaster 

Inkluzívna a bezpečná spoločnosť; 

2. 2,20 % na klaster Inkluzívna a 

kreatívna spoločnosť; 

 2a. 1,80 % na klaster Bezpečná 

spoločnosť; 

3. 15 000 000 000 EUR na klaster 

Digitalizácia a priemysel; 

3. 15,64 % na klaster Digitalizácia, 

priemysel a kozmický priestor; 

4. 15 000 000 000 EUR na klaster 

Klíma, energetika a mobilita; 

4. 15,84 % na klaster Klíma, 

energetika a mobilita; 

5. 10 000 000 000 EUR na klaster 

Potravinové a prírodné zdroje; 

5. 10,60 % na klaster Potravinové 

a prírodné zdroje a poľnohospodárstvo; 

6. 2 200 000 000 EUR na nejadrové 

priame akcie Spoločného výskumného 

centra (JRC); 

6. 1,64 % na nejadrové priame akcie 

Spoločného výskumného centra (JRC); 

c) 13 500 000 000 EUR na pilier III 

Otvorené inovácie na obdobie 2021 – 

2027, z toho 

c) 12,41 % na pilier III Inovatívna 

Európa na obdobie 2021 – 2027, z toho 

1. 10 500 000 000 EUR na Európsku 

radu pre inováciu vrátane až 500 000 000 

na európske inovačné ekosystémy; 

1. 8,41 % na Európsku radu pre 

inováciu (EIC) vrátane až 0,53 % na 

európske inovačné ekosystémy; 

2. 3 000 000 000 EUR na Európsky 

inovačný a technologický inštitút (EIT); 

2. 4 % na Európsky inovačný a 

technologický inštitút (EIT); 

d) 2 100 000 000 EUR na časť 

Posilnenie Európskeho výskumného 

priestoru na obdobie 2021 – 2027, z toho 

d) 4,39 % na časť Posilnenie 

Európskeho výskumného priestoru s týmito 

zložkami: 

1. 1 700 000 000 EUR na zdieľanie 

excelentnosti; 

1. 4,00 % na šírenie excelentnosti a 

rozšírenie účasti v celej Únii; 

2. 400 000 000 EUR na reformu a 

posilnenie európskeho systému výskumu a 

inovácií. 

2. 0,39 % na reformu a posilnenie 

európskeho systému výskumu a inovácií. 

3. Komisia sa môže v rámci 

každoročného rozpočtového postupu 

odchýliť od súm uvedených v odseku 2 

najviac o 10 % s cieľom reagovať na 

3. Komisia sa môže v rámci 

každoročného rozpočtového postupu 

odchýliť od súm uvedených v odseku 2 

najviac o 10 % vrátane vyčlenenia 
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nepredvídané situácie alebo nový vývoj či 

potreby. Takáto odchýlka nie je povolená 

pri sume uvedenej v odseku 2 písm. b) 

bode 6 tohto článku a pri celkovej sume 

stanovenej pre časť Posilnenie 

Európskeho výskumného priestoru 

uvedenú v odseku 2 tohto článku. 

príspevkov od pridružených krajín s 

cieľom reagovať na nepredvídané situácie 

alebo nový vývoj či potreby. 

 3a. V rámci všeobecného cieľa EÚ, 

ktorým je začleňovanie opatrení v oblasti 

klímy a využívanie 30 % rozpočtu EÚ na 

podporu cieľov v oblasti klímy, by akcie v 

rámci programu mali prispievať najmenej 

35 % výdavkov programu k plneniu 

cieľov v oblasti klímy tak, ako je potrebné. 

 3b. Na granty na postupné inovácie v 

MSP podľa nástroja uvedeného v článku 

43a tohto nariadenia a v prílohe I k 

rozhodnutiu sa vyčlenia minimálne 3 

miliardy EUR. 

 3c. 45 % rozpočtu na klaster 

Inkluzívna a kreatívna spoločnosť bude 

podporovať výskum v sektoroch kultúry a 

tvorivej činnosti vrátane kultúrneho 

dedičstva Únie, ktoré bude zahŕňať 300 

miliónov EUR vyčlenených na vytvorenie 

cloudu európskeho kultúrneho dedičstva, 

ako sa uvádza v prílohe I k osobitnému 

programu, a to na základe posúdenia 

vplyvu, ktoré sa predloží Európskemu 

parlamentu. 

 3d. Najmenej 1 miliarda EUR je 

určená na kvantový výskum v rámci 

klastra Digitalizácia, priemysel 

a kozmický priestor II. piliera. 

4. Zo sumy uvedenej v prvej polovici 

vety odseku 1 sa môžu takisto uhrádzať 

výdavky na prípravu, monitorovanie, 

kontrolu, audit, hodnotenie a iné činnosti a 

výdavky potrebné na riadenie a 

implementáciu programu vrátane všetkých 

administratívnych výdavkov, ako aj na 

hodnotenie dosahovania jeho cieľov. 

Okrem toho sa z nej môžu uhrádzať 

výdavky na štúdie, stretnutia expertov, 

informačné a komunikačné akcie, pokiaľ sa 

týkajú cieľov programu, ako aj výdavky 

4. Zo sumy uvedenej v prvej polovici 

vety odseku 1 sa môžu takisto uhrádzať 

výdavky na prípravu, monitorovanie, 

kontrolu, audit, hodnotenie a iné činnosti a 

výdavky potrebné na riadenie a 

implementáciu programu vrátane všetkých 

administratívnych výdavkov, ako aj na 

hodnotenie dosahovania jeho cieľov. Tieto 

výdavky nesmú prekročiť 5 % celkovej 

sumy programu. Okrem toho sa z nej 

môžu uhrádzať výdavky na štúdie, 

stretnutia expertov, informačné a 
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spojené so sieťami informačných 

technológií zameranými na spracovanie a 

výmenu informácií vrátane nástrojov 

informačných technológií na úrovni 

inštitúcií a ostatné výdavky na technickú a 

administratívnu pomoc potrebnú v 

súvislosti s riadením programu. 

komunikačné akcie, pokiaľ sa týkajú 

cieľov programu, ako aj výdavky spojené 

so sieťami informačných technológií 

zameranými na spracovanie a výmenu 

informácií vrátane nástrojov informačných 

technológií na úrovni inštitúcií a ostatné 

výdavky na technickú a administratívnu 

pomoc potrebnú v súvislosti s riadením 

programu. 

5. V prípade potreby možno do 

rozpočtu na obdobie po roku 2027 zahrnúť 

rozpočtové prostriedky na pokrytie 

výdavkov uvedených v odseku 4, aby sa 

umožnilo riadenie akcií, ktoré sa neskončia 

do 31. decembra 2027. 

5. V prípade potreby možno do 

rozpočtu na obdobie po roku 2027 zahrnúť 

rozpočtové prostriedky na pokrytie 

výdavkov uvedených v odseku 4, aby sa 

umožnilo riadenie akcií, ktoré sa neskončia 

do 31. decembra 2027. 

6. Rozpočtové záväzky, ktoré sa 

vzťahujú na akcie trvajúce viac ako jeden 

rozpočtový rok, sa môžu rozdeliť na ročné 

čiastkové platby počas viacerých rokov. 

6. Rozpočtové záväzky, ktoré sa 

vzťahujú na akcie trvajúce viac ako jeden 

rozpočtový rok, sa môžu rozdeliť na ročné 

čiastkové platby počas viacerých rokov. 

7. Bez toho, aby bolo dotknuté 

nariadenie o rozpočtových pravidlách, 

výdavky na akcie vyplývajúce z projektov 

zahrnutých do prvého pracovného 

programu môžu byť oprávnené od 1. 

januára 2021. 

7. Bez toho, aby bolo dotknuté 

nariadenie o rozpočtových pravidlách, 

výdavky na akcie vyplývajúce z projektov 

zahrnutých do prvého pracovného 

programu môžu byť oprávnené od 1. 

januára 2021. 

8. Zdroje pridelené členským štátom 

v rámci zdieľaného riadenia, ktoré možno 

presunúť v súlade s článkom 21 

nariadenia (EÚ) XX […všeobecné 

nariadenie], môžu byť na základe ich 

žiadosti presunuté na program. Komisia 

používa tieto zdroje priamo v súlade s 

článkom 62 ods. 1 písm. a) nariadenia 

o rozpočtových pravidlách alebo nepriamo 

v súlade s písmenom c) uvedeného 

článku. Tieto zdroje sa podľa možnosti 

použijú v prospech dotknutého členského 

štátu. 

vypúšťa sa 

9. Program Európsky horizont je 

určený na implementovanie v synergii s 

ostatnými programami financovania z 

prostriedkov Únie. Neúplný zoznam 

synergií s ostatnými programami 

financovania z prostriedkov Únie je 

uvedený v prílohe IV. 

vypúšťa sa 
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