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Komission teksti Tarkistus 

(8) Ohjelmalla on samanlaisia 

tavoitteita kuin muilla unionin ohjelmilla, 

joita ovat esimerkiksi Euroopan horisontti, 

InvestEU-rahasto, Euroopan 

puolustusrahasto sekä asetuksen (EU) 

[yhteisiä säännöksiä koskeva asetus] piiriin 

kuuluvat rahastot. Tämän vuoksi olisi 

säädettävä näistä ohjelmista saatavasta 

kumulatiivisesta rahoituksesta, sillä 

edellytyksellä että rahoitus koskee samoja 

kustannuseriä, erityisesti unionin 

ohjelmista saatavaa täydentävää rahoitusta 

koskevilla järjestelyillä, kun 

hallintomääräykset sen mahdollistavat, 

joko peräkkäin, vuorotellen tai 

yhdistelemällä varoja, mukaan lukien 

toimien yhteisrahoitus siten, että 

mahdollisuuksien mukaan voidaan 

toteuttaa innovaatiokumppanuuksia ja 

rahoitusta yhdistäviä toimia. Ohjelman 

täytäntöönpanon aikana komission olisi 

tämän vuoksi edistettävä synergiaa muiden 

aiheeseen liittyvien unionin ohjelmien 

kanssa, mikä mahdollistaisi 

mahdollisuuksien mukaan riskirahoituksen 

käytön, innovaatiokumppanuudet sekä 

kumulatiivisen rahoituksen tai rahoitusta 

yhdistävät toimet. 

(8) Ohjelmalla on samanlaisia 

tavoitteita kuin muilla unionin ohjelmilla, 

joita ovat esimerkiksi Euroopan horisontti, 

InvestEU-rahasto sekä asetuksen (EU) 

[yhteisiä säännöksiä koskeva asetus] piiriin 

kuuluvat rahastot. Tämän vuoksi olisi 

säädettävä näistä ohjelmista saatavasta 

kumulatiivisesta rahoituksesta, sillä 

edellytyksellä että rahoitus koskee samoja 

kustannuseriä, erityisesti unionin 

ohjelmista saatavaa täydentävää rahoitusta 

koskevilla järjestelyillä, kun 

hallintomääräykset sen mahdollistavat, 

joko peräkkäin, vuorotellen tai 

yhdistelemällä varoja, mukaan lukien 

toimien yhteisrahoitus siten, että 

mahdollisuuksien mukaan voidaan 

toteuttaa innovaatiokumppanuuksia ja 

rahoitusta yhdistäviä toimia. Ohjelman 

täytäntöönpanon aikana komission olisi 

tämän vuoksi edistettävä synergiaa muiden 

aiheeseen liittyvien unionin ohjelmien 

kanssa, mikä mahdollistaisi 

mahdollisuuksien mukaan riskirahoituksen 

käytön, innovaatiokumppanuudet sekä 

kumulatiivisen rahoituksen tai rahoitusta 

yhdistävät toimet. 

Or. pt 
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Komission teksti Tarkistus 

1. Tällä asetuksella perustetaan 

unionin avaruusohjelma, jäljempänä 

’ohjelma’. Siinä vahvistetaan ohjelman 

tavoitteet, talousarvio vuosiksi 2021–2027, 

unionin rahoituksen muodot ja rahoitusta 

koskevat säännöt sekä ohjelman 

toteuttamista koskevat säännöt. 

1. Tällä asetuksella perustetaan 

unionin avaruusohjelma, jäljempänä 

’ohjelma’. Siinä vahvistetaan ohjelman 

tavoitteet, talousarvio vuosiksi 2021–2027, 

unionin rahoituksen muodot ja rahoitusta 

koskevat säännöt sekä ohjelman 

toteuttamista koskevat säännöt, ja siinä 

keskitytään yksinomaan 

siviilisovelluksiin. 

 (Vastaava muutos tehdään kaikkialle 

tekstiin. Jos tarkistus hyväksytään, koko 

tekstiin on tehtävä teknisiä muutoksia.) 

Or. pt 

 

 


