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Regulas priekšlikums 

8. apsvērums 

 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

(8) Kosmosa programmai ir līdzīgi 

mērķi kā citām Savienības programmām, 

jo īpaši „Apvārsnis Eiropa”, “InvestEU” 

fondam, Eiropas Aizsardzības fondam un 

Regulā (ES) [Kopīgo noteikumu regula] 

norādītajiem fondiem. Tāpēc būtu jāparedz 

kopējs finansējums no minētajām 

programmām, ar nosacījumu, ka tās 

attiecas uz vienām un tām pašām izmaksu 

pozīcijām, jo īpaši, izmantojot papildu 

finansējuma kārtību no Savienības 

programmām, kurās pārvaldības kārtība to 

pieļauj, — vai nu secīgi pēc kārtas, vai 

pārmaiņus, vai apvienojot līdzekļus, 

paredzot kopīgu finansējumu darbībām, 

atļaujot, ja iespējams, inovācijas 

partnerības un apvienošanas darbības. 

Tādēļ Komisijai Programmas īstenošanas 

laikā būtu jāveicina sinerģijas ar citām 

saistītām Savienības programmām, kas 

ļautu, ja iespējams, izmantot piekļuvi riska 

finansējumam, inovācijas partnerībām, 

kumulatīvajai finansēšanai vai finansējuma 

apvienošanai. 

(8) Kosmosa programmai ir līdzīgi 

mērķi kā citām Savienības programmām, 

jo īpaši „Apvārsnis Eiropa”, “InvestEU” 

fondam, un Regulā (ES) [Kopīgo 

noteikumu regula] norādītajiem fondiem. 

Tāpēc būtu jāparedz kopējs finansējums no 

minētajām programmām, ar nosacījumu, ka 

tās attiecas uz vienām un tām pašām 

izmaksu pozīcijām, jo īpaši, izmantojot 

papildu finansējuma kārtību no Savienības 

programmām, kurās pārvaldības kārtība to 

pieļauj, — vai nu secīgi pēc kārtas, vai 

pārmaiņus, vai apvienojot līdzekļus, 

paredzot kopīgu finansējumu darbībām, 

atļaujot, ja iespējams, inovācijas 

partnerības un apvienošanas darbības. 

Tādēļ Komisijai Programmas īstenošanas 

laikā būtu jāveicina sinerģijas ar citām 

saistītām Savienības programmām, kas 

ļautu, ja iespējams, izmantot piekļuvi riska 

finansējumam, inovācijas partnerībām, 

kumulatīvajai finansēšanai vai finansējuma 

apvienošanai. 

Or. pt 
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1. pants – 1. punkts 

 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

1. Ar šo regulu izveido Savienības 

kosmosa programmu (“Programma”). 

Regulā ir izklāstīti Programmas mērķi, 

budžets laikposmam no 2021. gada līdz 

2027. gadam, Savienības finansējuma 

formas un šāda finansējuma sniegšanas 

noteikumi, kā arī Programmas īstenošanas 

noteikumi. 

1. Ar šo regulu izveido Savienības 

kosmosa programmu (“Programma”). 

Regulā ir izklāstīti Programmas mērķi, 

budžets laikposmam no 2021. gada līdz 

2027. gadam, Savienības finansējuma 

formas un šāda finansējuma sniegšanas 

noteikumi, kā arī Programmas īstenošanas 

noteikumi, un tai jāattiecas tikai uz 

civilajiem lietojumiem. 

 (Šis grozījums attiecas uz visu tekstu; tā 

pieņemšanas gadījumā vajadzēs veikt 

atbilstošas izmaiņas visā tekstā.) 

Or. pt 

 

 


