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Forslag til forordning
Betragtning 8

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(8) Programmets målsætninger minder om 
målsætningerne for andre EU-programmer, 
navnlig Horisont Europa, InvestEU-
fonden, Den Europæiske Forsvarsfond og 
fonde omfattet af forordning (EU) 
[forordningen om fælles bestemmelser]. 
Derfor bør der regnes med kumuleret 
finansiering fra disse programmer, forudsat 
at de dækker samme udgifter, navnlig via 
ordninger med supplerende finansiering fra 
Unionens programmer, hvis 
forvaltningsmetoderne tillader det – enten i 
rækkefølge, skiftevis eller ved kombination 
af midler, herunder til fælles finansiering af 
foranstaltninger, der om muligt giver 
mulighed for innovationspartnerskaber og 
blandede operationer. Under 
gennemførelsen af programmet bør 
Kommissionen derfor fremme synergier 
med andre relaterede EU-programmer, der 
om muligt vil skabe adgang til risikovillig 
kapital, innovationspartnerskaber og 
kumuleret eller blandet finansiering.

(8) Programmets målsætninger minder om 
målsætningerne for andre EU-programmer, 
navnlig Horisont Europa, InvestEU-fonden 
og fonde omfattet af forordning (EU) 
[forordningen om fælles bestemmelser]. 
Derfor bør der regnes med kumuleret 
finansiering fra disse programmer, forudsat 
at de dækker samme udgifter, navnlig via 
ordninger med supplerende finansiering fra 
Unionens programmer, hvis 
forvaltningsmetoderne tillader det – enten i 
rækkefølge, skiftevis eller ved kombination 
af midler, herunder til fælles finansiering af 
foranstaltninger, der om muligt giver 
mulighed for innovationspartnerskaber og 
blandede operationer. Under 
gennemførelsen af programmet bør 
Kommissionen derfor fremme synergier 
med andre relaterede EU-programmer, der 
om muligt vil skabe adgang til risikovillig 
kapital, innovationspartnerskaber og 
kumuleret eller blandet finansiering.

Or. en
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Artikel 1 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Ved denne forordning oprettes Unionens 
rumprogram ("programmet"). Der 
fastsættes mål for programmet, et budget 
for perioden 2021-2027, former for EU-
finansiering og regler for ydelsen heraf 
samt regler for programmets 
gennemførelse. 

1. Ved denne forordning oprettes Unionens 
rumprogram ("programmet"). Der 
fastsættes mål for programmet, et budget 
for perioden 2021-2027, former for EU-
finansiering og regler for ydelsen heraf 
samt regler for programmets 
gennemførelse, der kun bør vedrøre civil 
anvendelse.  

Or. en

(Dette ændringsforslag gælder for hele teksten. Hvis det vedtages, skal ændringerne foretages 
alle relevante steder).


