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Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 8

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(8) Programm jagab samalaadseid 
eesmärke muude liidu programmidega, 
eelkõige programm „Euroopa horisont“, 
InvestEU fond, Euroopa Kaitsefond ning 
määruse (EL) [ühissätete määrus] 
kohaldamisalasse kuuluvad fondid. 
Seetõttu tuleks ette näha kumulatiivne 
rahastamine nendest programmidest, 
tingimusel et rahalised vahendid katavad 
samu kuluühikuid, eelkõige liidu 
programmidest saadavaid täiendavaid 
rahalisi vahendeid käsitlevate kokkulepete 
kaudu, kui haldussätted seda võimaldavad; 
rahastamine võib olla järjestikune, 
vahelduv või kombineeritud, sealhulgas 
meetmete ühisrahastus, et rakendada 
võimaluse korral innovatsioonipartnerlusi 
ja segarahastamistoiminguid. Seepärast 
peaks komisjon programmi rakendamise 
ajal edendama koostoimet muude 
seonduvate liidu programmidega, mis 
võimaldaksid võimaluse korral kasutada 
riskikapitali, innovatsioonipartnerlusi ning 
kumulatiivset või segarahastamist.

(8) Programm jagab samalaadseid 
eesmärke muude liidu programmidega, 
eelkõige programmiga „Euroopa 
Horisont“, InvestEU fondi ning määruse 
(EL) [ühissätete määrus] kohaldamisalasse 
kuuluvate fondidega. Seetõttu tuleks ette 
näha kumulatiivne rahastamine nendest 
programmidest, tingimusel et rahalised 
vahendid katavad samu kuluühikuid, 
eelkõige liidu programmidest saadavaid 
täiendavaid rahalisi vahendeid käsitlevate 
kokkulepete kaudu, kui haldussätted seda 
võimaldavad; rahastamine võib olla 
järjestikune, vahelduv või kombineeritud, 
sealhulgas meetmete ühisrahastus, et 
rakendada võimaluse korral 
innovatsioonipartnerlusi ja 
segarahastamistoiminguid. Seepärast peaks 
komisjon programmi rakendamise ajal 
edendama koostoimet muude seonduvate 
liidu programmidega, mis võimaldaksid 
võimaluse korral kasutada riskikapitali, 
innovatsioonipartnerlusi ning kumulatiivset 
või segarahastamist.
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Käesoleva määrusega luuakse liidu 
kosmoseprogramm (edaspidi „programm“). 
Määrusega nähakse ette programmi 
eesmärgid, eelarve aastateks 2021–2027, 
liidupoolse rahastamise vormid ja sellise 
rahastamise eeskirjad, samuti programmi 
rakendamise eeskirjad. 

1. Käesoleva määrusega luuakse liidu 
kosmoseprogramm (edaspidi „programm“). 
Määrusega nähakse ette programmi 
eesmärgid, eelarve aastateks 2021–2027, 
liidupoolse rahastamise vormid ja sellise 
rahastamise eeskirjad, samuti programmi 
rakendamise eeskirjad ning see peaks 
käsitlema üksnes tsiviilrakendusi. 

Or. en

(Muudatusettepanekut kohaldatakse kogu teksti ulatuses. Selle vastuvõtmise korral tehakse 
vastavad muudatused kogu tekstis.)


