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Rendeletre irányuló javaslat
8 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(8) A program céljai hasonlóak más uniós 
programok, nevezetesen a Horizont 
Európa, az InvestEU Alap, az Európai 
Védelmi Alap és az (EU) ... rendelet [a 
közös rendelkezésekről szóló rendelet] 
hatálya alá tartozó alapok céljaihoz. Ezért 
elő kell irányozni, hogy azokban az 
esetekben, amikor valóban ugyanazon 
költségelemek finanszírozására irányulnak, 
ezek a programok együttesen nyújtsanak 
finanszírozást, és ennek érdekében 
különösen – ott, ahol erre az irányítási 
módszerek lehetőséget adnak – lehetővé 
kell tenni az uniós programokból való 
kiegészítő finanszírozást, akár úgy, hogy a 
különböző források egymást követik, akár 
úgy, hogy egymást váltják, illetőleg az 
együttes forrásfelhasználást, ideértve a 
fellépések közös finanszírozását, valamint 
a lehetőségek szabta keretek között az 
innovációs partnerségek és a 
vegyesfinanszírozási műveletek 
eszközének igénybevételét is. Ezért a 
program végrehajtása során a Bizottságnak 
gondoskodnia kell arról, hogy ösztönözze a 
szinergiák kialakítását más kapcsolódó 
uniós programokkal, ami a lehetőségek 
szabta keretek között lehetővé teszi a 
kockázatfinanszírozáshoz jutást, az 
innovációs partnerségek létrehozását, 

(8) A program céljai hasonlóak más uniós 
programok, nevezetesen a Európai 
horizont, az InvestEU Alap és az (EU) ... 
rendelet [a közös rendelkezésekről szóló 
rendelet] hatálya alá tartozó alapok 
céljaihoz. Ezért elő kell irányozni, hogy 
azokban az esetekben, amikor valóban 
ugyanazon költségelemek finanszírozására 
irányulnak, ezek a programok együttesen 
nyújtsanak finanszírozást, és ennek 
érdekében különösen – ott, ahol erre az 
irányítási módszerek lehetőséget adnak – 
lehetővé kell tenni az uniós programokból 
való kiegészítő finanszírozást, akár úgy, 
hogy a különböző források egymást 
követik, akár úgy, hogy egymást váltják, 
illetőleg az együttes forrásfelhasználást, 
ideértve a fellépések közös finanszírozását, 
valamint a lehetőségek szabta keretek 
között az innovációs partnerségek és a 
vegyesfinanszírozási műveletek 
eszközének igénybevételét is. Ezért a 
program végrehajtása során a Bizottságnak 
gondoskodnia kell arról, hogy ösztönözze a 
szinergiák kialakítását más kapcsolódó 
uniós programokkal, ami a lehetőségek 
szabta keretek között lehetővé teszi a 
kockázatfinanszírozáshoz jutást, az 
innovációs partnerségek létrehozását, 
valamint a halmozott vagy a vegyes 
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valamint a halmozott vagy a vegyes 
finanszírozást.

finanszírozást.
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) Ez a rendelet létrehozza az Unió 
űrprogramját (a továbbiakban: program). 
Megállapítja a program célkitűzéseit, a 
2021-től 2027-ig tartó időszakra szóló 
költségvetést, az uniós finanszírozás 
formáit és a finanszírozás nyújtására 
vonatkozó szabályokat, valamint a program 
végrehajtásának szabályait. 

(1) Ez a rendelet létrehozza az Unió 
űrprogramját (a továbbiakban: program). 
Megállapítja a program célkitűzéseit, a 
2021-től 2027-ig tartó időszakra szóló 
költségvetést, az uniós finanszírozás 
formáit és a finanszírozás nyújtására 
vonatkozó szabályokat, valamint a program 
végrehajtásának szabályait. A rendeletnek 
kizárólag polgári alkalmazásokra kell 
vonatkoznia.  

Or. en

(E módosítás a teljes szövegre vonatkozik. Elfogadása esetén a szövegben mindenütt el kell 
végezni a szükséges módosításokat.)


