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Proposta għal regolament
Premessa 8

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(8) Il-Programm għandu għanijiet simili 
bħal ta' programmi oħra tal-Unjoni, b'mod 
partikolari Orizzont Ewropa, il-Fond 
InvestEU, il-Fond Ewropew għad-Difiża u 
l-Fondi fil-qafas tar-Regolament (UE) [ir-
Regolament dwar id-Dispożizzjonijiet 
Komuni]. [Għalhekk, jenħtieġ li jiġi previst 
il-finanzjament kumulattiv minn dawk il-
programmi, dment li ma jkoprix l-istess 
kostijiet, b'mod partikolari permezz ta' 
arranġamenti għal finanzjament 
komplementari mill-programmi tal-Unjoni 
fejn il-modalitajiet ta' ġestjoni jippermettu 
f'sekwenza, b'mod alternanti, jew permezz 
ta' kombinazzjoni tal-fondi, inkluż għall-
finanzjament konġunt tal-azzjonijiet, li 
jippermettu, fejn ikun possibbli, li jkun 
hemm sħubijiet għall-innovazzjoni u 
operazzjonijiet ta' taħlit]. Għaldaqstant, 
matul l-implimentazzjoni tal-Programm, 
jenħtieġ li l-Kummissjoni tippromwovi 
sinerġiji ma' programmi u strumenti 
finanzjarji oħra relatati tal-Unjoni li 
jippermettu, fejn ikun possibbli, l-użu ta' 
aċċess għall-finanzjament ta' riskju, għas-
sħubijiet għall-innovazzjoni, u għall-
finanzjament kumulattiv jew imħallat.

(8) Il-Programm għandu għanijiet simili 
bħal ta' programmi oħra tal-Unjoni, b'mod 
partikolari Orizzont Ewropa, il-Fond 
InvestEU u l-Fondi fil-qafas tar-
Regolament (UE) [ir-Regolament dwar id-
Dispożizzjonijiet Komuni]. Għalhekk, 
jenħtieġ li jiġi previst il-finanzjament 
kumulattiv minn dawk il-programmi, 
dment li ma jkoprix l-istess kostijiet, b'mod 
partikolari permezz ta' arranġamenti għal 
finanzjament komplementari mill-
programmi tal-Unjoni fejn il-modalitajiet 
ta' ġestjoni jippermettu f'sekwenza, b'mod 
alternanti, jew permezz ta' kombinazzjoni 
tal-fondi, inkluż għall-finanzjament 
konġunt tal-azzjonijiet, li jippermettu, fejn 
ikun possibbli, li jkun hemm sħubijiet 
għall-innovazzjoni u operazzjonijiet ta' 
taħlit. Għaldaqstant, matul l-
implimentazzjoni tal-Programm, jenħtieġ li 
l-Kummissjoni tippromwovi sinerġiji ma' 
programmi relatati tal-Unjoni li 
jippermettu, fejn ikun possibbli, l-użu ta' 
aċċess għall-finanzjament ta' riskju, għas-
sħubijiet għall-innovazzjoni, u għall-
finanzjament kumulattiv jew imħallat.
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Proposta għal regolament
Artikolu 1 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1. Dan ir-Regolament jistabbilixxi l-
programm spazjali tal-Unjoni 
("Programm"). Jistabbilixxi l-għanijiet tal-
Programm, il-baġit għall-perjodu 2021-
2027, il-forom ta' finanzjament mill-Unjoni 
u r-regoli biex jiġi pprovdut tali 
finanzjament, kif ukoll ir-regoli għall-
implimentazzjoni tal-Programm. 

1. Dan ir-Regolament jistabbilixxi l-
programm spazjali tal-Unjoni 
("Programm"). Jistabbilixxi l-għanijiet tal-
Programm, il-baġit għall-perjodu 2021-
2027, il-forom ta' finanzjament mill-Unjoni 
u r-regoli biex jiġi pprovdut tali 
finanzjament, kif ukoll ir-regoli għall-
implimentazzjoni tal-Programm, u jenħtieġ 
li jirrigwarda biss applikazzjonijiet ċivili.  

Or. en

(Din l-emenda tapplika għat-test leġiżlattiv kollu li qed jiġi eżaminat. L-adozzjoni tagħha 
timponi adattamenti tekniċi fit-test kollu.)


