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Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 8

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(8) Cele programu są podobne do celów 
innych programów unijnych, w tym 
programu „Horyzont Europa”, Funduszu 
InvestEU, Europejskiego Funduszu 
Obronnego oraz funduszy objętych 
przepisami rozporządzenia (UE) 
[rozporządzenie w sprawie wspólnych 
przepisów]. W związku z tym należy 
przewidzieć skumulowane finansowanie 
z tych programów, pod warunkiem że 
obejmują one te same pozycje kosztów, 
w szczególności w drodze uzgodnień 
dotyczących finansowania uzupełniającego 
z programów unijnych, w przypadku gdy 
pozwala na to tryb zarządzania – bądź 
kolejno, na zmianę lub w drodze łączenia 
funduszy, w tym na potrzeby wspólnego 
finansowania działań – umożliwiając, 
w miarę możliwości, tworzenie partnerstw 
innowacyjnych i prowadzenie działań 
łączonych. W trakcie realizacji programu 
Komisja powinna promować synergię 
z innymi powiązanymi programami 
unijnymi, co umożliwi w miarę możliwości 
korzystanie z dostępu do finansowania 
ryzyka, partnerstw innowacyjnych, 
finansowania skumulowanego lub 
mieszanego.

(8) Cele programu są podobne do celów 
innych programów unijnych, w tym 
programu „Horyzont Europa”, Funduszu 
InvestEU oraz funduszy objętych 
przepisami rozporządzenia (UE) 
[rozporządzenie w sprawie wspólnych 
przepisów]. W związku z tym należy 
przewidzieć skumulowane finansowanie 
z tych programów, pod warunkiem że 
obejmują one te same pozycje kosztów, 
w szczególności w drodze uzgodnień 
dotyczących finansowania uzupełniającego 
z programów unijnych, w przypadku gdy 
pozwala na to tryb zarządzania – bądź 
kolejno, na zmianę lub w drodze łączenia 
funduszy, w tym na potrzeby wspólnego 
finansowania działań – umożliwiając, 
w miarę możliwości, tworzenie partnerstw 
innowacyjnych i prowadzenie działań 
łączonych. W trakcie realizacji programu 
Komisja powinna promować synergię 
z innymi powiązanymi programami 
unijnymi, co umożliwi w miarę możliwości 
korzystanie z dostępu do finansowania 
ryzyka, partnerstw innowacyjnych, 
finansowania skumulowanego lub 
mieszanego.
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Artykuł 1 – ustęp 1
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1. Niniejsze rozporządzenie ustanawia 
program kosmiczny Unii („program”). 
Określa ono cele programu, budżet na lata 
2021–2027, formy finansowania unijnego 
oraz zasady dotyczące przyznawania 
takiego finansowania, jak również zasady 
realizacji programu. 

1. Niniejsze rozporządzenie ustanawia 
program kosmiczny Unii („program”). 
Określa ono cele programu, budżet na lata 
2021–2027, formy finansowania unijnego 
oraz zasady dotyczące przyznawania 
takiego finansowania, jak również zasady 
realizacji programu, który powinien 
dotyczyć tylko zastosowań cywilnych.  
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(Zmiana dotyczy całości tekstu; jej przyjęcie wiąże się z koniecznością wprowadzenia zmian w 
całym dokumencie).


