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Förslag till förordning
Skäl 8

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(8) Programmet har liknande mål som 
andra unionsprogram, framför allt Horisont 
Europa, fonden InvestEU, Europeiska 
försvarsfonden och fonderna enligt 
förordning (EU) nr [förordningen om 
gemensamma bestämmelser]. Därför bör 
det stadgas om kumulativ finansiering från 
dessa program, förutsatt att de inte täcker 
samma kostnadsposter, i synnerhet genom 
arrangemang för kompletterande 
finansiering från unionens program där 
förvaltningsformerna tillåter det – antingen 
i följd, i ett växlande sätt eller genom en 
kombination av medel för gemensam 
finansiering av åtgärder, så att om möjligt 
innovationspartnerskap och 
blandfinansieringsinsatser möjliggörs. Vid 
genomförandet av programmet bör 
kommissionen därför främja synergier med 
andra unionsprogram, vilket i möjligaste 
mån möjliggör riskfinansiering, 
innovationspartnerskap, kumulativ 
finansiering och blandfinansiering.

(8) Programmet har liknande mål som 
andra unionsprogram, framför allt Horisont 
Europa, fonden InvestEU och fonderna 
enligt förordning (EU) nr [förordningen om 
gemensamma bestämmelser]. Därför bör 
det stadgas om kumulativ finansiering från 
dessa program, förutsatt att de inte täcker 
samma kostnadsposter, i synnerhet genom 
arrangemang för kompletterande 
finansiering från unionens program där 
förvaltningsformerna tillåter det – antingen 
i följd, i ett växlande sätt eller genom en 
kombination av medel för gemensam 
finansiering av åtgärder, så att om möjligt 
innovationspartnerskap och 
blandfinansieringsinsatser möjliggörs. Vid 
genomförandet av programmet bör 
kommissionen därför främja synergier med 
andra unionsprogram, vilket i möjligaste 
mån möjliggör riskfinansiering, 
innovationspartnerskap, kumulativ 
finansiering och blandfinansiering.
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Förslag till förordning
Artikel 1 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Genom denna förordning inrättas 
unionens rymdprogram (nedan kallat 
programmet). Här fastställs målen för 
programmet, budgeten för perioden 2021–
2027, formerna för unionsfinansiering, 
reglerna för tillhandahållande av sådan 
finansiering samt reglerna för 
genomförande av programmet. 

1. Genom denna förordning inrättas 
unionens rymdprogram (nedan kallat 
programmet). I förordningen fastställs 
målen för programmet, budgeten för 
perioden 2021–2027, formerna för 
unionsfinansiering, reglerna för 
tillhandahållande av sådan finansiering 
samt reglerna för genomförande av 
programmet, och den bör endast gälla 
civila tillämpningar. 

Or. en

(Denna ändring berör hela texten. Om ändringen antas ska hela texten anpassas i 
överensstämmelse härmed.)


