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Предложение за регламент 

Съображение 8 

 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

(8) Програмата споделя сходни цели 

с други програми на Съюза, по-

специално с „Хоризонт Европа“, фонда 

InvestEU, Европейския фонд за 

отбрана и фондовете съгласно 

Регламент (ЕС) [Регламента за 

общоприложимите разпоредби]. Поради 

това следва да бъде предвидено 

кумулативно финансиране от тези 

програми, при условие че те обхващат 

едни и същи разходни позиции, по-

специално чрез договорености за 

допълнително финансиране от програми 

на Съюза, чиито условия за управление 

го позволяват, което да бъде 

последователно, на принципа на 

редуването или чрез комбинация от 

средства, включително по отношение на 

съвместното финансиране на действия, 

като се предоставя възможност, когато е 

възможно, за използване на 

партньорства за иновации и на операции 

за смесено финансиране. По време на 

изпълнението на Програмата Комисията 

следва да насърчава полезното 

взаимодействие с други свързани 

програми на Съюза, което би позволило, 

когато е възможно, да се използва 

достъпът до рисково финансиране, 

(8) Програмата споделя сходни цели 

с други програми на Съюза, по-

специално с „Хоризонт Европа“, фонда 

InvestEU и фондовете съгласно 

Регламент (ЕС) [Регламента за 

общоприложимите разпоредби]. Поради 

това следва да бъде предвидено 

кумулативно финансиране от тези 

програми, при условие че те обхващат 

едни и същи разходни позиции, по-

специално чрез договорености за 

допълнително финансиране от програми 

на Съюза, чиито условия за управление 

го позволяват, което да бъде 

последователно, на принципа на 

редуването или чрез комбинация от 

средства, включително по отношение на 

съвместното финансиране на действия, 

като се предоставя възможност, когато е 

възможно, за използване на 

партньорства за иновации и на операции 

за смесено финансиране. По време на 

изпълнението на Програмата Комисията 

следва да насърчава полезното 

взаимодействие с други свързани 

програми на Съюза, което би позволило, 

когато е възможно, да се използва 

достъпът до рисково финансиране, 

партньорствата за иновации, 
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партньорствата за иновации, 

кумулативното или смесеното 

финансиране. 

кумулативното или смесеното 

финансиране. 

Or. pt 
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Член 1 – параграф 1 

 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

1. С настоящия регламент се 

създава космическа програма на Съюза 

(„Програмата“). С него се определят 

целите на Програмата, бюджетът за 

периода 2021—2027 г., формите на 

финансиране от Съюза и правилата за 

предоставяне на такова финансиране, 

както и правилата за изпълнение на 

Програмата. 

1. С настоящия регламент се 

създава космическа програма на Съюза 

(„Програмата“). С него се определят 

целите на Програмата, бюджетът за 

периода 2021—2027 г., формите на 

финансиране от Съюза и правилата за 

предоставяне на такова финансиране, 

както и правилата за изпълнение на 

Програмата, и той следва да се отнася 

само до приложения за граждански 

цели. 

 (Настоящото изменение се прилага в 

целия текст. Приемането му ще 

наложи съответните промени в целия 

текст.) 

Or. pt 

 

 


