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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

(8) Το πρόγραμμα έχει παρόμοιους 

στόχους με άλλα ενωσιακά προγράμματα, 

ιδίως με το Ορίζων Ευρώπη, το ταμείο 

InvestEU, το Ευρωπαϊκό Ταμείο Άμυνας 

και τα ταμεία που διέπονται από τον 

κανονισμό (ΕΕ) [κανονισμός περί κοινών 

διατάξεων]. Ως εκ τούτου, θα πρέπει να 

προβλέπεται σωρευτική χρηματοδότηση 

από αυτά τα προγράμματα, υπό τον όρο ότι 

πράγματι καλύπτουν τα ίδια στοιχεία 

κόστους, ιδίως μέσω ρυθμίσεων για τη 

συμπληρωματική χρηματοδότηση από 

ενωσιακά προγράμματα όταν το 

επιτρέπουν οι διαχειριστικές διαδικασίες 

—είτε διαδοχικά, με εναλλασσόμενο 

τρόπο, είτε με τον συνδυασμό πόρων— 

καθώς και για την κοινή χρηματοδότηση 

των δράσεων, ώστε να είναι εφικτές, κατά 

περίπτωση, οι συμπράξεις καινοτομίας και 

οι συνδυαστικές πράξεις. Συνεπώς, κατά 

την υλοποίηση του προγράμματος, η 

Επιτροπή θα πρέπει να προωθεί συνέργειες 

με άλλα σχετικά προγράμματα της Ένωσης 

τα οποία θα επιτρέπουν, κατά περίπτωση, 

την πρόσβαση σε χρηματοδότηση με 

κεφάλαια κινδύνου, τις συμπράξεις 

καινοτομίας και τη σωρευτική ή μικτή 

χρηματοδότηση. 

(8) Το πρόγραμμα έχει παρόμοιους 

στόχους με άλλα ενωσιακά προγράμματα, 

ιδίως με το Ορίζων Ευρώπη, το ταμείο 

InvestEU, και τα ταμεία που διέπονται από 

τον κανονισμό (ΕΕ) [κανονισμός περί 

κοινών διατάξεων]. Ως εκ τούτου, θα 

πρέπει να προβλέπεται σωρευτική 

χρηματοδότηση από αυτά τα 

προγράμματα, υπό τον όρο ότι πράγματι 

καλύπτουν τα ίδια στοιχεία κόστους, ιδίως 

μέσω ρυθμίσεων για τη συμπληρωματική 

χρηματοδότηση από ενωσιακά 

προγράμματα όταν το επιτρέπουν οι 

διαχειριστικές διαδικασίες —είτε 

διαδοχικά, με εναλλασσόμενο τρόπο, είτε 

με τον συνδυασμό πόρων— καθώς και για 

την κοινή χρηματοδότηση των δράσεων, 

ώστε να είναι εφικτές, κατά περίπτωση, οι 

συμπράξεις καινοτομίας και οι 

συνδυαστικές πράξεις. Συνεπώς, κατά την 

υλοποίηση του προγράμματος, η Επιτροπή 

θα πρέπει να προωθεί συνέργειες με άλλα 

σχετικά προγράμματα της Ένωσης τα 

οποία θα επιτρέπουν, κατά περίπτωση, την 

πρόσβαση σε χρηματοδότηση με κεφάλαια 

κινδύνου, τις συμπράξεις καινοτομίας και 

τη σωρευτική ή μικτή χρηματοδότηση. 
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

1. Ο παρών κανονισμός θεσπίζει το 

διαστημικό πρόγραμμα της Ένωσης (το 

«πρόγραμμα»). Καθορίζει τους στόχους 

του προγράμματος, τον προϋπολογισμό 

του για την περίοδο 2021-2027, τις μορφές 

ενωσιακής χρηματοδότησης και τους 

κανόνες για την παροχή της εν λόγω 

χρηματοδότησης, καθώς και τους κανόνες 

για την υλοποίηση του προγράμματος. 

1. Ο παρών κανονισμός θεσπίζει το 

διαστημικό πρόγραμμα της Ένωσης (το 

«πρόγραμμα»). Καθορίζει τους στόχους 

του προγράμματος, τον προϋπολογισμό 

του για την περίοδο 2021-2027, τις μορφές 

ενωσιακής χρηματοδότησης και τους 

κανόνες για την παροχή της εν λόγω 

χρηματοδότησης, καθώς και τους κανόνες 

για την υλοποίηση του προγράμματος, και 

θα πρέπει να αφορά αποκλειστικά μη 

στρατιωτικές εφαρμογές. 

 (Η τροπολογία αυτή αφορά το σύνολο του 

προς εξέταση κειμένου· η έγκρισή της 

απαιτεί αντίστοιχες προσαρμογές σε όλο το 

κείμενο.) 

Or. pt 

 

 


