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Textul propus de Comisie Amendamentul 

(8) Programul are obiective similare cu 

alte programe ale Uniunii, în special cu 

Orizont Europa, cu fondul InvestEU, cu 

Fondul european de apărare și cu 

fondurile reglementate de Regulamentul 

(UE) [Regulamentul privind dispozițiile 

comune]. Prin urmare, ar trebui prevăzută 

posibilitatea finanțării cumulative prin 

programele respective, cu condiția ca ele să 

nu acopere aceleași elemente de cost, în 

special prin mecanisme de finanțare 

complementară din partea programelor 

Uniunii, acolo unde modalitățile de 

gestionare permit acest lucru, fie 

secvențial, fie alternativ, fie prin 

combinarea fondurilor incluse în finanțarea 

comună a acțiunilor, permițând, acolo unde 

se poate, parteneriate pentru inovare și 

operațiuni de finanțare mixtă. Așadar, pe 

durata implementării programului, Comisia 

ar trebui să promoveze sinergiile cu alte 

programe înrudite ale Uniunii, ceea ce ar 

permite, acolo unde este posibil, utilizarea 

accesului la finanțarea de risc, la 

parteneriate pentru inovare și la finanțare 

cumulativă sau mixtă. 

(8) Programul are obiective similare cu 

alte programe ale Uniunii, în special cu 

Orizont Europa, cu fondul InvestEU și cu 

fondurile reglementate de Regulamentul 

(UE) [Regulamentul privind dispozițiile 

comune]. Prin urmare, ar trebui prevăzută 

posibilitatea finanțării cumulative prin 

programele respective, cu condiția ca ele să 

nu acopere aceleași elemente de cost, în 

special prin mecanisme de finanțare 

complementară din partea programelor 

Uniunii, acolo unde modalitățile de 

gestionare permit acest lucru, fie 

secvențial, fie alternativ, fie prin 

combinarea fondurilor incluse în finanțarea 

comună a acțiunilor, permițând, acolo unde 

se poate, parteneriate pentru inovare și 

operațiuni de finanțare mixtă. Așadar, pe 

durata implementării programului, Comisia 

ar trebui să promoveze sinergiile cu alte 

programe înrudite ale Uniunii, ceea ce ar 

permite, acolo unde este posibil, utilizarea 

accesului la finanțarea de risc, la 

parteneriate pentru inovare și la finanțare 

cumulativă sau mixtă. 
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Textul propus de Comisie Amendamentul 

1. Prezentul regulament instituie 

programul spațial al Uniunii (denumit în 

continuare „programul”). El stabilește 

obiectivele programului, bugetul pentru 

perioada 2021-2027, formele de finanțare 

din partea Uniunii și normele pentru 

furnizarea finanțării, precum și normele de 

punere în aplicare a programului. 

1. Prezentul regulament instituie 

programul spațial al Uniunii (denumit în 

continuare „programul”). El stabilește 

obiectivele programului, bugetul pentru 

perioada 2021-2027, formele de finanțare 

din partea Uniunii și normele pentru 

furnizarea finanțării, precum și normele de 

punere în aplicare a programului și privește 

exclusiv aplicațiile civile. 

 (Această modificare se aplică întregului 

text; adoptarea sa impune introducerea 

modificărilor corespunzătoare în întregul 

text.) 
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