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Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

(8) Vesoljski program ima podobne 

cilje kot drugi programi Unije, zlasti 

Obzorje Evropa, sklad InvestEU, evropski 

obrambni sklad ter skladi iz Uredbe (EU) 

[uredba o skupnih določbah]. Zato bi bilo 

treba predvideti kumulativno financiranje 

iz teh programov, pod pogojem, da 

zajemajo iste stroškovne postavke, zlasti 

prek ureditev za dodatno financiranje iz 

programov Unije, kadar načini upravljanja, 

in sicer zaporedno, izmenično ali s 

kombinacijo skladov, vključno s skupnim 

financiranjem ukrepov, omogočajo 

inovacijska partnerstva in mehanizme 

mešanega financiranja. Komisija bi zato 

med izvajanjem vesoljskega programa 

morala spodbujati sinergije z drugimi 

povezanimi programi Unije, kar bi, kjer je 

to mogoče, omogočilo dostop do 

financiranja tveganih naložb, inovacijska 

partnerstva, kumulativno financiranje in 

mehanizme mešanega financiranja. 

(8) Vesoljski program ima podobne 

cilje kot drugi programi Unije, zlasti 

Obzorje Evropa, sklad InvestEU ter skladi 

iz Uredbe (EU) [uredba o skupnih 

določbah]. Zato bi bilo treba predvideti 

kumulativno financiranje iz teh programov, 

pod pogojem, da zajemajo iste stroškovne 

postavke, zlasti prek ureditev za dodatno 

financiranje iz programov Unije, kadar 

načini upravljanja, in sicer zaporedno, 

izmenično ali s kombinacijo skladov, 

vključno s skupnim financiranjem ukrepov, 

omogočajo inovacijska partnerstva in 

mehanizme mešanega financiranja. 

Komisija bi zato med izvajanjem 

vesoljskega programa morala spodbujati 

sinergije z drugimi povezanimi programi 

Unije, kar bi, kjer je to mogoče, omogočilo 

dostop do financiranja tveganih naložb, 

inovacijska partnerstva, kumulativno 

financiranje in mehanizme mešanega 

financiranja. 

Or. pt 
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Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

1. S to uredbo se vzpostavi vesoljski 

program Unije (v nadaljnjem besedilu: 

vesoljski program). V njej so določeni cilji 

vesoljskega programa, proračun za obdobje 

2021–2027, oblike financiranja Unije in 

pravila za zagotavljanje takega financiranja 

ter pravila za izvajanje vesoljskega 

programa. 

1. S to uredbo se vzpostavi vesoljski 

program Unije (v nadaljnjem besedilu: 

vesoljski program). V njej so določeni cilji 

vesoljskega programa, proračun za obdobje 

2021–2027, oblike financiranja Unije in 

pravila za zagotavljanje takega financiranja 

ter pravila za izvajanje vesoljskega 

programa, ki se nanašajo zgolj na civilno 

uporabo. 

 (Sprememba velja za celotno besedilo; če 

bo sprejeta, bodo potrebne ustrezne 

prilagoditve v celotnem besedilu.) 

Or. pt 

 

 


