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Pasiūlymas dėl reglamento
8 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(8) Programa siekiama panašių tikslų kaip 
ir kitomis Sąjungos programomis, visų 
pirma programa „Europos horizontas“, 
fondu „InvestEU“, Europos gynybos 
fondu ir pagal Reglamentą (ES) [Bendrųjų 
nuostatų reglamentas] įsteigtais fondais. 
Todėl pagal tas programas turėtų būti 
numatytas sudėtinis finansavimas, su 
sąlyga, kad jose nurodytos tos pačios 
veiklos išlaidos, visų pirma numatant 
papildomo finansavimo pagal Sąjungos 
programas nuostatas, kai tai yra leidžiama 
pagal valdymo tvarką: arba iš eilės, arba 
pakaitomis, arba derinant lėšas, įskaitant 
bendram veiksmų finansavimui, sudarant 
sąlygas, kai įmanoma, inovacijų 
partnerystei ir derinimo operacijoms 
vykdyti. Todėl Programos įgyvendinimo 
laikotarpiu Komisija turėtų skatinti 
sinergiją su kitomis susijusiomis Sąjungos 
programomis, nes taip būtų sudarytos 
sąlygos, kai įmanoma, naudotis rizikos 
finansų, inovacijų partnerystės, derinamojo 
ar sudėtinio finansavimo galimybėmis;

(8) Programa siekiama panašių tikslų kaip 
ir kitomis Sąjungos programomis, visų 
pirma programa „Europos horizontas“, 
fondu „InvestEU“ ir pagal Reglamentą 
(ES) [Bendrųjų nuostatų reglamentas] 
įsteigtais fondais. Todėl pagal tas 
programas turėtų būti numatytas sudėtinis 
finansavimas, su sąlyga, kad jose 
nurodytos tos pačios veiklos išlaidos, visų 
pirma numatant papildomo finansavimo 
pagal Sąjungos programas nuostatas, kai 
tai yra leidžiama pagal valdymo tvarką: 
arba iš eilės, arba pakaitomis, arba derinant 
lėšas, įskaitant bendram veiksmų 
finansavimui, sudarant sąlygas, kai 
įmanoma, inovacijų partnerystei ir 
derinimo operacijoms vykdyti. Todėl 
Programos įgyvendinimo laikotarpiu 
Komisija turėtų skatinti sinergiją su 
kitomis susijusiomis Sąjungos 
programomis, nes taip būtų sudarytos 
sąlygos, kai įmanoma, naudotis rizikos 
finansų, inovacijų partnerystės, derinamojo 
ar sudėtinio finansavimo galimybėmis;
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Šiuo reglamentu nustatoma Sąjungos 
kosmoso programa (toliau – Programa). 
Jame nustatomi programos tikslai, 2021–
2027 m. biudžetas, Sąjungos finansavimo 
formos ir tokio finansavimo teikimo 
taisyklės, taip pat programos įgyvendinimo 
taisyklės. 

1. Šiuo reglamentu nustatoma Sąjungos 
kosmoso programa (toliau – Programa). 
Jame nustatomi programos tikslai, 2021–
2027 m. biudžetas, Sąjungos finansavimo 
formos ir tokio finansavimo teikimo 
taisyklės, taip pat programos įgyvendinimo 
taisyklės, o visa tai turėtų būti taikoma tik 
civilinėms reikmėms.  

Or. en

(Šis pakeitimas taikomas visam tekstui. Jį priėmus reikės padaryti atitinkamus viso teksto 
pakeitimus.)


