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Alteração 228
João Ferreira, Miguel Viegas, João Pimenta Lopes, Neoklis Sylikiotis, Paloma López 
Bermejo, Helmut Scholz, Sabine Lösing
em nome do Grupo GUE/NGL

Relatório A8-0405/2018
Massimiliano Salini
Programa espacial da União e da Agência da União Europeia para o Programa Espacial
(COM(2018)0447 – C8-0258/2018 – 2018/0236(COD))

Proposta de regulamento
Considerando 8

Texto da Comissão Alteração

(8) O programa partilha objetivos 
semelhantes com outros programas da 
União, nomeadamente o programa 
Horizonte Europa, o Fundo InvestEU, o 
Fundo Europeu de Defesa e os Fundos ao 
abrigo do Regulamento (UE) 
[Regulamento das Disposições Comuns].  
Por conseguinte, é conveniente prever a 
possibilidade de financiamento cumulativo 
desses programas, desde que abranjam as 
mesmas rubricas de custos, em especial 
através de disposições de financiamento 
complementar por parte dos programas da 
União nos casos em que as modalidades de 
gestão o permitam — de forma sequencial 
ou alternada, ou mediante a combinação de 
fundos, incluindo para efeitos do 
financiamento de ações conjuntas, 
possibilitando, sempre que possível, as 
parcerias de inovação e as operações de 
financiamento misto. Durante a execução 
do programa, a Comissão deverá, por 
conseguinte, promover sinergias com 
outros programas conexos da União que 
permitam, na medida do possível, o recurso 
ao financiamento de risco, às parcerias para 
a inovação e ao financiamento cumulativo 
ou misto.

(8) O programa partilha objetivos 
semelhantes com outros programas da 
União, nomeadamente o programa 
Horizonte Europa, o Fundo InvestEU e os 
Fundos ao abrigo do Regulamento (UE) 
[Regulamento das Disposições Comuns]. 
Por conseguinte, é conveniente prever a 
possibilidade de financiamento cumulativo 
desses programas, desde que abranjam as 
mesmas rubricas de custos, em especial 
através de disposições de financiamento 
complementar por parte dos programas da 
União nos casos em que as modalidades de 
gestão o permitam — de forma sequencial 
ou alternada, ou mediante a combinação de 
fundos, incluindo para efeitos do 
financiamento de ações conjuntas, 
possibilitando, sempre que possível, as 
parcerias de inovação e as operações de 
financiamento misto. Durante a execução 
do programa, a Comissão deverá, por 
conseguinte, promover sinergias com 
outros programas conexos da União que 
permitam, na medida do possível, o recurso 
ao financiamento de risco, às parcerias para 
a inovação e ao financiamento cumulativo 
ou misto.
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Alteração 229
João Ferreira, Miguel Viegas, João Pimenta Lopes, Neoklis Sylikiotis, Paloma López 
Bermejo, Helmut Scholz, Sabine Lösing
em nome do Grupo GUE/NGL

Relatório A8-0405/2018
Massimiliano Salini
Programa espacial da União e da Agência da União Europeia para o Programa Espacial
(COM(2018)0447 – C8-0258/2018 – 2018/0236(COD))

Proposta de regulamento
Artigo 1 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

1. O presente regulamento cria o programa 
espacial da União («programa»). 
Estabelece os objetivos do programa, o 
orçamento para o período de 2021–2027, 
as formas de financiamento pela União e as 
regras para a concessão desse 
financiamento, assim como as regras de 
execução do programa. 

1. O presente regulamento cria o programa 
espacial da União («programa»). 
Estabelece os objetivos do programa, o 
orçamento para o período de 2021–2027, 
as formas de financiamento pela União e as 
regras para a concessão desse 
financiamento, assim como as regras de 
execução do programa, e deve dizer 
respeito unicamente às aplicações civis.  

Or. en

(Esta alteração aplica-se a todo o texto. A sua adoção obriga a adaptações técnicas em todo 
o documento.)


