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Pozmeňujúci návrh 228
João Ferreira, Miguel Viegas, João Pimenta Lopes, Neoklis Sylikiotis, Paloma López 
Bermejo, Helmut Scholz, Sabine Lösing
v mene skupiny GUE/NGL

Správa A8-0405/2018
Massimiliano Salini
Vesmírny program Únie a Agentúra Európskej únie pre vesmírny program
(COM(2018)0447 – C8-0258/2018 – 2018/0236(COD))

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 8

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(8) Tento program má podobné ciele ako 
iné programy Únie, najmä program 
Európsky horizont, Fond InvestEU, 
Európsky obranný fond a fondy podľa 
nariadenia (EÚ) [všeobecné nariadenie]. 
Preto by sa malo naplánovať kumulatívne 
financovanie z týchto programov za 
predpokladu, že sa skutočne vzťahujú na 
rovnaké nákladové položky, a to najmä 
prostredníctvom opatrení na doplnkové 
financovanie z programov Únie, pri 
ktorých to spôsoby riadenia umožňujú – 
buď následne, striedavo, alebo 
prostredníctvom kombinácie fondov –, ako 
aj opatrení na spoločné financovanie akcií, 
ktoré podľa možnosti umožňuje inovatívne 
partnerstvá a operácie kombinovaného 
financovania. Komisia by preto mala počas 
implementácie programu podporovať 
synergie s ďalšími súvisiacimi programami 
Únie, ktoré by podľa možnosti umožnili 
využívanie prístupu k rizikovému 
financovaniu, inovatívnym partnerstvám, 
kumulatívnemu alebo kombinovanému 
financovaniu.

(8) Tento program má podobné ciele ako 
iné programy Únie, najmä program 
Horizont Európa, Fond InvestEU a fondy 
podľa nariadenia (EÚ) [všeobecné 
nariadenie]. Preto by sa malo naplánovať 
kumulatívne financovanie z týchto 
programov za predpokladu, že sa skutočne 
vzťahujú na rovnaké nákladové položky, a 
to najmä prostredníctvom opatrení na 
doplnkové financovanie z programov Únie, 
pri ktorých to spôsoby riadenia umožňujú – 
buď následne, striedavo, alebo 
prostredníctvom kombinácie fondov –, ako 
aj opatrení na spoločné financovanie akcií, 
ktoré podľa možnosti umožňuje inovatívne 
partnerstvá a operácie kombinovaného 
financovania. Komisia by preto mala počas 
implementácie programu podporovať 
synergie s ďalšími súvisiacimi programami 
Únie, ktoré by podľa možnosti umožnili 
využívanie prístupu k rizikovému 
financovaniu, inovatívnym partnerstvám, 
kumulatívnemu alebo kombinovanému 
financovaniu.
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Pozmeňujúci návrh 229
João Ferreira, Miguel Viegas, João Pimenta Lopes, Neoklis Sylikiotis, Paloma López 
Bermejo, Helmut Scholz, Sabine Lösing
v mene skupiny GUE/NGL

Správa A8-0405/2018
Massimiliano Salini
Vesmírny program Únie a Agentúra Európskej únie pre vesmírny program
(COM(2018)0447 – C8-0258/2018 – 2018/0236(COD))

Návrh nariadenia
Článok 1 – odsek 1

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

1. Týmto nariadením sa stanovuje 
Vesmírny program Únie (ďalej aj 
„program“). Stanovujú sa v ňom ciele 
programu, rozpočet na obdobie 2021 – 
2027, formy financovania z prostriedkov 
Únie a pravidlá poskytovania takéhoto 
financovania, ako aj pravidlá 
implementácie programu. 

1. Týmto nariadením sa stanovuje 
Vesmírny program Únie (ďalej aj 
„program“). Stanovujú sa v ňom ciele 
programu, rozpočet na obdobie 2021 – 
2027, formy financovania z prostriedkov 
Únie a pravidlá poskytovania takéhoto 
financovania, ako aj pravidlá 
implementácie programu a malo by sa 
vzťahovať len na civilné využitie.  

Or. en

(Tento pozmeňujúci návrh sa týka celého textu. Prijatie tohto pozmeňujúceho návrhu bude 
vyžadovať príslušné zmeny v celom texte.)


