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Overweging 8

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

(8)
Het programma heeft doelstellingen
die soortgelijk zijn aan die van andere
programma's van de Unie, met name
Horizon Europa, InvestEU, het Europees
Defensiefonds en de fondsen in het kader
van Verordening (EU) [verordening
gemeenschappelijke bepalingen].
Cumulatieve financiering uit deze
programma's moet derhalve worden
voorzien, op voorwaarde dat zij betrekking
hebben op dezelfde kostenposten, in het
bijzonder via regelingen voor aanvullende
financiering uit EU-programma's waar de
beheersvoorschriften dit toelaten — hetzij
achtereenvolgens, afwisselend of door een
combinatie van middelen voor de
gezamenlijke financiering van acties, met,
waar mogelijk, innovatiepartnerschappen
en blendingverrichtingen. Tijdens de
uitvoering van het programma moet de
Commissie daarom de bevordering van
synergieën met andere aanverwante
programma's van de Unie mogelijk maken,
met, waar mogelijk, gebruikmaking van de
toegang tot risicokapitaal,
innovatiepartnerschappen en cumulatieve
of gecombineerde financiering.

(8)
Het programma heeft doelstellingen
die soortgelijk zijn aan die van andere
programma's van de Unie, met name
Horizon Europa, InvestEU en de fondsen
in het kader van Verordening (EU)
[verordening gemeenschappelijke
bepalingen]. Cumulatieve financiering uit
deze programma's moet derhalve worden
voorzien, op voorwaarde dat zij betrekking
hebben op dezelfde kostenposten, in het
bijzonder via regelingen voor aanvullende
financiering uit EU-programma's waar de
beheersvoorschriften dit toelaten — hetzij
achtereenvolgens, afwisselend of door een
combinatie van middelen voor de
gezamenlijke financiering van acties, met,
waar mogelijk, innovatiepartnerschappen
en blendingverrichtingen. Tijdens de
uitvoering van het programma moet de
Commissie daarom de bevordering van
synergieën met andere aanverwante
programma's van de Unie mogelijk maken,
met, waar mogelijk, gebruikmaking van de
toegang tot risicokapitaal,
innovatiepartnerschappen en cumulatieve
of gecombineerde financiering.
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Voorstel voor een verordening
Artikel 1 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst
1.
Bij deze verordening wordt het
ruimtevaartprogramma van de Unie
("programma") vastgesteld. In deze
verordening worden de doelstellingen van
het programma, de begroting voor de
periode 2021 - 2027, de vormen van
financiering door de Unie, de regels voor
de verstrekking van die financiering
alsmede de regels voor de uitvoering van
het programma vastgelegd.

Amendement
1.
Bij deze verordening wordt het
ruimtevaartprogramma van de Unie
("programma") vastgesteld. In deze
verordening worden de doelstellingen van
het programma, de begroting voor de
periode 2021 - 2027, de vormen van
financiering door de Unie, de regels voor
de verstrekking van die financiering
alsmede de regels voor de uitvoering van
het programma vastgelegd, en zij is
uitsluitend gericht op civiele toepassingen.
(Deze wijziging geldt voor de gehele
wetstekst. Bij aanneming van dit
amendement moet deze wijziging in de hele
tekst worden doorgevoerd.)
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