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Предложение за резолюция Изменение

9. изразява отново убеденост, че 
бюджетът на Съюза следва да намира 
начини за финансирането на нови 
инициативи, без това да оказва 
отрицателно въздействие върху 
съществуващите програми и политики 
на Съюза, и призовава за определянето 
на трайно решение за финансирането на 
нови инициативи; изразява загриженост, 
че подготвителното действие за научни 
изследвания в областта на отбраната, 
чийто бюджет ще достигне 80 милиона 
евро през следващите три години, ще 
бъде вместено в рамките на настоящия 
бюджет на МФР; е убеден, че при 
бюджет на Съюза, който вече страда 
от недостиг на финансиране, 
допълнителните усилия за операции, 
административни разходи, 
подготвителни действия и пилотни 
проекти, свързани с общата 
политика за сигурност и отбрана, се 
нуждаят също от допълнителни 
финансови средства от държавите 
членки; счита, че в това отношение 

9. изразява отново убеденост, че 
бюджетът на Съюза следва да намира 
начини за финансирането на нови 
инициативи, без това да оказва 
отрицателно въздействие върху 
съществуващите програми и политики 
на Съюза, и призовава за определянето 
на трайно решение за финансирането на 
нови инициативи; изразява загриженост, 
че подготвителното действие за научни 
изследвания в областта на отбраната, 
чийто бюджет ще достигне 80 милиона 
евро през следващите три години, ще 
бъде вместено в рамките на настоящия 
бюджет на МФР; счита, че в това 
отношение държавите членки следва да 
се възползват от междинния 
преглед/междинното преразглеждане на 
действащата МФР;
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държавите членки следва да се 
възползват от междинния 
преглед/междинното преразглеждане на 
действащата МФР; подчертава 
необходимостта от уточняване на 
дългосрочното финансиране на 
изследванията в областта на общата 
отбрана;
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