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Pozměňovací návrh 27/rev
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Albiol Guzmán, Martina Anderson, Lynn Boylan, Matt Carthy, Nikolaos Chountis, 
Kostas Chrysogonos, Javier Couso Permuy, Fabio De Masi, Luke Ming Flanagan, 
Eleonora Forenza, Tania González Peñas, Josu Juaristi Abaunz, Stelios Kouloglou, 
Patrick Le Hyaric, Paloma López Bermejo, Sabine Lösing, Marisa Matias, Liadh Ní 
Riada, Dimitrios Papadimoulis, Sofia Sakorafa, Lola Sánchez Caldentey, Barbara 
Spinelli, Estefanía Torres Martínez, Miguel Urbán Crespo, Ángela Vallina, Marie-
Christine Vergiat
za skupinu GUE/NGL

Zpráva A8-0287/2016
Jens Geier, Indrek Tarand
Souhrnný rozpočet Evropské unie na rozpočtový rok 2017 – všechny oddíly
11900/2016 – C8-0373/2016 – 2016/2047(BUD)

Návrh usnesení
Bod 9

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

9. opakuje, že je přesvědčen, že by 
rozpočet Unie měl nalézt způsoby 
financování nových iniciativ, které 
nepoškodí stávající programy a politiky 
Unie, a žádá, aby byly identifikovány 
udržitelné prostředky financování nových 
iniciativ; je znepokojen tím, že přípravná 
akce týkající se obranného výzkumu, na 
kterou bude v příštích třech letech 
vynaloženo 80 milionů EUR, bude 
vtlačena do současného rozpočtu podle 
VFR; je přesvědčen, že v situaci, kdy je 
rozpočet Unie již beztak podfinancován, je 
na další úsilí navíc v podobě operací, 
administrativních nákladů, přípravných 
akcí a pilotních projektů v souvislosti se 
společnou bezpečnostní a obrannou 
politikou třeba také dalších finančních 
prostředků od členských států; domnívá 
se, že by členské státy měly v tomto ohledu 
využít současný přezkum/revizi VFR v 
polovině období; zdůrazňuje, že je třeba 
vyjasnit, jak bude dlouhodobě financován 
výzkum v oblasti společné obrany;

9. opakuje, že je přesvědčen, že by 
rozpočet Unie měl nalézt způsoby 
financování nových iniciativ, které 
nepoškodí stávající programy a politiky 
Unie, a žádá, aby byly identifikovány 
udržitelné prostředky financování nových 
iniciativ; je znepokojen tím, že přípravná 
akce týkající se obranného výzkumu, na 
kterou bude v příštích třech letech 
vynaloženo 80 milionů EUR, bude 
vtlačena do současného rozpočtu podle 
VFR; domnívá se, že by členské státy měly 
v tomto ohledu využít současný 
přezkum/revizi VFR v polovině období;
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