
AM\1107685DA.docx PE589.711v01-00

DA Forenet i mangfoldighed DA

19.10.2016 A8-0287/27/rev

Ændringsforslag 27/rev
João Ferreira, Miguel Viegas, João Pimenta Lopes, Xabier Benito Ziluaga, Marina 
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.
for GUE/NGL-Gruppen

Betænkning A8-0287/2016
Jens Genier, Indryk Tamand
Den Europæiske Unions almindelige budget for regnskabsåret 2017 – alle sektioner
11900/2016 – C8-0373/2016 – 2016/2047(BUD)

Forslag til beslutning
Punkt 9

Forslag til beslutning Ændringsforslag

9. gentager sin overbevisning om, at 
Unionens budget bør finde metoder til 
finansiering af nye initiativer, som ikke er 
på bekostning af eksisterende EU-
programmer og -politikker, og opfordrer til 
identificering af bæredygtige måder til at 
finansiere nye initiativer; er bekymret over, 
at den forberedende foranstaltning 
vedrørende forsvarsforskning, som vil 
udgøre 80 mio. EUR i løbet af de næste tre 
år, vil blive nedskåret i FFR's nuværende 
budget; er overbevist om, at der med et 
allerede underfinansieret EU-budget også 
er behov for yderligere midler fra 
medlemsstaterne til en yderligere indsats 
med hensyn til aktioner, 
administrationsudgifter, forberedende 
foranstaltninger og pilotprojekter i 
forbindelse med den fælles sikkerheds- og 
forsvarspolitik; mener, at medlemsstaterne 
bør anvende den nuværende 
midtvejsgennemgang/-revision af FFR til 
dette formål; understreger behovet for at 
klarlægge den langsigtede finansiering af 
fælles forsvarsforskning;

9. gentager sin overbevisning om, at 
Unionens budget bør finde metoder til 
finansiering af nye initiativer, som ikke er 
på bekostning af eksisterende EU-
programmer og -politikker, og opfordrer til 
identificering af bæredygtige måder til at 
finansiere nye initiativer; er bekymret over, 
at den forberedende foranstaltning 
vedrørende forsvarsforskning, som vil 
udgøre 80 mio. EUR i løbet af de næste tre 
år, vil blive nedskåret i FFR's nuværende 
budget; mener, at medlemsstaterne bør 
anvende den nuværende 
midtvejsgennemgang/-revision af FFR til 
dette formål;



AM\1107685DA.docx PE589.711v01-00

DA Forenet i mangfoldighed DA

Or. en


