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Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

9. επαναλαμβάνει την πεποίθησή του, ότι ο 
προϋπολογισμός της Ένωσης θα πρέπει να 
εξασφαλίζει τρόπους χρηματοδότησης 
νέων πρωτοβουλιών που να μην είναι σε 
βάρος των υφιστάμενων ενωσιακών 
προγραμμάτων και πολιτικών, και ζητεί να 
προσδιοριστούν βιώσιμα μέσα για τη 
χρηματοδότηση νέων πρωτοβουλιών· 
εκφράζει ανησυχία για το γεγονός ότι η 
προπαρασκευαστική ενέργεια για την 
έρευνα στον τομέα της άμυνας, η 
χρηματοδότηση της οποίας θα φθάσει τα 
80 εκατομμύρια ευρώ την προσεχή τριετία, 
θα συμπιεστεί στο πλαίσιο του τρέχοντος 
προϋπολογισμού του ΠΔΠ· είναι 
πεπεισμένο ότι, με έναν ήδη 
υποχρηματοδοτούμενο ενωσιακό 
προϋπολογισμό, οι πρόσθετες 
προσπάθειες για επιχειρησιακή δράση, 
διοικητικές δαπάνες, 
προπαρασκευαστικές ενέργειες και 
δοκιμαστικά σχέδια σε σχέση με την 
κοινή εξωτερική πολιτική και πολιτική 
ασφάλειας απαιτούν πρόσθετα 
χρηματοδοτικά μέσα από τα κράτη μέλη· 

9. επαναλαμβάνει την πεποίθησή του, ότι ο 
προϋπολογισμός της Ένωσης θα πρέπει να 
εξασφαλίζει τρόπους χρηματοδότησης 
νέων πρωτοβουλιών που να μην είναι σε 
βάρος των υφιστάμενων ενωσιακών 
προγραμμάτων και πολιτικών, και ζητεί να 
προσδιοριστούν βιώσιμα μέσα για τη 
χρηματοδότηση νέων πρωτοβουλιών; 
εκφράζει ανησυχία για το γεγονός ότι η 
προπαρασκευαστική ενέργεια για την 
έρευνα στον τομέα της άμυνας, η 
χρηματοδότηση της οποίας θα φθάσει τα 
80 εκατομμύρια ευρώ την προσεχή τριετία, 
θα συμπιεστεί στο πλαίσιο του τρέχοντος 
προϋπολογισμού του ΠΔΠ· θεωρεί ότι η 
τρέχουσα ενδιάμεση 
επανεξέταση/αναθεώρηση του ΠΔΠ θα 
πρέπει να αξιοποιηθεί από τα κράτη μέλη 
για τον σκοπό αυτό·
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θεωρεί ότι η τρέχουσα ενδιάμεση 
επανεξέταση/αναθεώρηση του ΠΔΠ θα 
πρέπει να αξιοποιηθεί από τα κράτη μέλη 
για τον σκοπό αυτό· υπογραμμίζει την 
ανάγκη να αποσαφηνιστεί η 
μακροπρόθεσμη χρηματοδότηση της 
κοινής έρευνας στον τομέα της άμυνας·
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