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Állásfoglalásra irányuló indítvány
9 bekezdés

Állásfoglalásra irányuló indítvány Módosítás

9. megismétli azon meggyőződését, hogy 
az uniós költségvetésnek módokat kell 
találnia új kezdeményezések 
finanszírozására úgy, hogy emiatt a 
meglévő uniós programok és szakpolitikák 
ne kerüljenek hátrányba, és felszólít 
fenntartható eszközök felkutatására az új 
kezdeményezések finanszírozásához; 
aggódik amiatt, hogy a védelmi kutatással 
kapcsolatos előkészítő fellépésre fordított 
összeg, amely 80 millió EUR lesz a 
következő három évben, jelentősen 
lecsökken a jelenlegi többéves pénzügyi 
keretben; meggyőződése, hogy a már 
alulfinanszírozott uniós költségvetés miatt 
a közös biztonság- és védelempolitikával 
kapcsolatos műveletekre, adminisztratív 
költségekre, előkészítő intézkedésekre és 
kísérleti projektekre fordított további 
erőfeszítésekhez kiegészítő pénzügyi 
eszközökre van szükség a tagállamok 
részéről; úgy véli, hogy e tekintetben a 
tagállamoknak fel kellene használniuk a 
jelenlegi többéves pénzügyi keret félidős 
értékelését/felülvizsgálatát; hangsúlyozza, 
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hogy a közös védelmi kutatás hosszú távú 
finanszírozásának tisztázására van 
szükség;
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