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Pasiūlymas dėl rezoliucijos Pakeitimas

9. pakartoja esąs įsitikinęs, kad Sąjungos 
biudžete turėtų būti rasti naujų iniciatyvų 
finansavimo būdai, kuriais nebūtų 
kenkiama esamoms Sąjungos programoms 
ir politikos priemonėms, ir ragina nustatyti 
tvarius naujų iniciatyvų finansavimo 
būdus; reiškia susirūpinimą dėl to, kad 
finansavimas mokslinių tyrimų gynybos 
srityje parengiamiesiems veiksmams, kuris 
per kitus trejus metus sudarys 80 mln. 
EUR, bus sumažintas dabartiniame DFP 
biudžete; yra įsitikinęs, kad, kadangi 
Sąjungos biudžete jau ir taip yra per 
mažai lėšų, papildomoms pastangoms, 
susijusioms su veikla, administracinėmis 
išlaidomis, parengiamaisiais veiksmais ir 
bandomaisiais projektais bendros 
saugumo ir gynybos politikos srityje, 
reikia ir papildomų finansinių išteklių iš 
valstybių narių; mano, kad valstybės narės 
turėtų naudoti dabartinę DFP laikotarpio 
vidurio peržiūrą / tikslinimą į tai 
atsižvelgdamos; pabrėžia, kad reikia 
pateikti paaiškinimą, kaip bus 
finansuojami bendri moksliniai tyrimai 
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gynybos srityje ilguoju laikotarpiu;
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