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Ontwerpresolutie
Paragraaf 9

Ontwerpresolutie Amendement

9. herhaalt zijn stellige mening dat de 
financiering van nieuwe initiatieven met 
middelen van de begroting van de Unie 
niet ten koste mag gaan van bestaande 
programma's en beleidsmaatregelen van de 
Unie, en roept op tot het vinden van 
duurzame vormen van financiering voor 
nieuwe initiatieven; is bezorgd dat de 
voorbereidende actie inzake 
defensieonderzoek, waarmee een bedrag 
van 80 miljoen EUR voor de komende drie 
jaar gemoeid zal zijn, in de huidige 
begroting van het MFK geperst zal 
worden; is ervan overtuigd dat, aangezien 
de begroting van de Unie nu reeds over te 
weinig middelen beschikt, de lidstaten 
voor aanvullende middelen moeten zorgen 
voor operaties, administratieve kosten, 
voorbereidende acties en proefprojecten 
op het gebied van het gemeenschappelijk 
veiligheids- en defensiebeleid; is van 
mening dat de lidstaten hiertoe gebruik 
moeten maken van de tussentijdse 
evaluatie/herziening van het MFK; 
benadrukt dat er duidelijkheid moet 

9. herhaalt zijn stellige mening dat de 
financiering van nieuwe initiatieven met 
middelen van de begroting van de Unie 
niet ten koste mag gaan van bestaande 
programma's en beleidsmaatregelen van de 
Unie, en roept op tot het vinden van 
duurzame vormen van financiering voor 
nieuwe initiatieven; is bezorgd dat de 
voorbereidende actie inzake 
defensieonderzoek, waarmee een bedrag 
van 80 miljoen EUR voor de komende drie 
jaar gemoeid zal zijn, in de huidige 
begroting van het MFK geperst zal 
worden; is van mening dat de lidstaten 
hiertoe gebruik moeten maken van de 
tussentijdse evaluatie/herziening van het 
MFK;
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komen over de financiering op lange 
termijn van onderzoek op het gebied van 
gemeenschappelijke defensie;

Or. en


