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Relatório A8-0287/2016
Jens Geier, Indrek Tarand
Projeto de orçamento geral da União Europeia para o exercício de 2017 - todas as secções
11900/2016 – C8-0373/2016 – 2016/2047(BUD)

Proposta de resolução
N.º 9

Proposta de resolução Alteração

9. Reitera a sua convicção de que o 
orçamento da União deve encontrar formas 
de financiar novas iniciativas que não 
sejam prejudiciais para os programas e as 
políticas existentes da União e solicita a 
identificação de meios sustentáveis para o 
financiamento de novas iniciativas; 
manifesta preocupação pelo facto de a 
dotação para a ação preparatória para a 
investigação no domínio da defesa, que 
deverá ascender a 80 milhões de EUR nos 
próximos três anos, ser consideravelmente 
reduzida no âmbito do atual QFP; 
manifesta também a convicção de que, 
com um orçamento da União já 
subfinanciado, os esforços adicionais 
para as operações, os custos 
administrativos, as ações preparatórias e 
os projetos-piloto relativos à política de 
segurança e de defesa comum também 
requerem meios financeiros adicionais 
por parte dos Estados-Membros; 
considera que a atual reapreciação/revisão 
intercalar do QFP deve ser utilizada pelos 
Estados-Membros nesse sentido; sublinha 

9. Reitera a sua convicção de que o 
orçamento da União deve encontrar formas 
de financiar novas iniciativas que não 
sejam prejudiciais para os programas e as 
políticas existentes da União e solicita a 
identificação de meios sustentáveis para o 
financiamento de novas iniciativas; 
manifesta preocupação pelo facto de a 
dotação para a ação preparatória para a 
investigação no domínio da defesa, que 
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próximos três anos, ser consideravelmente 
reduzida no âmbito do atual QFP; 
considera que a atual reapreciação/revisão 
intercalar do QFP deve ser utilizada pelos 
Estados-Membros nesse sentido;
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a necessidade de clarificar o 
financiamento a longo prazo da 
investigação no setor da defesa comum;
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