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Förslag till resolution Ändringsförslag

9. Europaparlamentet upprepar sin 
övertygelse om att man bör hitta sätt för 
unionens budget att finansiera nya initiativ 
som inte är till men för befintliga 
unionsprogram och befintlig unionspolitik 
och efterlyser en identifiering av hållbara 
sätt att finansiera nya initiativ. Parlamentet 
är bekymrat över att den förberedande 
åtgärden för försvarsrelaterad forskning, 
som kommer att uppgå till 
80 miljoner EUR under de kommande tre 
åren, kommer att skäras ned inom ramen 
för den nuvarande fleråriga budgetramen. 
Parlamentet är övertygat om att det med 
en EU-budget som redan är 
underfinansierad behövs ytterligare medel 
för insatser, administrativa kostnader, 
förberedande åtgärder och pilotprojekt 
inom den gemensamma säkerhets- och 
försvarspolitiken, liksom ytterligare 
ekonomiska resurser från 
medlemsstaterna. Parlamentet anser att 
medlemsstaterna bör utnyttja den 
nuvarande översynen/revideringen av den 
fleråriga budgetramen i detta avseende. 
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Parlamentet understryker behovet av att 
klargöra den långsiktiga finansieringen 
av den gemensamma försvarsrelaterade 
forskningen.

Or. en


