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9. podtrzymuje przekonanie, że w budżecie 
Unii należy znaleźć sposoby finansowania 
nowych inicjatyw bez uszczerbku dla 
istniejących unijnych programów i strategii 
politycznych; wzywa do określenia 
zrównoważonych sposobów finansowania 
nowych inicjatyw; wyraża zaniepokojenie, 
że działanie przygotowawcze dotyczące 
badań nad obronnością, na które w ciągu 
najbliższych trzech lat przeznaczy się 80 
mln EUR, zostanie okrojone w ramach 
obecnego budżetu WRF; jest przekonany, 
że – przy już i tak niedofinansowanym 
budżecie Unii – dodatkowe wysiłki w 
odniesieniu do operacji, kosztów 
administracyjnych, działań 
przygotowawczych i projektów 
pilotażowych związanych ze wspólną 
polityką bezpieczeństwa i obrony 
wymagają dodatkowych środków 
finansowych również ze strony państw 
członkowskich; uważa, że państwa 
członkowskie powinny w tym celu 
wykorzystać obecny śródokresowy 
przegląd / śródokresową rewizję WRF; 
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uwypukla potrzebę wyjaśnienia 
długoterminowego finansowania 
wspólnych badań nad obronnością;
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