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Amendamentul 27/rev
João Ferreira, Miguel Viegas, João Pimenta Lopes, Xabier Benito Ziluaga, Marina 
Albiol Guzmán, Martina Anderson, Lynn Boylan, Matt Carthy, Nikolaos Chountis, 
Kostas Chrysogonos, Javier Couso Permuy, Fabio De Masi, Luke Ming Flanagan, 
Eleonora Forenza, Tania González Peñas, Josu Juaristi Abaunz, Stelios Kouloglou, 
Patrick Le Hyaric, Paloma López Bermejo, Sabine Lösing, Marisa Matias, Liadh Ní 
Riada, Dimitrios Papadimoulis, Sofia Sakorafa, Lola Sánchez Caldentey, Barbara 
Spinelli, Estefanía Torres Martínez, Miguel Urbán Crespo, Ángela Vallina, Marie-
Christine Vergiat.
în numele Grupului GUE/NGL

Raport A8-0287/2016
Jens Geier, Indrek Tarand
Bugetul general al Uniunii Europene pentru exercițiul financiar 2017 - toate secțiunile
11900/2016 – C8-0373/2016 – 2016/2047(BUD)

Propunere de rezoluție
Punctul 9

Propunerea de rezoluție Amendamentul

9. își repetă convingerea că în bugetul 
Uniunii ar trebui să se găsească modalități 
de finanțare a unor inițiative noi fără a fi 
afectate programele și politicile existente 
ale Uniunii și solicită să se identifice surse 
sustenabile de finanțare a noilor inițiative; 
este îngrijorat că bugetul acțiunii 
pregătitoare privind cercetarea în domeniul 
apărării, de 80 de milioane EUR în 
următorii trei ani, va fi redus considerabil 
în actualul CFM; este convins că, în 
condițiile unui buget al Uniunii care 
suferă deja de o insuficiență de fonduri, 
eforturile suplimentare legate de 
finanțarea operațiunilor, a cheltuielilor 
administrative, a acțiunilor pregătitoare și 
a proiectelor-pilot din domeniul politicii 
de securitate și apărare comune au de 
asemenea nevoie de fonduri suplimentare 
din partea statelor membre; consideră că 
statele membre ar trebui să utilizeze în 
acest scop evaluarea/revizuirea la 
jumătatea perioadei a actualului CFM; 
subliniază necesitatea de a clarifica 
finanțarea pe termen lung a cercetării în 
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domeniul apărării comune;
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