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Pozmeňujúci návrh 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.
v mene skupiny GUE/NGL

Správa A8-0287/2016
Jens Geier, Indrek Tarand
Všeobecný rozpočet Európskej únie na rok 2017 – všetky oddiely
11900/2016 – C8-0373/2016 – 2016/2047(BUD)

Návrh uznesenia
Odsek 9

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

9. opakuje svoje presvedčenie, že rozpočet 
Únie by mal nájsť spôsoby, ako financovať 
nové iniciatívy bez toho, aby to bolo na 
úkor existujúcich programov a politík 
Únie, a žiada, aby sa určili udržateľné 
spôsoby financovania nových iniciatív; a 
vyjadruje znepokojenie nad tým, že 
prípravná akcia pre výskum v oblasti 
obrany, na ktorú sa má v nasledujúcich 
troch rokoch vynaložiť suma 80 miliónov 
EUR, bude vtesnaná do aktuálneho 
rozpočtu VFR; je presvedčený, že v 
situácii, keď je rozpočet Únie už 
nedostatočne financovaný, si ďalšie úsilie 
týkajúce sa operácií, administratívnych 
nákladov, prípravných akcií a pilotných 
projektov v súvislosti so spoločnou 
bezpečnostnou a obrannou politikou 
vyžaduje aj dodatočné finančné 
prostriedky poskytnuté členskými štátmi; 
domnieva sa, že členské štáty by v tejto 
súvislosti mali využiť súčasné 
preskúmanie/revíziu VFR v polovici 
obdobia; zdôrazňuje potrebu objasniť 
dlhodobé financovanie spoločného 
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výskumu v oblasti obrany;

Or. en


