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Изменение 1
Марко Вали, Лаура Аджеа, Фабио Масимо Касталдо, Роза Д'Амато, Изабела 
Адинолфи
от името на групата EFDD

Доклад A8-0109/2019
Арндт Кон
Освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета за 2017 г.: Общ 
бюджет на ЕС – Европейска служба за външна дейност
2018/2176(DEC)

Предложение за резолюция
Параграф 10

Предложение за резолюция Изменение

10. отбелязва, че общият бюджет на 
ЕСВД за 2017 г. възлиза на 660 милиона 
евро, което представлява увеличение с 
3,75% в сравнение с 2016 г.;

10. отбелязва със съжаление, че 
общият бюджет на ЕСВД за 2017 г. 
възлиза на 660 милиона евро, което 
представлява увеличение с 3,75% в 
сравнение с 2016 г.; настоятелно 
призовава административните 
разходи на институциите на ЕС да се 
рационализират и да се намалят 
максимално, за да се изпрати 
послание за близост до европейските 
граждани;
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Изменение 2
Марко Вали, Лаура Аджеа, Фабио Масимо Касталдо, Роза Д'Амато, Изабела 
Адинолфи
от името на групата EFDD

Доклад A8-0109/2019
Арндт Кон
Освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета за 2017 г.: Общ 
бюджет на ЕС – Европейска служба за външна дейност
2018/2176(DEC)

Предложение за резолюция
Параграф 45

Предложение за резолюция Изменение

45. счита ЕСВД за изключително 
важен участник в международното 
сътрудничество в областта на мира, 
сигурността и човешкото развитие; 
подчертава следователно значението на 
разумното използване на ограничените 
налични ресурси и на постоянното 
подобряване на последователността и 
съгласуваността на външните и 
вътрешните действия на ЕС, както и 
необходимостта от стремеж към 
постигане на общи позиции и 
координирани отговори, за да може ЕС 
да бъде ефективен в тази си роля; 
подчертава значението на 
публичната дипломация и 
стратегическите комуникации като 
неразделна част от външните 
отношения на ЕС, не само като 
средство за комуникиране на неговите 
ценности и интереси и засилване на 
видимото му присъствие, но и като 
инструмент за противодействие на 
чуждестранното влияние в 
Западните Балкани и съседните на 
ЕС региони и на стратегическата 
пропаганда срещу ЕС и неговите 
държави членки; подчертава 
продължаващата и нарастваща 
необходимост от разобличаване на 

45. счита ЕСВД за изключително 
важен участник в международното 
сътрудничество в областта на мира, 
сигурността и човешкото развитие; 
подчертава следователно значението на 
разумното използване на наличните 
ресурси и на постоянното подобряване 
на последователността и 
съгласуваността на външните и 
вътрешните действия на ЕС, както и 
необходимостта от стремеж към 
постигане на общи позиции и 
координирани отговори, за да може ЕС 
да бъде ефективен в тази си роля;
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дезинформацията и от мобилизиране 
на свързан с контекста анализ с цел 
противодействие на насочена срещу 
ЕС пропаганда; изразява твърдото си 
убеждение, че ЕС следва да увеличи 
усилията си за разработване на 
ефективни стратегии за публична 
дипломация; призовава Европейската 
служба за външна дейност (ЕСВД) да 
продължи усилията си за 
модернизиране на подхода си и да 
инвестира в нови умения и 
способности; счита работата на 
оперативната група за стратегическа 
комуникация на ЕСВД за необходима 
и ценна и призовава да ѝ бъдат 
предоставени подходящи финансови и 
човешки ресурси;

Or. en


