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Decharge 2017: EU's almindelige budget, Tjenesten for EU's Optræden Udadtil
2018/2176(DEC)

Forslag til beslutning
Punkt 10

Forslag til beslutning Ændringsforslag

10. bemærker, at EU-
Udenrigstjenestens samlede budget for 
2017 beløb sig til 660 mio. EUR med en 
stigning på 3,75 % i forhold til 2016;

10. bemærker med beklagelse, at EU-
Udenrigstjenestens samlede budget for 
2017 beløb sig til 660 mio. EUR med en 
stigning på 3,75 % i forhold til 2016; 
opfordrer indtrængende til, at EU-
institutionernes administrationsudgifter 
strømlines og reduceres som meget som 
muligt for at sende et signal om 
fællesskab til de europæiske borgere;

Or. en
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Forslag til beslutning
Punkt 45

Forslag til beslutning Ændringsforslag

45. mener, at EU-Udenrigstjenesten er 
en vigtig aktør i det internationale 
samarbejde om fred, sikkerhed og 
menneskelig udvikling; understreger derfor 
betydningen af, at de knappe disponible 
ressourcer anvendes fornuftigt, og at der 
sker en konstant forbedring af 
overensstemmelsen og sammenhængen i 
EU's eksterne og interne indsats, og at det 
er nødvendigt at stræbe efter fælles 
holdninger og koordinerede svar, for at EU 
kan være effektiv i denne rolle; 
understreger vigtigheden af offentligt 
diplomati og strategisk kommunikation 
som et integreret aspekt af EU's eksterne 
forbindelser ikke kun som et instrument 
til at formidle sine værdier og interesser 
og øge EU's synlighed, men også som et 
instrument til at imødegå den 
udenlandske indflydelse i det vestlige 
Balkan og vores naboskabsområde samt 
den strategiske propaganda mod EU og 
dets medlemsstater; understreger det 
fortsatte og stigende behov for at afsløre 
desinformation og at iværksætte en 
kontekstspecifik analyse for at imødegå 
EU-fjendsk propaganda; er fast overbevist 
om, at EU bør intensivere sine 
bestræbelser på at udvikle effektive 
strategier inden for offentligt diplomati; 
opfordrer Tjenesten for EU's Optræden 
Udadtil (EU-Udenrigstjenesten) til at 

45. mener, at EU-Udenrigstjenesten er 
en vigtig aktør i det internationale 
samarbejde om fred, sikkerhed og 
menneskelig udvikling; understreger derfor 
betydningen af, at de disponible ressourcer 
anvendes fornuftigt, og at der sker en 
konstant forbedring af overensstemmelsen 
og sammenhængen i EU's eksterne og 
interne indsats, og at det er nødvendigt at 
stræbe efter fælles holdninger og 
koordinerede svar, for at EU kan være 
effektiv i denne rolle;
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fortsætte sine bestræbelser på at 
modernisere sine tilgange og til at 
investere i nye færdigheder og 
kapaciteter; anser arbejdet i EU-
Udenrigstjenestens taskforce for 
strategisk kommunikation for at være 
nødvendigt og værdifuldt og opfordrer til, 
at der tildeles tilstrækkelige økonomiske 
og personalemæssige ressourcer til den;

Or. en


