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21.3.2019 A8-0109/1

Amendamentul 1
Marco Valli, Laura Agea, Fabio Massimo Castaldo, Rosa D'Amato, Isabella Adinolfi
în numele Grupului EFDD

Raport A8-0109/2019
Arndt Kohn
Descărcarea de gestiune 2017: bugetul general al UE -  Serviciul European de Acțiune 
Externă
2018/2176(DEC)

Propunere de rezoluție
Punctul 10

Propunerea de rezoluție Amendamentul

10. ia act de faptul că bugetul total al 
SEAE pentru 2017 s-a ridicat la 660 de 
milioane EUR, înregistrând o creștere de 
3,75 % față de 2016;

10. ia act cu regret de faptul că bugetul 
total al SEAE pentru 2017 s-a ridicat la 
660 de milioane EUR, înregistrând o 
creștere de 3,75 % față de 2016; îndeamnă 
insistent ca cheltuielile administrative ale 
instituțiilor UE să fie raționalizate și 
reduse cât mai mult posibil, pentru a 
trimite un mesaj de solidarizare cu 
cetățenii europeni;

Or. en
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21.3.2019 A8-0109/2

Amendamentul 2
Marco Valli, Laura Agea, Fabio Massimo Castaldo, Rosa D'Amato, Isabella Adinolfi
în numele Grupului EFDD

Raport A8-0109/2019
Arndt Kohn
Descărcarea de gestiune 2017: bugetul general al UE -  Serviciul European de Acțiune 
Externă
2018/2176(DEC)

Propunere de rezoluție
Punctul 45

Propunerea de rezoluție Amendamentul

45. consideră că SEAE este un actor 
principal al cooperării internaționale pentru 
pace, securitate și dezvoltare umană; 
subliniază, prin urmare, că este important 
să se utilizeze în mod judicios resursele 
limitate disponibile și să se îmbunătățească 
permanent consecvența și coerența acțiunii 
externe și interne a UE, precum și că 
trebuie să se depună eforturi pentru a 
obține poziții comune și răspunsuri 
coordonate, pentru ca UE să fie eficientă în 
acest rol; subliniază importanța 
diplomației publice și a comunicării 
strategice ca părți integrante ale relațiilor 
externe ale UE, nu numai ca instrumente 
de comunicare a valorilor și intereselor 
sale și de consolidare a vizibilității UE, ci 
și ca instrumente de combatere a 
influenței străine din Balcanii de Vest și 
din vecinătatea noastră și a propagandei 
strategice îndreptate împotriva UE și a 
statelor sale membre; subliniază că este 
necesar, în continuare și tot mai mult, să 
se expună cazurile de dezinformare și se 
realizeze analize specifice fiecărui context 
pentru a contracara propaganda 
împotriva UE; este ferm convins că UE ar 
trebui să depună eforturi mai mari pentru 
a elabora strategii eficace de diplomație 
publică; invită Serviciul European de 
Acțiune Externă (SEAE) să își continue 

45. consideră că SEAE este un actor 
principal al cooperării internaționale pentru 
pace, securitate și dezvoltare umană; 
subliniază, prin urmare, că este important 
să se utilizeze în mod judicios resursele 
disponibile și să se îmbunătățească 
permanent consecvența și coerența acțiunii 
externe și interne a UE, precum și că 
trebuie să se depună eforturi pentru a 
obține poziții comune și răspunsuri 
coordonate, pentru ca UE să fie eficientă în 
acest rol;
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eforturile de a-și moderniza abordările și 
să investească în noi competențe și 
capacități; consideră că activitatea 
Grupului operativ pentru comunicarea 
strategică a UE din cadrul SEAE este 
necesară și valoroasă;

Or. en


