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21.3.2019 A8-0109/1

Ändringsförslag 1
Marco Valli, Laura Agea, Fabio Massimo Castaldo, Rosa D'Amato, Isabella Adinolfi
för EFDD-gruppen

Betänkande A8-0109/2019
Arndt Kohn
Ansvarsfrihet 2017: EU:s allmänna budget – Europeiska utrikestjänsten
2018/2176(DEC)

Förslag till resolution
Punkt 10

Förslag till resolution Ändringsförslag

10. Europaparlamentet konstaterar att 
utrikestjänstens totala budget för 2017 
uppgick till 660 miljoner EUR, en ökning 
på 3,75 % jämfört med 2016.

10. Europaparlamentet beklagar dock 
att utrikestjänstens totala budget för 2017 
uppgick till 660 miljoner EUR, en ökning 
på 3,75 % jämfört med 2016. Parlamentet 
kräver att EU-institutionernas 
administrativa utgifter rationaliseras och 
minskas i största möjliga utsträckning i 
syfte att visa solidaritet med de europeiska 
medborgarna.

Or. en
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Ändringsförslag 2
Marco Valli, Laura Agea, Fabio Massimo Castaldo, Rosa D'Amato, Isabella Adinolfi
för EFDD-gruppen

Betänkande A8-0109/2019
Arndt Kohn
Ansvarsfrihet 2017: EU:s allmänna budget – Europeiska utrikestjänsten
2018/2176(DEC)

Förslag till resolution
Punkt 45

Förslag till resolution Ändringsförslag

45. Europaparlamentet anser att 
utrikestjänsten är en väsentlig aktör i det 
internationella samarbetet när det gäller 
fred, säkerhet och mänsklig utveckling. 
Parlamentet betonar därför vikten av att 
använda de knappa resurserna på ett klokt 
sätt, och att fortlöpande förbättra 
konsekvensen och samstämmigheten i 
EU:s yttre och inre åtgärder, samt behovet 
av att sträva efter gemensamma 
ståndpunkter och samordnade ageranden 
för att EU ska kunna verka effektivt i 
denna roll. Parlamentet understryker 
vikten av offentlig diplomati och 
strategisk kommunikation som en 
integrerad del av EU:s yttre förbindelser, 
inte endast som ett instrument för att 
informera om EU:s värderingar och 
intressen och för att öka EU:s synlighet, 
utan även som ett verktyg för att bekämpa 
utländskt inflytande på västra Balkan och 
i vårt grannskap samt strategisk 
propaganda mot EU och dess 
medlemsstater. Parlamentet betonar det 
fortsatta och växande behovet av att 
avslöja desinformation och ta i bruk 
kontextspecifika analyser för att bekämpa 
propaganda mot EU. Parlamentet är fast 
övertygat om att EU bör öka sina insatser 
för att utveckla effektiva strategier för 
offentlig diplomati. Parlamentet 
uppmanar utrikestjänsten att fortsätta 

45. Europaparlamentet anser att 
utrikestjänsten är en väsentlig aktör i det 
internationella samarbetet när det gäller 
fred, säkerhet och mänsklig utveckling. 
Parlamentet betonar därför vikten av att 
använda resurserna på ett klokt sätt, och att 
fortlöpande förbättra konsekvensen och 
samstämmigheten i EU:s yttre och inre 
åtgärder, samt behovet av att sträva efter 
gemensamma ståndpunkter och 
samordnade ageranden för att EU ska 
kunna verka effektivt i denna roll.
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sina insatser för att modernisera sina 
metoder och investera i nya färdigheter 
och ny kapacitet. Parlamentet anser att 
det arbete som utförs av utrikestjänstens 
arbetsgrupp för strategisk kommunikation 
är nödvändigt och värdefullt, och kräver 
att denna grupp förses med tillräckliga 
ekonomiska resurser och 
personalresurser.

Or. en


