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Forslag til beslutning
Betragtning E

Forslag til beslutning Ændringsforslag

E. der henviser til, at Unionens 
strategiske miljø i nogen tid er blevet 
forværret, hvilket betyder, at behovet for et 
stærkere Europa, der agerer samlet i dets 
eksterne forbindelser, er mere presserende 
end nogensinde før for at imødegå de 
mange udfordringer, som direkte eller 
indirekte påvirker sikkerheden for dets 
medlemsstater og borgere; der henviser til, 
at spørgsmål, der påvirker EU-borgernes 
sikkerhed, omfatter: væbnede konflikter i 
øst og syd for det europæiske kontinent og 
skrøbelige stater; terrorisme — og navnlig 
jihadisme —, cyberangreb og 
misinformationskampagner; udenlandsk 
indblanding i europæiske politiske 
processer og valgprocesser; der sættes 
spørgsmålstegn ved spredningen af 
masseødelæggelsesvåben og aftaler om 
ikke-spredning af våben; forværring af 
regionale konflikter, der har givet 
anledning til tvungen fordrivelse og 
ukontrollerede migrationsstrømme; 
spændinger i forhold til medlemsstaternes 
energiforsyning; konkurrence om 
naturressourcer, energiafhængighed og 
energisikkerhed; stigningen i organiseret 
kriminalitet ved grænserne og i Europa; en 
svækkelse af nedrustningsindsatsen; 
klimaændringer;

E. der henviser til, at Unionens 
strategiske miljø i nogen tid er blevet 
forværret, hvilket betyder, at behovet for et 
stærkere Europa, der agerer samlet i dets 
eksterne forbindelser, er mere presserende 
end nogensinde før for at imødegå de 
mange udfordringer, som direkte eller 
indirekte påvirker sikkerheden for dets 
medlemsstater og borgere; der henviser til, 
at spørgsmål, der påvirker EU-borgernes 
sikkerhed, omfatter: væbnede konflikter i 
øst og syd for det europæiske kontinent og 
skrøbelige stater; terrorisme – og navnlig 
jihadisme – cyberangreb og 
misinformationskampagner; udenlandsk 
indblanding i europæiske politiske 
processer og valgprocesser; der sættes 
spørgsmålstegn ved spredningen af 
masseødelæggelsesvåben og aftaler om 
ikke-spredning af våben; forværring af 
regionale konflikter, der har givet 
anledning til tvungen fordrivelse; 
spændinger i forhold til medlemsstaternes 
energiforsyning; konkurrence om 
naturressourcer, energiafhængighed og 
energisikkerhed; stigningen i organiseret 
kriminalitet ved grænserne og i Europa; en 
svækkelse af nedrustningsindsatsen; 
klimaændringer;

Or. en
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Forslag til beslutning
Punkt 64

Forslag til beslutning Ændringsforslag

64. understreger, at udenlandsk 
indblanding i EU-anliggender udgør en stor 
risiko for EU's sikkerhed og stabilitet; går 
stærkt ind for en styrkelse af Den 
Europæiske Unions kapacitet til strategisk 
kommunikation; opfordrer i denne 
forbindelse til yderligere støtte til de tre 
strategiske kommunikationstaskforcer 
(Øst-, Syd- og Vestbalkan); opfordrer til 
øget støtte til EU-Udenrigstjenestens 
afdeling for strategisk kommunikation, da 
den spiller en afgørende rolle, ved at gøre 
den til en fuldt udviklet enhed i EU-
Udenrigstjenesten med ansvar for det 
østlige og sydlige naboskabsområde og 
med tilstrækkelige personale- og 
budgetmæssige ressourcer, eventuelt ved 
hjælp af en ekstra, øremærket budgetpost;

64. understreger, at udenlandsk 
indblanding i EU-anliggender udgør en stor 
risiko for EU's sikkerhed og stabilitet; 
noterer sig Den Europæiske Unions 
eksisterende kapacitet til strategisk 
kommunikation; forventer, at et tilsagn om 
yderligere ressourcer vil afhænge af 
resultatet af en uafhængig vurdering af 
arbejdet i EU-Udenrigstjenestens afdeling 
for strategisk kommunikation;

Or. en


