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E. arvestades, et liidu strateegiline 
keskkond on juba mõnda aega halvenenud, 
mis tähendab, et vajadus tugevama 
Euroopa järele, kes tegutseb oma 
välissuhetes ühtselt, on pakilisem kui 
kunagi varem, kui tahetakse tulla toime 
arvukate probleemidega, mis otseselt või 
kaudselt mõjutavad liidu liikmesriikide ja 
kodanike julgeolekut; arvestades, et ELi 
kodanike julgeolekut mõjutavad näiteks: 
relvakonfliktid vahetult Euroopa ida- ja 
lõunapiiril ning ebakindlad riigid; terrorism 
(eelkõige džihadism), küberrünnakud ja 
desinformatsioonikampaaniad; 
välissekkumine Euroopa poliitikasse ja 
valimistesse; massihävitusrelvade levik ja 
relvade leviku tõkestamise lepingute 
küsimärgi alla seadmine; kontrollimatut ja 
sundrännet põhjustanud piirkondlike 
konfliktide eskaleerumine; pinged 
liikmesriikide energiavarustuse 
küsimustes; konkurents loodusvarade 
pärast, energiasõltuvus ja energiajulgeolek; 
organiseeritud kuritegevuse kasv Euroopas 
ja selle piiridel; desarmeerimispüüdluste 
nõrgenemine; kliimamuutused;

E. arvestades, et liidu strateegiline 
keskkond on juba mõnda aega halvenenud, 
mis tähendab, et vajadus tugevama 
Euroopa järele, kes tegutseb oma 
välissuhetes ühtselt, on pakilisem kui 
kunagi varem, kui tahetakse tulla toime 
arvukate probleemidega, mis otseselt või 
kaudselt mõjutavad liidu liikmesriikide ja 
kodanike julgeolekut; arvestades, et ELi 
kodanike julgeolekut mõjutavad näiteks: 
relvakonfliktid vahetult Euroopa ida- ja 
lõunapiiril ning ebakindlad riigid; terrorism 
(eelkõige džihadism), küberrünnakud ja 
desinformatsioonikampaaniad; 
välissekkumine Euroopa poliitikasse ja 
valimistesse; massihävitusrelvade levik ja 
relvade leviku tõkestamise lepingute 
küsimärgi alla seadmine; sundrännet 
põhjustanud piirkondlike konfliktide 
eskaleerumine; pinged liikmesriikide 
energiavarustuse küsimustes; konkurents 
loodusvarade pärast, energiasõltuvus ja 
energiajulgeolek; organiseeritud 
kuritegevuse kasv Euroopas ja selle 
piiridel; desarmeerimispüüdluste 
nõrgenemine; kliimamuutused;
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64. rõhutab, et välissekkumine ELi 
asjadesse ohustab tõsiselt Euroopa 
julgeolekut ja stabiilsust; toetab jõuliselt 
Euroopa Liidu strateegilise 
kommunikatsiooni võimekuse 
suurendamist; sellega seoses nõuab 
suuremat toetust kolmele (idanaabruse, 
lõunanaabruse ja Lääne-Balkani riikide) 
strateegilise kommunikatsiooni 
töörühmale; nõuab seetõttu suuremat 
toetust väga olulisele ELi strateegilise 
kommunikatsiooni rakkerühmale, mis 
tuleb muuta Euroopa välisteenistuse 
täiemahuliseks üksuseks, mis vastutab 
ida- ja lõunanaabruse eest ning millel on 
nõuetekohane töötajaskond ja piisavad 
eelarvevahendid – selleks võib lisada 
eraldi eelarverea;

64. rõhutab, et välissekkumine ELi 
asjadesse ohustab tõsiselt Euroopa 
julgeolekut ja stabiilsust; võtab teadmiseks 
Euroopa Liidu praeguse strateegilise 
kommunikatsiooni võimekuse; eeldab, et 
lisavahendite eraldamise kohustuse 
võtmine saab sõltuma Euroopa 
välisteenistuse strateegilise 
kommunikatsiooni osakonna töö 
sõltumatu hindamise tulemusest;

Or. en


