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Állásfoglalásra irányuló indítvány
E preambulumbekezdés

Állásfoglalásra irányuló indítvány Módosítás

E. mivel az Unió stratégiai környezete 
egy ideje folyamatosan romlik, ezért most 
minden eddiginél sürgetőbb feladat egy 
erősebb, a külkapcsolataiban egységes 
módon fellépő olyan Európát 
megvalósítani, amely képes szembenézni a 
tagállamai és azok polgárai biztonságát 
közvetlenül vagy közvetve érintő számos 
kihívással; mivel az uniós polgárok 
biztonságát fenyegető problémák közé 
tartoznak többek között a közvetlenül az 
európai kontinens keleti és déli 
szomszédságában, illetve bizonytalan 
helyzetű államokban zajló fegyveres 
konfliktusok; a terrorizmus – különösen a 
dzsihádizmus –, a kibertámadások és a 
félretájékoztatási kampányok; az európai 
politikai és választási folyamatokba való 
külföldi beavatkozások; a tömegpusztító 
fegyverek elterjedése, a fegyverek 
elterjedésének megakadályozásáról szóló 
megállapodások megkérdőjelezése; a 
kényszerű lakóhelyelhagyást és 
ellenőrizetlen migrációs áramlásokat 
előidéző regionális konfliktusok 
elmélyülése; az uniós tagállamok 
energiaellátásával kapcsolatos 
feszültségek; a természeti erőforrásokért 
való versengés, az energiafüggőség és az 
energiabiztonság; a határoknál és 
Európában jelen lévő szervezett bűnözés 
növekedése; a leszerelési erőfeszítések 
gyengülése; valamint az éghajlatváltozás;

E. mivel az Unió stratégiai környezete 
egy ideje folyamatosan romlik, ezért most 
minden eddiginél sürgetőbb feladat egy 
erősebb, a külkapcsolataiban egységes 
módon fellépő olyan Európát 
megvalósítani, amely képes szembenézni a 
tagállamai és azok polgárai biztonságát 
közvetlenül vagy közvetve érintő számos 
kihívással; mivel az uniós polgárok 
biztonságát fenyegető problémák közé 
tartoznak többek között a közvetlenül az 
európai kontinens keleti és déli 
szomszédságában, illetve bizonytalan 
helyzetű államokban zajló fegyveres 
konfliktusok; a terrorizmus – különösen a 
dzsihádizmus –, a kibertámadások és a 
félretájékoztatási kampányok; az európai 
politikai és választási folyamatokba való 
külföldi beavatkozások; a tömegpusztító 
fegyverek elterjedése, a fegyverek 
elterjedésének megakadályozásáról szóló 
megállapodások megkérdőjelezése; a 
kényszerű lakóhelyelhagyást előidéző 
regionális konfliktusok elmélyülése; az 
uniós tagállamok energiaellátásával 
kapcsolatos feszültségek; a természeti 
erőforrásokért való versengés, az 
energiafüggőség és az energiabiztonság; a 
határoknál és Európában jelen lévő 
szervezett bűnözés növekedése; a 
leszerelési erőfeszítések gyengülése; 
valamint az éghajlatváltozás;
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Állásfoglalásra irányuló indítvány
64 bekezdés

Állásfoglalásra irányuló indítvány Módosítás

64. hangsúlyozza, hogy az európai 
ügyekbe történő külföldi beavatkozás 
komoly veszélyt jelent az EU biztonságára 
és stabilitására nézve; határozottan 
támogatja az Európai Unió stratégiai 
kommunikációs képességének erősítését; 
ezzel összefüggésben felszólít a stratégiai 
kommunikációval foglalkozó három 
munkacsoport (Kelet, Dél és Nyugat-
Balkán) további támogatására; kéri az 
EKSZ stratégiai kommunikációs 
osztályának fokozott támogatását, 
tekintettel annak központi szerepére, 
mégpedig azáltal, hogy az EKSZ-en belül 
a keleti és a déli szomszédságért felelős 
teljes jogú egységgé alakul át, amely 
megfelelő személyzettel és elegendő 
költségvetési forrással rendelkezik, adott 
esetben egy külön e célra szolgáló, 
kiegészítő költségvetési sor révén;

64. hangsúlyozza, hogy az európai 
ügyekbe történő külföldi beavatkozás 
komoly veszélyt jelent az EU biztonságára 
és stabilitására nézve; tudomásul veszi az 
Európai Unió stratégiai kommunikációs 
képességének jelenlegi szintjét; elvárja, 
hogy a kiegészítő forrásokra vonatkozó 
kötelezettségvállalás az EKSZ stratégiai 
kommunikációs osztálya által végzett 
munka független értékelésének 
eredményétől függjön;
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