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E. kadangi jau kurį laiką blogėja 
Sąjungos strateginė aplinka, o tai reiškia, 
kad kiek įmanoma greičiau reikia 
stipresnės Europos, kuri veiktų vieningai 
savo išorės santykių srityje, kad būtų 
galima įveikti daugybę iššūkių, kurie daro 
tiesioginį ar netiesioginį poveikį jos 
valstybių narių ir piliečių saugumui; 
kadangi poveikį ES piliečių saugumui daro 
tokie veiksniai: prie rytinių ir pietinių 
Europos žemyno sienų vyksta ginkluoti 
konfliktai ir yra nestabilių valstybių; 
reiškiasi terorizmas – ypač džihadizmas, 
vykdomi kibernetiniai išpuoliai ir 
dezinformacijos kampanijos; užsienio 
galios kišasi į Europos politinius ir rinkimų 
procesus; keliamos abejonės dėl masinio 
naikinimo ginklų platinimo ir dėl 
susitarimų dėl ginklų neplatinimo; aštrėja 
regioniniai konfliktai, lemiantys priverstinį 
gyventojų persikėlimą ir 
nekontroliuojamus migracijos srautus; 
valstybėse narėse kyla įtampa dėl 
apsirūpinimo energija; konkuruojama dėl 
gamtos išteklių, energetinės 
priklausomybės ir energetinio saugumo; 
prie Europos sienų ir joje pačioje auga 
organizuotas nusikalstamumas; mažėja 
pastangų nusiginkluoti; vyksta klimato 
kaita;

E. kadangi jau kurį laiką blogėja 
Sąjungos strateginė aplinka, o tai reiškia, 
kad kiek įmanoma greičiau reikia 
stipresnės Europos, kuri veiktų vieningai 
savo išorės santykių srityje, kad būtų 
galima įveikti daugybę iššūkių, kurie daro 
tiesioginį ar netiesioginį poveikį jos 
valstybių narių ir piliečių saugumui; 
kadangi poveikį ES piliečių saugumui daro 
tokie veiksniai: prie rytinių ir pietinių 
Europos žemyno sienų vyksta ginkluoti 
konfliktai ir yra nestabilių valstybių; 
reiškiasi terorizmas – ypač džihadizmas, 
vykdomi kibernetiniai išpuoliai ir 
dezinformacijos kampanijos; užsienio 
galios kišasi į Europos politinius ir rinkimų 
procesus; keliamos abejonės dėl masinio 
naikinimo ginklų platinimo ir dėl 
susitarimų dėl ginklų neplatinimo; aštrėja 
regioniniai konfliktai, lemiantys priverstinį 
gyventojų persikėlimą; valstybėse narėse 
kyla įtampa dėl apsirūpinimo energija; 
konkuruojama dėl gamtos išteklių, 
energetinės priklausomybės ir energetinio 
saugumo; prie Europos sienų ir joje pačioje 
auga organizuotas nusikalstamumas; 
mažėja pastangų nusiginkluoti; vyksta 
klimato kaita;
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64. pabrėžia, kad užsienio kišimasis į 
ES reikalus kelia didelį pavojų Europos 
saugumui ir stabilumui; tvirtai remia 
Europos Sąjungos strateginės 
komunikacijos pajėgumų didinimą; šiuo 
požiūriu ragina toliau teikti paramą trims 
ES strateginės komunikacijos darbo 
grupėms (Rytų, Pietų ir Vakarų 
Balkanų); ragina teikti daugiau paramos 
EIVT strateginės komunikacijos skyriui, 
nes jis atlieka gyvybiškai svarbų vaidmenį, 
ir suteikti jam visateisio EIVT skyriaus, 
atsakingo už rytines ir pietines 
kaimynines šalis, statusą, skiriant jam 
pakankamai darbuotojų ir tinkamus 
biudžeto išteklius – galbūt tam sukuriant 
papildomą specialią biudžeto eilutę;

64. pabrėžia, kad užsienio kišimasis į 
ES reikalus kelia didelį pavojų Europos 
saugumui ir stabilumui; atkreipia dėmesį į 
Europos Sąjungos turimus strateginės 
komunikacijos pajėgumus; tikisi, kad 
įsipareigojimas skirti papildomų išteklių 
priklausys nuo nepriklausomo EIVT 
Strateginės komunikacijos skyriaus veiklos 
vertinimo rezultatų;
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