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Rezolūcijas priekšlikums
E apsvērums

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

E. tā kā jau kādu laiku pasliktinās 
Savienības stratēģiskā vide, kas nozīmē to, 
ka steidzamāk nekā jebkad līdz šim ir 
nepieciešama spēcīgāka Eiropa, kas īsteno 
vienotu rīcību tās ārējo attiecību jomā, lai 
risinātu daudzās problēmas, kas tieši un 
netieši skar tās dalībvalstu un tās 
iedzīvotāju drošību; tā kā problēmas, kas 
ietekmē ES iedzīvotāju drošību, cita starpā 
ir šādas: bruņoti konflikti pie Eiropas 
kontinenta austrumu un dienvidu robežām 
un nestabilas valstis; terorisms — un jo 
īpaši džihādisms —, kiberuzbrukumi un 
dezinformācijas kampaņas; ārvalstu 
intervence Eiropas politiskajos un vēlēšanu 
procesos; masu iznīcināšanas ieroču 
izplatīšana un ieroču neizplatīšanas 
nolīgumu apšaubīšana; reģionālo konfliktu 
saasināšanās, kas ir izraisījusi iedzīvotāju 
piespiedu pārvietošanu un nekontrolētas 
migrācijas plūsmas; saspīlējumi 
dalībvalstu energoapgādes jautājumā; 
konkurence dabas resursu jomā, 
energoatkarība un energoapgādes drošība; 
organizētās noziedzības palielināšanās uz 
robežām un Eiropā; atbruņošanās centienu 
vājināšana; klimata pārmaiņas;

E. tā kā jau kādu laiku pasliktinās 
Savienības stratēģiskā vide, kas nozīmē to, 
ka steidzamāk nekā jebkad līdz šim ir 
nepieciešama spēcīgāka Eiropa, kas īsteno 
vienotu rīcību tās ārējo attiecību jomā, lai 
risinātu daudzās problēmas, kas tieši un 
netieši skar tās dalībvalstu un tās 
iedzīvotāju drošību; tā kā problēmas, kas 
ietekmē ES iedzīvotāju drošību, cita starpā 
ir šādas: bruņoti konflikti pie Eiropas 
kontinenta austrumu un dienvidu robežām 
un nestabilas valstis; terorisms — un jo 
īpaši džihādisms —, kiberuzbrukumi un 
dezinformācijas kampaņas; ārvalstu 
intervence Eiropas politiskajos un vēlēšanu 
procesos; masu iznīcināšanas ieroču 
izplatīšana un ieroču neizplatīšanas 
nolīgumu apšaubīšana; reģionālo konfliktu 
saasināšanās, kas ir izraisījusi iedzīvotāju 
piespiedu pārvietošanu; saspīlējumi 
dalībvalstu energoapgādes jautājumā; 
konkurence dabas resursu jomā, 
energoatkarība un energoapgādes drošība; 
organizētās noziedzības palielināšanās uz 
robežām un Eiropā; atbruņošanās centienu 
vājināšana; klimata pārmaiņas;
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64. uzsver, ka ārvalstu iejaukšanās ES 
lietās ievērojami apdraud ES drošību un 
stabilitāti; stingri atbalsta Eiropas 
Savienības stratēģisko komunikācijas 
spēju palielināšanu; šajā sakarībā prasa 
arī turpmāk atbalstīt trīs stratēģiskās 
komunikācijas operatīvās grupas (attiecībā 
uz austrumiem, dienvidiem un 
Rietumbalkāniem); tāpēc prasa palielināt 
atbalstu EĀDD Stratēģiskās 
komunikācijas nodaļai, ņemot vērā tās 
nozīmīgo lomu, pārveidojot to par 
pilnvērtīgu EĀDD struktūrvienību, kuras 
kompetences jomā ir austrumu un 
dienvidu kaimiņreģioni un kurai ir 
atbilstošs personāls un pietiekami budžeta 
līdzekļi, paredzot iespēju izveidot 
atsevišķu, īpaši tai paredzētu budžeta 
posteni;

64. uzsver, ka ārvalstu iejaukšanās ES 
lietās ievērojami apdraud ES drošību un 
stabilitāti; ņem vērā Eiropas Savienības 
esošās stratēģiskās komunikācijas spējas; 
vēlas, lai saistības par papildu līdzekļu 
piešķiršanu būtu atkarīgas no EĀDD 
Stratēģiskās komunikācijas nodaļas darba 
neatkarīga novērtējuma rezultātiem;
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