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(2019/2136(INI))

Förslag till resolution
Skäl E

Förslag till resolution Ändringsförslag

E. Sedan en tid tillbaka pågår en 
försämring av EU:s strategiska miljö, och 
därför är behovet av ett starkare Europa 
som agerar enat i sina yttre förbindelser 
mer angeläget än någonsin tidigare för att 
hantera de många utmaningar som direkt 
eller indirekt påverkar dess medlemsstaters 
och dess medborgares säkerhet. Frågor 
som påverkar EU-medborgarnas säkerhet 
är bland annat väpnade konflikter vid de 
östra och södra gränserna av den 
europeiska kontinenten och bräckliga 
stater, terrorism, särskilt jihadistisk sådan, 
it-angrepp och desinformationskampanjer, 
utländsk inblandning i europeiska politiska 
processer och valprocesser, spridningen av 
massförstörelsevapen, ifrågasättandet av 
överenskommelser om icke-spridning av 
vapen, upptrappningen av regionala 
konflikter som har lett till 
tvångsförflyttningar och okontrollerade 
migrationsströmmar, spänningar i fråga 
om medlemsstaternas energiförsörjning, 
konkurrensen om naturresurser, 
energiberoende och energitrygghet, ökning 
av den organiserade brottsligheten vid 
gränserna och in i Europa, försvagade 
avväpningsinsatser och klimatförändringar.

E. Sedan en tid tillbaka pågår en 
försämring av EU:s strategiska miljö, och 
därför är behovet av ett starkare Europa 
som agerar enat i sina yttre förbindelser 
mer angeläget än någonsin tidigare för att 
hantera de många utmaningar som direkt 
eller indirekt påverkar dess medlemsstaters 
och dess medborgares säkerhet. Frågor 
som påverkar EU-medborgarnas säkerhet 
är bland annat väpnade konflikter vid de 
östra och södra gränserna av den 
europeiska kontinenten och bräckliga 
stater, terrorism, särskilt jihadistisk sådan, 
it-angrepp och desinformationskampanjer, 
utländsk inblandning i europeiska politiska 
processer och valprocesser, spridningen av 
massförstörelsevapen, ifrågasättandet av 
överenskommelser om icke-spridning av 
vapen, upptrappningen av regionala 
konflikter som har lett till 
tvångsförflyttningar, spänningar i fråga om 
medlemsstaternas energiförsörjning, 
konkurrensen om naturresurser, 
energiberoende och energitrygghet, ökning 
av den organiserade brottsligheten vid 
gränserna och in i Europa, försvagade 
avväpningsinsatser och klimatförändringar.
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Förslag till resolution
Punkt 64

Förslag till resolution Ändringsförslag

64. Europaparlamentet betonar att 
utländsk inblandning i 
EU:s angelägenheter utgör en stor risk för 
EU:s säkerhet och stabilitet. Parlamentet 
uttrycker sitt starka stöd för att främja 
Europeiska unionens strategiska 
kommunikationsförmåga. Parlamentet 
efterlyser i detta sammanhang ytterligare 
stöd till de tre arbetsgrupperna för 
strategisk kommunikation (östra, södra 
och västra Balkan). Parlamentet efterlyser 
större stöd till Europeiska utrikestjänstens 
avdelning för strategisk kommunikation, 
eftersom den spelar en avgörande roll när 
den omvandlas till en fullvärdig enhet 
inom utrikestjänsten med ansvar för de 
östra och södra grannskapen, med 
tillräcklig personal och adekvat budget, 
eventuellt genom en ny budgetpost för 
detta ändamål.

64. Europaparlamentet betonar att 
utländsk inblandning i 
EU:s angelägenheter utgör en stor risk för 
EU:s säkerhet och stabilitet. Parlamentet 
noterar Europeiska unionens befintliga 
strategiska kommunikationsförmåga. 
Parlamentet förväntar sig att ett åtagande 
om ytterligare resurser kommer att bero 
på resultatet av en oberoende bedömning 
av det arbete som utförs av 
Europeiska utrikestjänstens avdelning för 
strategisk kommunikation.
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