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Годишен доклад относно прилагането на общата външна политика и политика на 
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Предложение за резолюция
Съображение Д

Предложение за резолюция Изменение

Д. като има предвид, че от известно 
време стратегическата среда на Съюза 
се влошава, което означава, че 
необходимостта от по-силна Европа, 
действаща по единен начин, е по-
неотложна от всякога, за да се отговори 
на многобройните предизвикателства, 
които пряко или косвено засягат 
сигурността на неговите държави 
членки и на неговите граждани; като 
има предвид, че въпросите, засягащи 
сигурността на гражданите на ЕС, 
включват: въоръжени конфликти в 
непосредствено съседство на изток и на 
юг от европейския континент, както и 
нестабилни държави; тероризъм, и по-
специално джихадизъм, кибератаки и 
кампании за дезинформация; външна 
намеса в европейските политически и 
изборни процеси; все по-голямо 
разпространение на оръжия за масово 
унищожение и все по-често подлагане 
под въпрос на споразуменията за 
неразпространение на оръжия; 
изостряне на регионалните конфликти, 
водещи до принудително разселване и 
неконтролиран приток на мигранти; 
напрежение около енергийните 
доставки на държавите членки; 
конкуренция за природни ресурси, 
енергийна зависимост и  енергийна 
сигурност; разрастване на 

Д. като има предвид, че от известно 
време стратегическата среда на Съюза 
се влошава, което означава, че 
необходимостта от по-силна Европа, 
действаща по единен начин, е по-
неотложна от всякога, за да се отговори 
на многобройните предизвикателства, 
които пряко или косвено засягат 
сигурността на неговите държави 
членки и на неговите граждани; като 
има предвид, че въпросите, засягащи 
сигурността на гражданите на ЕС, 
включват: въоръжени конфликти в 
непосредствено съседство на изток и на 
юг от европейския континент, както и 
нестабилни държави; тероризъм, и по-
специално джихадизъм, кибератаки и 
кампании за дезинформация; външна 
намеса в европейските политически и 
изборни процеси; все по-голямо 
разпространение на оръжия за масово 
унищожение и все по-често подлагане 
под въпрос на споразуменията за 
неразпространение на оръжия; 
изостряне на регионалните конфликти, 
водещи до принудително разселване; 
напрежение около енергийните 
доставки на държавите членки; 
конкуренция за природни ресурси, 
енергийна зависимост и  енергийна 
сигурност; разрастване на 
организираната престъпност по 
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организираната престъпност по 
границите и в Европа; отслабване на 
усилията за разоръжаване; изменението 
на климата;

границите и в Европа; отслабване на 
усилията за разоръжаване; изменението 
на климата;
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Предложение за резолюция
Параграф 64

Предложение за резолюция Изменение

64. подчертава, че чуждестранната 
намеса във вътрешните работи на ЕС 
представлява голям риск за сигурността 
и стабилността на ЕС; решително 
подкрепя увеличаването на 
способностите на Европейския съюз за 
стратегическа комуникация; във връзка 
с това призовава за допълнителна 
подкрепа за трите работни групи за 
стратегическа комуникация 
(Източните, Южните и Западните 
Балкани); призовава за допълнителна 
подкрепа за отдела за стратегически 
комуникации на ЕСВД; поради 
важната му роля, чрез превръщането 
му в пълноценно звено от 
структурата на ЕСВД, отговарящо 
за източното и южното съседство, с 
подходящ персонал и адекватни 
бюджетни средства, евентуално 
посредством специален допълнителен 
бюджетен ред;

64. подчертава, че чуждестранната 
намеса във вътрешните работи на ЕС 
представлява голям риск за сигурността 
и стабилността на ЕС; взема под 
внимание съществуващите 
способности на Европейския съюз за 
стратегическа комуникация; очаква, че 
ангажиментът за допълнителни 
ресурси ще зависи от резултата от 
независима оценка на работата на 
отдела за стратегически комуникации на 
ЕСВД;
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