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E. λαμβάνοντας υπόψη την 
επιδείνωση του στρατηγικού 
περιβάλλοντος της Ένωσης εδώ και αρκετό 
καιρό, με αποτέλεσμα η ανάγκη για μια 
ισχυρότερη Ευρώπη που ενεργεί με ενιαίο 
τρόπο στις εξωτερικές της σχέσεις να είναι 
πιο επείγουσα από ποτέ, προκειμένου να 
αντιμετωπιστεί η πληθώρα προκλήσεων οι 
οποίες επηρεάζουν άμεσα ή έμμεσα την 
ασφάλεια των κρατών μελών και των 
πολιτών της· λαμβάνοντας υπόψη ότι 
μεταξύ των ζητημάτων που επηρεάζουν 
την ασφάλεια των πολιτών της ΕΕ 
περιλαμβάνονται: ένοπλες συγκρούσεις 
στα ανατολικά και νότια σύνορα της 
ευρωπαϊκής ηπείρου, και ευάλωτα κράτη· 
τρομοκρατία, και ιδίως τζιχαντισμός, 
κυβερνοεπιθέσεις και εκστρατείες 
παραπληροφόρησης· εξωτερικές 
παρεμβάσεις στις ευρωπαϊκές πολιτικές και 
εκλογικές διαδικασίες· διάδοση όπλων 
μαζικής καταστροφής και αμφισβήτηση 
των συμφωνιών για τη μη διάδοση των 
όπλων· όξυνση των περιφερειακών 
συγκρούσεων που έχουν προκαλέσει 
αναγκαστικές εκτοπίσεις και ανεξέλεγκτες 
μεταναστευτικές ροές· εντάσεις όσον 
αφορά τον ενεργειακό εφοδιασμό των 
κρατών μελών· ανταγωνισμός για 
φυσικούς πόρους, ενεργειακή εξάρτηση 
και ενεργειακή ασφάλεια· αύξηση του 
οργανωμένου εγκλήματος στα σύνορα και 
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στην Ευρώπη· εξασθένηση των 
προσπαθειών αφοπλισμού· κλιματική 
αλλαγή·
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64. τονίζει ότι οι ξένες παρεμβάσεις 
στις ενωσιακές υποθέσεις αποτελούν 
μεγάλο κίνδυνο για την ασφάλεια και τη 
σταθερότητα της ΕΕ· υποστηρίζει 
σθεναρά την ενίσχυση των στρατηγικών 
ικανοτήτων επικοινωνίας της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης· ζητεί, στο πλαίσιο αυτό, 
περαιτέρω στήριξη για τις τρεις ειδικές 
ομάδες στρατηγικής επικοινωνίας 
(Ανατολικά, Νότια και Δυτικά Βαλκάνια)· 
ζητεί την αυξημένη στήριξη του τμήματος 
στρατηγικών επικοινωνιών της ΕΥΕΔ, 
καθώς έχει ζωτικό ρόλο, μέσω της 
μετατροπής του σε ολοκληρωμένη 
μονάδα εντός της ΕΥΕΔ, η οποία θα είναι 
αρμόδια για την Ανατολική και τη Νότια 
Γειτονία και θα διαθέτει κατάλληλη 
στελέχωση και επαρκείς 
δημοσιονομικούς πόρους, ενδεχομένως 
διαμέσου ενός πρόσθετου ειδικού 
κονδυλίου στον προϋπολογισμό·

64. τονίζει ότι οι ξένες παρεμβάσεις 
στις ενωσιακές υποθέσεις αποτελούν 
μεγάλο κίνδυνο για την ασφάλεια και τη 
σταθερότητα της ΕΕ· λαμβάνει υπό 
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Ένωσης· αναμένει ότι η δέσμευση 
πρόσθετων πόρων θα εξαρτηθεί από το 
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