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E. mając na uwadze, że od pewnego 
czasu środowisko strategiczne Unii 
Europejskiej się pogarsza, w związku z 
czym silniejsza Europa występująca w 
stosunkach zewnętrznych jako jedność jest 
potrzebna bardziej niż kiedykolwiek 
wcześniej, aby sprostać licznym 
wyzwaniom mającym bezpośredni lub 
pośredni wpływ na państwa członkowskie i 
ich obywateli; mając na uwadze, że wśród 
kwestii wpływających na bezpieczeństwo 
obywateli UE można wymienić m.in. takie: 
konflikty zbrojne na wschodnich i 
południowych granicach kontynentu 
europejskiego i niestabilne państwa; 
terroryzm, a zwłaszcza dżihadyzm; 
cyberataki czy kampanie dezinformacyjne; 
zagraniczne ingerencje w europejskie 
procesy polityczne i wybory; 
rozprzestrzenianie broni masowego 
rażenia, kwestionowanie porozumień 
dotyczących nieproliferacji; zaostrzenie 
konfliktów regionalnych, które 
doprowadziły do przymusowych 
przesiedleń i niekontrolowanych 
przepływów migracyjnych; napięcia 
związane z dostawami energii w państwach 
członkowskich Unii Europejskiej; 
rywalizacja o zasoby naturalne, zależność 
energetyczna i bezpieczeństwo 
energetyczne; rozwój przestępczości 
zorganizowanej na granicach i w Europie; 
osłabienie dążeń do rozbrojenia; zmiany 
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potrzebna bardziej niż kiedykolwiek 
wcześniej, aby sprostać licznym 
wyzwaniom mającym bezpośredni lub 
pośredni wpływ na państwa członkowskie i 
ich obywateli; mając na uwadze, że wśród 
kwestii wpływających na bezpieczeństwo 
obywateli UE można wymienić m.in. takie: 
konflikty zbrojne na wschodnich i 
południowych granicach kontynentu 
europejskiego i niestabilne państwa; 
terroryzm, a zwłaszcza dżihadyzm; 
cyberataki czy kampanie dezinformacyjne; 
zagraniczne ingerencje w europejskie 
procesy polityczne i wybory; 
rozprzestrzenianie broni masowego 
rażenia, kwestionowanie porozumień 
dotyczących nieproliferacji; zaostrzenie 
konfliktów regionalnych, które 
doprowadziły do przymusowych 
przesiedleń; napięcia związane z 
dostawami energii w państwach 
członkowskich Unii Europejskiej; 
rywalizacja o zasoby naturalne, zależność 
energetyczna i bezpieczeństwo 
energetyczne; rozwój przestępczości 
zorganizowanej na granicach i w Europie; 
osłabienie dążeń do rozbrojenia; zmiany 
klimatu;



AM\1196034PL.docx PE643.453v01-00

PL Zjednoczona w różnorodności PL

klimatu;

Or. en

8.1.2020 A9-0054/2

Poprawka 2
Reinhard Bütikofer
w imieniu grupy Verts/ALE

Sprawozdanie A9-0054/2019
David McAllister
Realizacja wspólnej polityki zagranicznej i bezpieczeństwa – sprawozdanie roczne
(2019/2136(INI))

Projekt rezolucji
Ustęp 64

Projekt rezolucji Poprawka

64. podkreśla, ze zagraniczna 
ingerencja w sprawy UE stanowi poważne 
zagrożenie dla jej bezpieczeństwa i 
stabilności; zdecydowanie popiera 
wzmocnienie zdolności Unii Europejskiej 
w dziedzinie komunikacji strategicznej; 
wzywa w związku z tym o dalsze wsparcie 
dla trzech grup zadaniowych ds. 
komunikacji strategicznej (Wschód, 
Południe i Bałkany Zachodnie); wzywa o 
większe wsparcie dla zespołu ds. 
komunikacji strategicznej ESDZ, gdyż 
odgrywa on istotną rolę, poprzez 
przekształcenie go w pełnoprawną 
jednostkę w ramach ESDZ, 
odpowiedzialną za sąsiedztwo wschodnie i 
południowe, przy zapewnieniu 
odpowiedniego personelu i stosownych 
środków budżetowych, ewentualnie za 
pomocą dodatkowej specjalnej linii 
budżetowej;

64. podkreśla, że zagraniczna 
ingerencja w sprawy UE stanowi poważne 
zagrożenie dla jej bezpieczeństwa i 
stabilności; odnotowuje wzmocnienie 
istniejących zdolności Unii Europejskiej w 
dziedzinie komunikacji strategicznej; 
oczekuje, że zaangażowanie dodatkowych 
zasobów uzależnione będzie od wyniku 
niezależnej oceny pracy zespołu ds. 
komunikacji strategicznej ESDZ;
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