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Propunere de rezoluție
Considerentul E

Propunerea de rezoluție Amendamentul

E. întrucât, de ceva timp, mediul 
strategic al Uniunii s-a deteriorat, ceea ce 
înseamnă că necesitatea unei Europe mai 
puternice, care să acționeze unitar în 
relațiile sale externe, este mai urgentă ca 
oricând, pentru a face față provocărilor 
multiple care afectează, în mod direct sau 
indirect, securitatea statelor sale membre și 
a cetățenilor săi; întrucât printre aspectele 
care afectează securitatea cetățenilor UE se 
numără: conflictele armate imediat la estul 
și la sudul continentului european, și statele 
fragile; terorismul și în special jihadismul, 
atacurile cibernetice și campaniile de 
dezinformare; amestecul extern în 
procesele politice și electorale europene; 
proliferarea armelor de distrugere în masă 
și punerea sub semnul întrebării a 
acordurilor privind neproliferarea armelor; 
exacerbarea conflictelor regionale care au 
dus la strămutarea forțată și la fluxuri 
necontrolate de migranți; tensiuni legate de 
aprovizionarea cu energie a statelor 
membre; concurența pentru resurse 
naturale, dependența energetică și 
securitatea energetică; creșterea 
criminalității organizate la frontiere și în 
Europa; slăbirea eforturilor de dezarmare; 
schimbările climatice;

E. întrucât, de ceva timp, mediul 
strategic al Uniunii s-a deteriorat, ceea ce 
înseamnă că necesitatea unei Europe mai 
puternice, care să acționeze unitar în 
relațiile sale externe, este mai urgentă ca 
oricând, pentru a face față provocărilor 
multiple care afectează, în mod direct sau 
indirect, securitatea statelor sale membre și 
a cetățenilor săi; întrucât printre aspectele 
care afectează securitatea cetățenilor UE se 
numără: conflictele armate imediat la estul 
și la sudul continentului european, și statele 
fragile; terorismul și în special jihadismul, 
atacurile cibernetice și campaniile de 
dezinformare; amestecul extern în 
procesele politice și electorale europene; 
proliferarea armelor de distrugere în masă 
și punerea sub semnul întrebării a 
acordurilor privind neproliferarea armelor; 
exacerbarea conflictelor regionale care au 
dus la strămutarea forțată; tensiuni legate 
de aprovizionarea cu energie a statelor 
membre; concurența pentru resurse 
naturale, dependența energetică și 
securitatea energetică; creșterea 
criminalității organizate la frontiere și în 
Europa; slăbirea eforturilor de dezarmare; 
schimbările climatice;
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Punctul 64 

Propunerea de rezoluție Amendamentul

64. subliniază că amestecul străin în 
afacerile europene constituie un risc major 
pentru securitatea și stabilitatea UE; 
sprijină ferm stimularea capacităților de 
comunicare strategică ale Uniunii 
Europene; solicită, în acest sens, sprijinirea 
în continuare a celor trei grupuri operative 
de comunicare strategică (Balcanii de Est, 
Balcanii de Sud și Balcanii de Vest); 
solicită un sprijin mai mare pentru Divizia 
de comunicare strategică a SEAE, deoarece 
joacă un rol-cheie, transformând-o într-o 
unitate de sine stătătoare în cadrul SEAE, 
care să fie responsabilă pentru vecinătatea 
estică și cea sudică, și dotând-o cu personal 
adecvat și resurse bugetare 
corespunzătoare, eventual prin intermediul 
unei linii bugetare create în mod 
suplimentar;

64. subliniază că amestecul străin în 
afacerile europene constituie un risc major 
pentru securitatea și stabilitatea UE; ia act 
de capacitățile de comunicare strategică 
existente ale Uniunii Europene; se așteaptă 
ca angajarea de resurse suplimentare să 
depindă de rezultatul unei evaluări 
independente a activității Diviziei de 
comunicare strategică a SEAE;
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