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E. ker se strateško okolje Unije že 
nekaj časa slabša, kar pomeni, da je 
potreba po močnejši Evropi, ki je enotna v 
svojem pristopu do zunanjih odnosov, 
nujnejša kot kdaj koli prej, da bi se lahko 
soočili s številnimi izzivi, ki neposredno ali 
posredno vplivajo na varnost njenih držav 
članic in državljanov; ker vprašanja, ki 
vplivajo na varnost državljanov EU, 
vključujejo: oborožene spopade 
neposredno na vzhodnih in južnih mejah 
evropske celine ter nestabilne države; 
terorizem – zlasti džihadizem –, 
kibernetske napade in dezinformacijske 
kampanje; tuje vmešavanje v evropske 
politične in volilne procese; širjenje orožja 
za množično uničevanje in spodbijanje 
sporazumov o neširjenju orožja; zaostritev 
regionalnih konfliktov, ki so povzročili 
prisilno razseljevanje in nenadzorovane 
migracijske tokove; napetosti, povezane z 
oskrbo z energijo držav članic; tekmovanje 
za naravne vire, energetsko odvisnost in 
energetsko varnost; porast organiziranega 
kriminala na mejah in v Evropi; slabitev 
prizadevanj za razorožitev; podnebne 
spremembe;

E. ker se strateško okolje Unije že 
nekaj časa slabša, kar pomeni, da je 
potreba po močnejši Evropi, ki je enotna v 
svojem pristopu do zunanjih odnosov, 
nujnejša kot kdaj koli prej, da bi se lahko 
soočili s številnimi izzivi, ki neposredno ali 
posredno vplivajo na varnost njenih držav 
članic in državljanov; ker vprašanja, ki 
vplivajo na varnost državljanov EU, 
vključujejo: oborožene spopade 
neposredno na vzhodnih in južnih mejah 
evropske celine ter nestabilne države; 
terorizem – zlasti džihadizem –, 
kibernetske napade in dezinformacijske 
kampanje; tuje vmešavanje v evropske 
politične in volilne procese; širjenje orožja 
za množično uničevanje in spodbijanje 
sporazumov o neširjenju orožja; zaostritev 
regionalnih konfliktov, ki so povzročili 
prisilno razseljevanje; napetosti, povezane 
z oskrbo z energijo držav članic; 
tekmovanje za naravne vire, energetsko 
odvisnost in energetsko varnost; porast 
organiziranega kriminala na mejah in v 
Evropi; slabitev prizadevanj za razorožitev; 
podnebne spremembe;
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64. poudarja, da je tuje vmešavanje v 
zadeve EU velika nevarnost za varnost in 
stabilnost EU; močno podpira okrepitev 
strateških komunikacijskih zmogljivosti 
Evropske unije; v zvezi s tem poziva k 
dodatni podpori za tri projektne skupine 
za strateško obveščanje (vzhodni, južni in 
Zahodni Balkan); poziva k povečani 
podpori za oddelek ESZD za strateško 
obveščanje, saj je njegova vloga ključna, 
tako da bo postal dobro razvit oddelek 
znotraj ESZD, odgovoren za vzhodno in 
južno sosedstvo, z ustreznimi kadri in 
zadostnimi proračunskimi sredstvi, po 
možnosti z uvedbo nove namenske 
proračunske vrstice;

64. poudarja, da je tuje vmešavanje v 
zadeve EU velika nevarnost za varnost in 
stabilnost EU; je seznanjen z obstoječimi 
strateškimi komunikacijskimi 
zmogljivostmi Evropske unije; pričakuje, 
da bo izpolnitev zaveze o dodatnih 
sredstvih odvisna od rezultatov neodvisne 
ocene dela oddelka ESZD za strateško 
obveščanje;
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