
 

1 
 

 
 

 

ONTWERP VAN BEKNOPT VERSLAG 

 

Werkgroep over de EU in de wereld 

 
Voorgezeten door Hans Dahlgren op uitnodiging van Clément Beaune, die enkel de 

eerste 20 minuten kon bijwonen als gevolg van een spoedbijeenkomst van ministers 

 

17 december 2021, 11.00 - 13.00 uur 

 

 

1. Inleidende opmerkingen van de voorzitter 

 

De vergadering vindt plaats op afstand. De heer Beaune heet de deelnemers welkom en 

geeft een overzicht van de belangrijkste onderwerpen voor de werkgroep alvorens de 

voorzittersfunctie over te dragen aan de heer Dahlgren.  

 

De heer Dahlgren gaat eerst in op de structuur van de vergadering, waarin hij voorrang zal 

geven aan sprekers van de burgerpanels en er ook voor zal zorgen dat zij middels de 

“blauwe kaart” vragen kunnen stellen aan andere sprekers en vice versa. Vervolgens nodigt 

hij de woordvoerder van het Europees burgerpanel, de heer Mansef Campos, en zijn 

medepanelleden uit om het woord te nemen en een aantal belangrijke kwesties toe te 

lichten, en vestigt hij de aandacht op het tussentijdse verslag van de bijdragen die zijn 

ontvangen via het meertalige digitale platform.  

 

2. Discussiei 

 

De belangrijkste thema’s die door de vertegenwoordigers van de burgerpanels worden 

voorgedragen, zijn: 

 

• De strategische autonomie van de EU 

• De noodzaak voor de EU om haar waarden op het gebied van democratie, 

mensenrechten en de rechtsstaat op geloofwaardige wijze te verdedigen en te 

verspreiden  

• Handelspolitiek van de EU, vanuit economisch oogpunt (waaronder aandacht voor 

koopkrachtverbetering voor kopers van in de EU geproduceerde goederen), politiek 

oogpunt (verdediging van de waarden van de EU, gebruik van sancties) en milieu-

oogpunt (duurzaamheid, stoppen met de uitvoer van afval uit de EU). 

• Energieautonomie van de EU, het koolstofvrij maken van de internationale 

toeleveringsketen 
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• Handhaving van een sterke EU-buitengrens; met een krachtiger en transparanter 

optreden van Frontex dat niet strikt gebaseerd is op het verzoek van de lidstaten, 

moet Frontex zorg dragen voor een uniforme grenscontrole aan elke EU-grens 

• Betrekkingen met buurlanden en nabije landen. Respect voor kleinere landen. 

• Versterking van de waarden van de EU, zowel intern als extern. 

• Focussen op de integratie van alle migranten en hen een sterk bewustzijn van 

Europese waarden bijbrengen 

• Uiteenlopende standpunten over veiligheid en defensie in een tijdperk van hybride 

conflicten: militaire capaciteit en het concept van een Europees leger. Er is 

overeenstemming over het standpunt om meer te investeren in defensie, ook omdat 

niet alle landen lid zijn van NAVO. 

• Besluitvorming met gekwalificeerde meerderheid (BGM) in plaats van eenparigheid 

van stemmen bij bepaalde kwesties met het oog op een efficiëntere besluitvorming. 

• Uitbreiding: de noodzaak om ervoor te zorgen dat nieuwe lidstaten de waarden van 

de EU en de rechtsstaat eerbiedigen en minderheden respecteren. Openbare 

informatievoorziening over het beleid en de werkzaamheden inzake uitbreiding – EU-

burgers moeten iets beter begrijpen wat dit voor de EU zou betekenen. Ook willen zij 

weten of het beleid zou veranderen om de huidige EU-lidstaten beter te houden aan 

de normen en regels waarmee zij bij toetreding tot de Unie akkoord zijn gegaan. 

• Aan landen die in de loop van de procedure van mening verschillen moet 

bemiddeling worden aangeboden om minderheids- en meerderheidsgroepen dichter 

bij een consensus te brengen. Focussen op een snellere besluitvorming, met name 

het wegnemen van unanimiteit als voorwaarde. 

 

In reactie op bovenstaande voeren vertegenwoordigers van andere componenten het woord 

over de volgende thema’s: 

 

• De EU moet een actieve positie innemen op het wereldtoneel, zij kan niet passief 

zijn, zij moet strategische partnerschappen aangaan en de wereld creëren die zij 

voor ogen heeft – betrekkingen met de Verenigde Staten worden uitgelicht 

• Nadruk in het buitenlandse beleid op de waarden van de EU en de rechtsstaat, 

waaronder de bestrijding van autocratie 

• Uiteenlopende standpunten over een EU-leger, met een vraag over wie de 

opperbevelhebber van dit leger zou zijn 

• Betrekkingen met NAVO: nauwere banden of meer autonomie? 

• Alternatieven voor eenparigheid van stemmen zijn BGM of nieuwe specifieke 

drempels, waaronder “eenparigheid min één” 

• Handelspolitiek: we moeten beginnen de overeenkomsten die we hebben gesloten te 

ratificeren. 

• Belangrijke internationale kwesties worden benadrukt, waaronder de lopende 

onderhandelingen na de brexit en de activiteiten van Rusland in de regio 

 

 

Een ander punt van discussie is de structuur van de werkgroep in het vervolg, alsook de 

distributie van documenten en het gewenste eindproduct 

o Leden pleiten voor een duidelijke structuur in termen van actuele punten en te 

behalen resultaten 

o Burgers wijzen ook op de noodzaak van aanvullende voorbereiding en een 

betere planning voorafgaand aan deze vergaderingen 
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3. Slotopmerkingen van de voorzitter 

 

De heer Dahlgren benadrukt dat hij er actief naar streeft dit tot een productieve en zinvolle 

werkgroep te maken. Dit was een nuttige discussie, maar bij de volgende vergadering zal 

het dankzij specifieke aanbevelingen van de burgerpanels mogelijk zijn een meer 

gestructureerd debat te hebben met als doel een zinvolle output voor de plenaire 

vergadering. Hij doet een toezegging te zullen zorgen voor duidelijke communicatie tussen 

de leden van de werkgroep en voor een adequate voorbereiding voor leden van de 

burgerpanels.  

 

De suggestie wordt gedaan om een WhatsApp-groep voor leden van de werkgroep op te 

richten. De heer Dahlgren verzekert dat de optie om nog vóór kerst een groep op te zetten in 

overweging wordt genomen. 

 

 

 
i De onderverdeling van bijdragen is als volgt: 
 

Leden van de Europese burgerpanels: 14  

Vertegenwoordigers van nationale panels/evenementen: 2 

Maatschappelijk middenveld (SP, CvdR, EESC): 4 

Raad: 5 

Nationale parlementen: 8 

EP: 2  

Commissie: 0 

 
Genderevenwicht: 24 mannelijke, 12 vrouwelijke bijdragen 

 


