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OSNUTEK ZBIRNEGA POROČILA 

 

Delovna skupina za EU v svetu 

 
Predsedoval ji je Hans Dahlgren na povabilo Clémenta Beauna, ki se je seje lahko 

udeležil le prvih 20 minut zaradi izrednega ministrskega srečanja 

 

17. december 2021, od 11.00 do 13.00 

 

 

1. Uvodne besede predsednika 

 

Seja je v celoti potekala na daljavo. Clément Beaune je pozdravil udeležence in podal 

pregled ključnih vprašanj delovne skupine, preden je predsedovanje predal Hansu 

Dahlgrenu.  

 

Ta je najprej opisal strukturo seje in napovedal, da bo dal prednost predstavnikom 

državljanskih forumov in jim omogočil tudi, da bodo lahko drugim govornikom postavljali 

vprašanja „modrega kartončka“ in drugi njim. Nato je povabil uradnega govorca evropskega 

državljanskega foruma Mansefa Camposa in njegove soudeležence, naj prevzamejo besedo 

in predstavijo ključna vprašanja, ter opozoril na vmesno poročilo o vsebini večjezične 

digitalne platforme.  

 

2. Razpravai 

 

Glavne teme, ki so jih obravnavali predstavniki državljanskih forumov, so bile: 

 

• strateška avtonomija EU, 

• nuja, da EU verodostojno uveljavlja in širi svoje vrednote demokracije, človekovih 

pravic in pravne države,  

• trgovinska politika EU, kar zadeva njeno gospodarsko stran (vključno s preučitvijo 

izboljšanja kupne moči tistih, ki želijo kupiti blago, proizvedeno v EU), politično stran 

(zagovarjanje vrednot EU, uporaba sankcij) in okoljsko stran (trajnost, konec izvoza 

odpadkov EU), 

• energetska avtonomija EU, ki vključuje razogljičenje v mednarodni dobavni verigi, 

• ohranjanje trdnih meja EU; močnejše in preglednejše posredovanje agencije Frontex, 

ki ne bo temeljilo izključno na povabilu držav članic; agencija Frontex bi morala 

zagotoviti enoten mejni nadzor na vseh mejah EU, 

• odnosi s sosednjimi in bližnjimi državami, spoštovanje manjših držav, 

• krepitev vrednot EU na notranji in zunanji ravni, 
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• osredotočanje na vključevanje vseh migrantov in ustvarjanje močnega občutka 

evropskih vrednot pri njih, 

• različna stališča o varnosti in obrambi v dobi hibridnih konfliktov, vojaške zmogljivosti 

in koncept evropske vojske; skupno stališče je bilo, naj se več vlaga v obrambo, tudi 

ob upoštevanju, da niso vse države članice Nata, 

• glasovanje s kvalificirano večino namesto soglasja pri nekaterih vprašanjih za 

učinkovitejše odločanje, 

• širitev: zagotoviti je treba, da bodo nove članice spoštovale vrednote EU, pravno 

državo in manjšine, javna razprava in izmenjava informacij o širitvenih politikah in 

prizadevanjih – državljani EU morajo bolje razumeti, kaj bi to pomenilo za EU; prav 

tako bi radi vedeli, ali se bodo politike spremenile, da bi sedanje članice EU bolje 

izpolnjevale standarde in pravila, dogovorjene ob vstopu v Unijo, 

• med postopkom bi morala biti državam, ki imajo različna mnenja, na voljo mediacija, 

da bi manjšinske in večinske skupine približali širšemu konsenzu; osredotočenost na 

pospešitev odločanja, zlasti na odpravo potrebe po soglasju. 

 

Predstavniki drugih sklopov so med drugim govorili o teh temah: 

 

• EU se mora dejavno uveljaviti na svetovnem prizorišču, ne more ostati pasivna, 

vzpostaviti mora strateška partnerstva in ustvariti svet, v katerem želi živeti – 

izpostavljeni so bili odnosi z Združenimi državami Amerike, 

• poudarek na vrednotah EU in pravni državi v zunanji politiki, vključno z bojem proti 

avtokraciji, 

• mešana stališča o vojski EU z vprašanjem, kdo bi bil vrhovni poveljnik te vojske, 

• odnosi EU z Natom: tesnejše povezave ali večja avtonomija? 

• alternativa soglasju bi lahko bilo glasovanje s kvalificirano večino ali novi posebni 

pragovi, vključno z možnostjo „soglasje minus ena“, 

• trgovinska politika: začeti bi morali z ratifikacijo sporazumov, ki smo jih sklenili, 

• poudarjena so bila tudi ključna mednarodna vprašanja, kot so sedanja pogajanja po 

brexitu in dejavnosti Rusije v svoji regiji. 

 

 

Nadaljnja točka razprave je bila struktura delovne skupine v prihodnje ter posredovanje 

gradiva in želeni končni rezultat: 

o člani so pozvali k jasni strukturi v smislu aktualnih točk in rezultatov v 

prihodnje, 

o državljani so tudi omenili, da sta pred srečanji potrebna dodatna priprava in 

boljše načrtovanje. 

 

 

3. Sklepne ugotovitve predsednika 

 

Hans Dahlgren je poudaril, da si dejavno prizadeva, da bi to postala produktivna in smiselna 

delovna skupina. Razprava je bila koristna, vendar bodo do naslednje seje priporočila iz 

državljanskih forumov omogočila bolj strukturirano razpravo, katere cilj je zagotoviti smiseln 

prispevek za plenarno zasedanje. Prizadeval si bo za jasno komunikacijo med člani delovne 

skupine, pa tudi za ustrezne priprave za državljanski sklop.  
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Predlagana je bila možnost ustanovitve skupine WhatsApp za člane delovne skupine. Hans 

Dahlgren je zagotovil, da se bo preučilo, ali bi bilo mogoče skupino ustanoviti še pred 

božičem. 

 

 

 
i Govori so bili razdeljeni tako: 

 

sodelujoči na evropskem državljanskem forumu: 14  

predstavniki nacionalnega foruma/dogodka: 2 

civilna družba (SP, OR, EESO): 4 

Svet: 5 

nacionalni parlamenti: 8 

EP: 2  

Komisija: 0 

 
Razmerje med spoloma: 24 govorcev in 12 govork 

 


