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ПРОЕКТ НА ОБОБЩАВАЩ ДОКЛАД 

 

Работна група относно ЕС в света 

 
с председател Ханс Далгрен, по покана на Клеман Бон, който успя да присъства 

само за първите 20 минути поради извънредна среща на министрите 

 

17 декември 2021 г., 11.00 – 13.00 ч. 

 

 

1. Встъпителни бележки на председателя 

 

Заседанието беше проведено изцяло дистанционно. Г-н Бон приветства участниците и 

представи обобщение на ключовите въпроси на работната група, преди да предаде 

председателството на г-н Далгрен.  

 

Г-н Далгрен засегна първо въпроса за структурата на заседанието, в която ще бъде 

отдаден приоритет на оратори от гражданските панели, както и ще им бъде разрешено 

да отправят въпроси към другите оратори чрез вдигане на „синя карта“, и обратното. 

След това той прикани говорителя на Европейския граждански панел г-н Мансеф 

Кампос и другите членове на панела да вземат думата и да представят ключовите 

въпроси, както и насочи вниманието към междинния доклад относно съдържанието на 

многоезичната цифрова платформа.  

 

2. Обсъжданеi 

 

Ключовите теми, разгледани от представителите на гражданските панели, бяха: 

 

• Стратегическата автономност на ЕС 

• Необходимостта ЕС категорично да заявява и разпространява своите ценности, 

свързани с демокрацията, правата на човека и върховенството на закона  

• Търговската политика на ЕС от гледна точка на нейната икономическа страна 

(включително стремеж за подобряване на покупателната способност на тези, 

които желаят да купуват произведени в ЕС стоки), нейната политическа страна 

(защита на ценностите на ЕС, използване на санкции) и нейната екологична 

страна (устойчивост, прекратяване на износа на отпадъци от ЕС). 

• Енергийната автономност на ЕС, включване на декарбонизацията в 

международната верига за доставки 

• Поддържане на силна граница на ЕС; наличието на по-силна и по-прозрачна 

намеса от страна на FRONTEX, която не се основава изрично на покана на 
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държава членка, а FRONTEX следва да гарантира, че на всяка граница на ЕС 

има единен граничен контрол 

• Отношения със съседни и близки държави. Уважение към по-малките държави. 

• Укрепване на ценностите на ЕС както във вътрешен, така и във външен план. 

• Фокусиране върху интегрирането на всички мигранти и израждането на силно 

чувство за европейски ценности в тях 

• Различните мнения относно сигурността и отбраната в ера на хибридни 

конфликти: военен капацитет и концепция за европейска армия. Общото 

разбиране е да се инвестира повече в отбрана, като се има предвид също така, 

че не всички държави са членове на НАТО. 

• Гласуване с квалифицирано мнозинство вместо с единодушие по определени 

въпроси с цел по-ефективно вземане на решения. 

• Разширяване: необходимост да се гарантира, че новите членове зачитат 

ценностите на ЕС и върховенството на закона, както и правата на 

малцинствата. Публично оповестяване и споделяне на информация относно 

политиките и усилията в сферата на разширяването – гражданите на ЕС трябва 

да разбират малко повече какво би означавало това за ЕС, а също и биха 

искали да знаят дали определени политики биха били променени, за да могат 

настоящите членове на ЕС да отговарят на стандартите и да спазват 

правилата, договорени при влизане в Съюза 

• Следва да се предлага медиация на държавите с различни мнения по време на 

процедурите, за да могат малцинствата и мнозинствата да постигнат консенсус. 

Акцент върху ускоряване на вземането на решения, и по-специално 

премахване на необходимостта от единодушие. 

 

В отговор на това представители на други компоненти се включиха със следните теми 

от тези, които бяха засегнати: 

 

• ЕС трябва активно да участва на глобалната сцена, не може да бъде пасивен, 

той трябва да установи стратегически партньорства и да създаде света, в който 

желае да живее – бяха подчертани отношенията със Съединените щати 

• Акцент върху ценностите на ЕС и върховенството на закона във външната 

политика, включително противодействие на автокрацията 

• Смесени възгледи относно армия на ЕС с въпрос за това кой би бил 

върховният главнокомандващ на тази армия 

• Отношенията на ЕС с НАТО: по-дълбоки връзки или по-голяма автономност? 

• Алтернативите на единодушието биха могли да бъдат гласуване с 

квалифицирано мнозинство или нови специфични прагове, включително 

„единодушие минус един глас“ 

• Търговска политика: следва да започнем, като ратифицираме постигнатите 

споразумения. 

• Ключови международни въпроси, като например текущите преговори след 

Брексит и дейностите на Русия в региона, също бяха изтъкнати 

 

 

Друга тема за обсъждане беше структурата на работната група занапред, както и 

осигуряването на материали, и желания краен продукт 

o Членовете призоваха за ясна структура от гледна точка на тематичните 

въпроси и резултати занапред 
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o Гражданите посочиха също и необходимостта от допълнителна 

подготовка и по-добро планиране преди тези срещи 

 

 

3. Заключителни бележки на председателя 

 

Г-н Далгрен подчерта, че активно се стреми да превърне тази работна група в 

продуктивна и значима. Това беше полезна дискусия, но до следващото заседание 

специфичните препоръки на гражданския панел ще дадат възможност за по-

структуриран дебат, който има за цел да се постигнат значими резултати за 

пленарното заседание. Той се е ангажирал да гарантира, че между членовете на 

работната група има ясна комуникация, както и адекватна подготовка за гражданския 

компонент.  

 

Беше предложена възможността за създаване на група в WhatsApp за членовете на 

работната група. Г-н Далгрен увери, че ще бъде разгледана възможността за 

създаване на група преди Коледа. 

 

 

 
i Разбивката на изказалите се участници беше следната: 

 

Членове на европейските граждански панели: 14  

Представители на национални панели/събития: 2 

Гражданско общество (социални партньори, Комитет на регионите, ЕИСК): 4 

Съвет: 5 

Национални парламенти: 8 

ЕП: 2  

Комисия: 0 

 
Балансирано представителство на жените и мъжете: участие на 24 мъже и 12 жени 

 


