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UDKAST TIL KORTFATTET REFERAT 

 

Arbejdsgruppen om EU i verden 

 
under forsæde af Hans Dahlgren efter indbydelse fra Clément Beaune, som kun kunne 

deltage i de første 20 minutter på grund af et hasteindkaldt ministermøde 

 

17. december 2021 kl. 11.00-13:00 

 

 

1. Indledende bemærkninger fra formanden 

 

Mødet blev afholdt udelukkende med fjerndeltagelse. Beaune bød deltagerne velkommen og 

redegjorde for arbejdsgruppens vigtigste spørgsmål, inden forsædet blev overdraget til 

Dahlgren.  

 

Dahlgren kom først ind på mødets struktur, hvor han ville prioritere talere fra 

borgerpanelerne og også gøre det muligt for dem at stille spørgsmål til andre talere ved 

hjælp af et "blåt kort", som omvendt også kunne benyttes af andre til at stille spørgsmål til 

talerne fra borgerpanelerne. Han opfordrede derefter talspersonen for EU-borgerpanelet, 

Mansef Campos, og de andre panelmedlemmer til at tage ordet og redegøre for de vigtigste 

spørgsmål, og han henledte opmærksomheden på den foreløbige rapport om indholdet af 

den flersprogede digitale platform.  

 

2. Drøftelseri 

 

De vigtigste temaer, som repræsentanterne for borgerpanelerne tog op, var: 

 

• EU's strategiske autonomi. 

• Behovet for, at EU på troværdig vis håndhævede og udbredte sine værdier 

demokrati, menneskerettigheder og retsstatsprincippet.  

• EU's handelspolitik, hvad angik dens økonomiske dimension (herunder en forbedring 

af købekraften hos dem, der ønskede at købe EU-producerede varer), dens politiske 

dimension (forsvar for EU's værdier, anvendelse af sanktioner) og dens 

miljømæssige dimension (bæredygtighed, standsning af eksporten af affald fra EU). 

• EU's energiuafhængighed, som omfattede dekarbonisering i den internationale 

forsyningskæde. 

• Opretholdelse af en stærk EU-grænse. Frontex burde gøre en større og mere 

gennemsigtig indsats, som ikke udelukkende var baseret på en opfordring fra 



 

2 
 

medlemsstaterne, og sikre, at der var en ensartet grænsekontrol ved alle EU's 

grænser. 

• Forbindelser med nabolande og nærliggende lande. Respekt for mindre lande. 

• Styrkelse af EU's værdier både internt og eksternt. 

• Fokus på integration af alle migranter og fremkaldelse af en stærk følelse af 

europæiske værdier i dem. 

• Divergerende holdninger til sikkerhed og forsvar i en tid med hybride konflikter: en 

europæisk hærs militære kapacitet og koncept. Det fælles grundlag var at investere 

mere i forsvar, også i betragtning af at ikke alle lande var NATO-medlemmer. 

• Afstemning med kvalificeret flertal i stedet for enstemmighed i visse spørgsmål med 

henblik på en mere effektiv beslutningstagning. 

• Udvidelse: Det var nødvendigt at sikre, at nye medlemmer respekterede EU's 

værdier og retsstatsprincippet og garanterede respekt for mindretal. Offentlig debat 

og udveksling af oplysninger om udvidelsespolitikker og -indsatsen – EU-borgerne 

burde få en bedre forståelse af, hvad det betød for EU, og ville også gerne vide, om 

nogen politikker skulle ændres for bedre at sikre, at de nuværende EU-

medlemsstater levede op til de standarder og regler, der var aftalt ved deres 

indtræden i Unionen. 

• Der burde under forhandlingerne tilbydes mægling til lande, der havde divergerende 

opfattelser, for at bringe mindretals- og flertalsgrupper tættere på konsensus. Fokus 

burde rettes mod at sikre en effektiv beslutningstagning, navnlig ved at fjerne kravet 

om enstemmighed. 

 

Som svar herpå tog repræsentanter for andre komponenter ordet og fremhævede bl.a. 

følgende emner: 

 

• EU måtte gøre sig gældende på den globale scene, det kunne ikke være passivt, 

men skulle etablere strategiske partnerskaber og være med til at forme den verden, 

vi ønskede at leve i – forbindelserne med USA blev fremhævet. 

• Fokus på EU's værdier og retsstatsprincippet i udenrigspolitikken, herunder 

bekæmpelse af autokratier. 

• Blandede holdninger til en EU-hær med et spørgsmål om, hvem der ville være den 

øverste leder af denne hær. 

• EU's forhold til NATO: tættere forbindelser eller større autonomi? 

• Alternativer til enstemmighed kunne være kvalificeret flertal eller nye specifikke 

tærskler, herunder "enstemmighed minus én". 

• Handelspolitik: vi burde begynde med at ratificere de aftaler, vi havde indgået. 

• Vigtige internationale spørgsmål såsom de igangværende forhandlinger efter brexit 

og Ruslands aktiviteter i regionen blev også understreget. 

 

 

Et yderligere diskussionspunkt var arbejdsgruppens struktur fremover og levering af 

materialer og det ønskede slutprodukt. 

o Medlemmerne opfordrede til en klar struktur med hensyn til aktuelle 

spørgsmål og forventede resultater. 

o Borgerne nævnte også behovet for yderligere forberedelse og bedre 

planlægning inden disse møder. 

 

 

3. Afsluttende bemærkninger fra formanden 
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Dahlgren understregede, at han aktivt forsøgte at gøre dette til en produktiv og meningsfuld 

arbejdsgruppe. Det havde været en nyttig drøftelse, men når det næste møde skulle 

afholdes, ville specifikke anbefalinger fra borgerpanelerne give mulighed for en mere 

struktureret debat, der havde til formål at levere et meningsfuldt resultat til 

plenarforsamlingen. Han var fast besluttet på at sikre en klar kommunikation mellem 

arbejdsgruppens medlemmer samt passende forberedelse for repræsentanter for 

borgerpanelet.  

 

Det blev foreslået at oprette en WhatsApp-gruppe for medlemmer af arbejdsgruppen. 

Dahlgren forsikrede om, at det ville blive overvejet, om der skulle oprettes en sådan gruppe 

inden jul. 

 

 

 
i Indlæggene fordelte sig således: 
 

Panelmedlemmer fra EU-borgerpaneler: 14  

Repræsentanter for nationale paneler/arrangementer: 2 

Civilsamfundet (arbejdsmarkedets parter, Regionsudvalget, EØSU): 4 

Rådet: 5 

De nationale parlamenter: 8 

EP: 2  

Kommissionen: 0 

 
Kønsbalance: Indlæg af 24 mænd og 12 kvinder 

 


