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Werkgroep over de EU in de wereld 

Voorgezeten door mevrouw Asees Ahuja (SE), 25 maart 2022, 9:00 - 11:30 uur en 
14.00 - 16.00 uur 

 

Opening van de vergadering 

De voorzitter, mevrouw Asees Ahuja, directeur van het kabinet van de minister-president van Zweden, 
begroet de groep en neemt haar officiële zetel op als voorzitter van de werkgroep ter vervanging van 
minister Hans Dahlgren van Zweden. Zij benadrukt dat de focus van dit proces bij de burger ligt en dat het 
haar rol is als voorzitter, conform de mandaten die haar door de Zweedse regering zijn verleend, om de 
beraadslagingen van de groep te faciliteren. Zij deelt de deelnemers ook mee dat minister Dahlgren de 
werkzaamheden van de werkgroep en de conferentie op de voet zal blijven volgen en lid blijft van raad van 
bestuur van de Conferentie.  

Mevrouw Ahuja presenteert de documenten op basis waarvan de discussie wordt gevoerd en gaat in op 
zorgen over de methodologie en vervolgstappen. De groep bereikt overeenstemming over de te volgen 
koers en is het erover eens dat de aanbevelingen van burgers de kern moeten vormen van het resultaat van 
het werk van de groep. Het secretariaat en de burgercomponent zullen de verantwoordelijkheid voor 
eventuele herformuleringen in het licht van de inbreng van de werkgroep op zich nemen - een proces 
waarmee zij reeds vóór de vergadering van start zijn gegaan.  

De woordvoerder van de werkgroep, de heer Mansef Campos, neemt vervolgens het woord en presenteert 
de vijf door de burgers gecreëerde clusters en de bijbehorende, door het secretariaat opgestelde voorlopige 
ontwerpvoorstellen:  

CLUSTER I: Afhankelijkheid van de EU van buitenlandse actoren verminderen;  
CLUSTER II: Vaststelling van normen binnen en buiten de EU;  
CLUSTER III: Besluitvorming en cohesie binnen de Unie;  
CLUSTER IV: Transparantie van de EU en de betrekkingen van de EU met de burgers en de lidstaten;  
CLUSTER V: De EU als sterke wereldspeler. 
 

Cluster I 

Bij het verminderen van de afhankelijkheid van de EU van buitenlandse actoren ligt de nadruk op 
strategische autonomie. De burgers benadrukken dat ook andere componenten hun inbreng met betrekking 
tot alle voorstellen moeten leveren. De woordvoerder maakt een interventie om de gewenste aanpassingen 
en aanvullingen van de burgers op het huidige cluster te presenteren (wat daarna is gebeurd voor alle 
volgende clusters). De burgers benadrukken dat dit cluster in de context van de groene transitie moet 
worden bekeken.  

Leden van de werkgroep uit andere componenten uiten ten eerste enige bedenkingen en vragen over de 
werkmethoden van de groep. Tijdens haar eerste vergadering als officiële voorzitter van de werkgroep heeft 
mevrouw Ahuja de belangrijkste punten van zorg van de leden van de werkgroep aan de orde gesteld. Zij 
benadrukt nogmaals dat de burgers in dit proces leidend zijn, maar dat uiteraard alle componenten aan bod 
zullen komen. Dit onderdeel van het proces is op dit moment aan de orde, en de componenten wordt 
verzocht hun mening over de huidige voorstellen zo concreet mogelijk tijdens de vergadering kenbaar te 
maken en daarnaast schriftelijke suggesties in te dienen zodat het gemeenschappelijk secretariaat deze 
vervolgens kan samenvoegen en aan de woordvoerder kan voorleggen. Door de burgers een centrale rol te 
blijven geven in het schrijfproces, zullen zij via coördinatie met het secretariaat aan eventuele wijzigingen 



 

 

hun goedkeuring verlenen. Afwijkende standpunten kunnen op transparante wijze worden gepresenteerd. 
Veel leden van de werkgroep reageren positief op deze uitwisseling en geven aan dat in hun beleving er nog 
tijd is om samen met de burgers een bijdrage te leveren en vorm te geven aan de voorstellen.  

Terugkerend naar de beleidsonderwerpen van dit cluster benadrukken andere groepsleden het belang van 
onderzoeks- en ontwikkelingsactiviteiten en de noodzaak om toeleveringsketens te diversifiëren in het kader 
van een duurzame toekomst voor bedrijven in de EU. Andere leden benadrukken dat de EU minder 
afhankelijk moet worden van fossiele brandstoffen, met name van die afkomstig van buiten de EU. 
Verscheidene leden geven aan dat moet worden gekeken naar wat wordt besproken in andere werkgroepen 
die elkaar overlappen, om te zorgen voor een uniforme aanpak. Een lid benadrukt dat de gevolgen van hoge 
prijzen voor kwetsbare groepen in het voorstel tot uiting moeten komen. Andere leden wijzen erop dat de 
voordelen van een open wereldeconomie naar voren moeten worden gebracht, waarbij burgers benadrukken 
dat dit cluster niet de bedoeling heeft om de EU van de wereld af te sluiten maar eerder om strategisch te 
zijn en zodoende een voortrekkersrol op het wereldtoneel te spelen. Zelfvoorziening en diversiteit van 
toeleveringsketens zijn beide mogelijke instrumenten, afhankelijk van wat passend is voor de betrokken 
sectoren, evenals het potentieel voor het gemeenschappelijk importeren van gas en energie. 

Cluster II  

Bij het vaststellen van normen binnen en buiten de EU ligt de nadruk op inspanningen op het gebied van 
milieubescherming, mensenrechten en de manier waarop goederen worden vervaardigd laten meewegen 
voordat ze worden aangekocht. Leden benadrukken een EU-breed proces dat burgers kan informeren over 
de ethische aspecten van handel en dat de EU een leidende rol moet spelen op het gebied van 
maatschappelijk verantwoord ondernemen. De discussie tussen burgers en andere leden wordt voortgezet 
om te bepalen of bepaalde ontwerpvoorstellen kunnen worden gewijzigd of verplaatst. Er wordt benadrukt 
dat de EU een voortrekkersrol moet spelen bij de bevordering van de mensenrechten binnen en buiten haar 
grenzen. Ook wordt gewezen op het belang van handel voor ontwikkelingslanden.  

Cluster III 

De discussie over besluitvorming en cohesie binnen de EU richt zich op een overgang van unanimiteit naar 
besluitvorming met gekwalificeerde meerderheid van stemmen en op de vraag of er uitzonderingen moeten 
zijn waarbij unanimiteit nog steeds vereist is. Er wordt gewezen op de noodzaak van sneller optreden in 
tijden van internationale crisis en een evenwichtige aanpak van de uitbreiding van de EU. Er volgt een 
nadere toelichting op besluitvorming met gekwalificeerde meerderheid van stemmen en de leden van de 
groep delen hun kijk hierop. Sommige leden noemen ook de mogelijke nadelen van besluitvorming met 
gekwalificeerde meerderheid van stemmen, namelijk dat de stem van kleinere landen in belangrijke 
besluiten ondermijnd kan worden of dat het kan resulteren in een verzwakte eenheid van de Unie achter 
haar besluiten. Voor wat betreft deze werkgroep wordt aanbevolen te specificeren dat besluitvorming met 
gekwalificeerde meerderheid van stemmen met name op het terrein van buitenlandse zaken en veiligheid 
gewenst is, en dat andere werkgroepen de kwestie voor wat betreft andere terreinen zullen behandelen. In 
verband met uitbreiding van de EU wordt de noodzaak om gedifferentieerde integratie in overweging te 
nemen aan de orde gesteld. Burgers benadrukken dat het niet hun bedoeling is nieuwe leden te beletten 
zich bij de EU aan te sluiten, maar dat zij willen dat de EU werk maakt van het versterken van de eenheid en 
besluitvormingscapaciteit tussen de huidige staten, om als een stabielere en sterkere organisatie nieuwe 
leden te kunnen verwelkomen. De burgers zullen werken aan een herformulering van dit voorstel om dit punt 
zo duidelijk mogelijk te maken.  

Cluster IV 

Burgers benadrukken dat de aandacht moet uitgaan naar informatie, onderwijs en burgerparticipatie over de 
EU en haar rol in de wereld. Burgers benadrukken ook dat de huidige formulering van het voorstel verder 
moet worden gewijzigd om beter tot uiting te brengen dat zij het belangrijk vinden dat de EU transparant 
moet zijn en met burgers in gesprek moet blijven. Er is discussie over de vraag of dit onderwerp niet 
thuishoort in de werkgroep Onderwijs. Andere leden benadrukken dat transparantie alleen nuttig is als de 
besluitvormingsprocessen eenvoudiger en begrijpelijker zijn. Dit moet ook een aandachtspunt zijn voor echt 
burgervriendelijk beleid. 

Cluster V 



 

 

Met betrekking tot de EU als een sterke actor op het wereldtoneel wordt gesproken over de vele vormen van 
collectieve veiligheid — gezamenlijke strijdkrachten, een Europees leger, de verplichting uit hoofde van 
artikel 42, lid 7, van wederzijdse hulp en bijstand — en wordt de nadruk gelegd op het belang van de EU als 
een sterke partner voor sterke waarden en principes in de hele wereld. Burgers wijzen erop dat in dit cluster 
niet enkel naar defensie moet worden gekeken. Andere leden wijzen erop dat defensie en bescherming vele 
vormen kunnen aannemen. Om dit te bereiken moeten er gemeenschappelijke en door iedereen aanvaarde 
regels komen. De waarden en wetten van de EU moeten bindend en afdwingbaar zijn. Burgers benadrukken 
dat elke vorm van collectieve of gedeelde defensie niet gericht mag zijn op agressie, maar veeleer een 
defensief middel moet zijn en moet zorgen voor het versterken van de collectieve middelen, opdat de EU in 
staat wordt gesteld de vrede in de wereld te verdedigen. De betrekkingen van de EU met de NAVO worden 
besproken, en hoewel belangrijk, pleiten sommige leden voor een sterkere Europese identiteit binnen dit 
trans-Atlantische partnerschap. Andere deelnemers brengen de gemeenschappelijke inspanningen ter 
bescherming van cyberbeveiliging ter sprake, alsook de recente goedkeuring van het “strategisch kompas” 
van de EU. 

Slotopmerkingen 

Mevrouw Ahuja sluit de vergadering af en geeft aan dat het gemeenschappelijk secretariaat het voorontwerp 
van de voorstellen zal bewerken om rekening te houden met de suggesties van de leden en componenten 
van de werkgroep. Burgers zullen centraal blijven staan in deze voorstellen en indien er populaire 
aanbevelingen van andere componenten zijn die niet in overeenstemming zijn met de prioriteiten van de 
burger, zullen zij worden vermeld. In dit plenaire debat en toekomstige plenaire debatten zal de voorzitter de 
huidige stand van zaken van de werkgroep toelichten, terwijl de woordvoerder het voortouw zal nemen bij de 
presentatie van de voorstellen en het achterliggende denkproces. 

 


