
 

 

 
PROJEKT SKRÓCONEGO PROTOKOŁU 

 
Grupa robocza ds. UE w świecie 

pod przewodnictwem Asees Ahuja (SE), 25 marca 2022 r., w godz. 9.00–11.30 i 14.00–16.00 
 

Otwarcie posiedzenia 

Przewodnicząca Asees Ahuja, dyrektor z gabinetu premiera Szwecji, powitała grupę i zajęła fotel 
przewodniczącego grupy roboczej, zastępując ministra Hansa Dahlgrena ze Szwecji. Podkreśliła, że proces 
ten koncentruje się na obywatelach, a jej rolą jako przewodniczącej – z uwagi na mandat udzielony jej przez 
rząd szwedzki – będzie ułatwianie obrad grupy. Poinformowała również uczestników, że minister Dahlgren 
będzie nadal uważnie śledzić prace grupy roboczej i Konferencji i pozostaje członkiem zarządu Konferencji.  

Asees Ahuja przedstawiła dokumenty stanowiące podstawę dyskusji i odniosła się do obaw dotyczących 
metodyki i kolejnych kroków. Grupa uzgodniła dalsze działania i stwierdziła, że zalecenia obywateli powinny 
stanowić podstawę wszelkich przyjętych przez nią konkluzji. Sekretariat i przedstawiciele obywateli będą 
odpowiedzialni za wszelkie zmiany redakcyjne uwag grupy roboczej – takie prace już rozpoczęli przed 
posiedzeniem.  

Następnie głos zabrał rzecznik grupy roboczej Mansef Campos, który przedstawił pięć klastrów 
wypracowanych przez obywateli oraz odpowiednie wstępne projekty wniosków przygotowane przez 
sekretariat.  

Klaster I: Zmniejszenie zależności UE od podmiotów zagranicznych  
Klaster II: Określanie norm w UE i poza nią  
Klaster III: Podejmowanie decyzji i spójność w Unii  
Klaster IV: Przejrzystość UE i jej stosunków z obywatelami i państwami członkowskimi  
Klaster V: UE silnym podmiotem na arenie światowej 
 

Klaster I 

Jeśli chodzi o zmniejszenie zależności UE od podmiotów zagranicznych, główny nacisk położono na 
strategiczną autonomię. Obywatele podkreślili, że przedstawiciele innych stron muszą wnieść wkład we 
wszystkie wnioski. Rzecznik przedstawił obywatelom pożądane zmiany redakcyjne i uzupełnienia obecnego 
klastra (podobnie zrobiono później w odniesieniu do wszystkich kolejnych klastrów). Obywatele podkreślili, 
że ten klaster należy postrzegać w kontekście zielonej transformacji.  

Członkowie grupy roboczej z ramienia innych stron początkowo mieli pewne obawy i pytania dotyczące 
metod pracy grupy. Na pierwszym posiedzeniu w charakterze oficjalnej przewodniczącej grupy roboczej 
Asees Ahuja odniosła się do wszystkich głównych obaw członków grupy roboczej. Ponownie podkreśliła, że 
w tym procesie to obywatele będą głównymi autorami, ale oczywiście głosy wszystkich stron zostaną 
wysłuchane. Właśnie nadszedł ten moment i poszczególne strony zostały poproszone o przedstawienie na 
posiedzeniu opinii na temat obecnych wniosków w sposób jak najbardziej konkretny, a także o złożenie we 
wspólnym sekretariacie propozycji na piśmie, które zostaną następnie zebrane i przekazane rzecznikowi. 
Obywatele pozostaną w centrum procesu redakcyjnego – we współpracy z sekretariatem będą zatwierdzać 
wszelkie zmiany. Wszelkie odmienne poglądy będą mogły być przedstawiane w sposób przejrzysty. Wielu 
członków grupy roboczej odniosło się pozytywnie do tej wymiany poglądów i wyraziło przekonanie, że wciąż 
jest czas na wniesienie wkładu i opracowanie wniosków wraz z obywatelami.  

Co do kwestii politycznych dotyczących tego klastra inni członkowie grupy podkreślili znaczenie działań w 
zakresie badań i rozwoju oraz potrzebę dywersyfikacji łańcuchów dostaw jako zrównoważonego sposobu 



 

 

rozwoju przedsiębiorstw unijnych. Inni członkowie zwracali uwagę, że trzeba wyeliminować zależność UE od 
paliw kopalnych, zwłaszcza pochodzących spoza UE. Kilku członków stwierdziło, że należy przyjrzeć się 
temu, co jest przedmiotem dyskusji w innych grupach roboczych, których kompetencje się pokrywają, aby 
zapewnić jednolite podejście. Jeden z członków podkreślił, że we wnioskach należy odzwierciedlić wpływ 
wysokich cen na słabsze grupy społeczne. Inni członkowie zwrócili uwagę na potrzebę wyważenia korzyści 
płynących z otwartej gospodarki światowej. Obywatele podkreślili, że w klasterze tym nie chodzi o odcięcie 
UE od świata, lecz raczej o jej strategiczny charakter, tak aby mogła być liderem na arenie światowej. 
Samowystarczalność i zróżnicowanie dostaw to potencjalne narzędzia, w zależności od sektora, podobnie 
jak możliwość wspólnych zakupów importowanego gazu i energii. 

Klaster II  

Jeśli chodzi o definiowanie norm w UE i poza nią, nacisk położono na ochronę środowiska, prawa człowieka 
i wiedzę o metodach wytwarzania produktów przed ich pozyskaniem i zakupem. Członkowie zwrócili uwagę 
na ogólnounijny proces uświadamiania obywatelom etycznych skutków handlu, a także na potrzebę 
przyjęcia przez UE roli lidera w dziedzinie społecznej odpowiedzialności przedsiębiorstw. Przeprowadzono 
dalszą dyskusję między obywatelami a innymi członkami, aby ustalić, czy niektóre projekty wniosków można 
zmienić lub przenieść. Podkreślono, że UE powinna być liderem propagowania praw człowieka w jej 
granicach i poza nimi. Ważne jest również uznanie roli handlu dla krajów rozwijających się.  

Klaster III 

Dyskusja na temat podejmowania decyzji i spójności w UE koncentrowała się na przejściu od 
jednomyślności do głosowania większością kwalifikowaną oraz na tym, czy powinny istnieć wyjątki, w 
których nadal należy wymagać jednomyślności. Wspomniano o potrzebie szybszego działania w czasach 
kryzysu międzynarodowego oraz o zrównoważonym podejściu do rozszerzenia. Członkowie grupy 
dodatkowo wyjaśnili i przeanalizowali metodę głosowania większością kwalifikowaną. Niektórzy członkowie 
wspomnieli również o potencjalnych wadach głosowania większością kwalifikowaną, ponieważ mogłoby to 
osłabiać głos mniejszych krajów w najważniejszych decyzjach lub osłabić jedność Unii przy podejmowaniu 
decyzji. W przypadku tej grupy roboczej zalecono sprecyzowanie, że pożądane jest głosowanie większością 
kwalifikowaną, w szczególności w odniesieniu do spraw zagranicznych i bezpieczeństwa, natomiast inne 
grupy robocze przyjrzą się temu pod kątem innych dziedzin. Jeśli chodzi o rozszerzenie, zwrócono uwagę 
na potrzebę rozważenia zróżnicowanej integracji. Obywatele podkreślili, że nie próbują blokować przyjęcia 
nowych członków do UE, lecz raczej chcą, aby UE starała się wzmocnić swoją jedność i zdolność 
podejmowania decyzji wśród obecnych państw, tak aby była bardziej stabilna i silna przy przyjmowaniu 
nowych członków. Obywatele zobowiązali się przeformułować ten wniosek w taki sposób, aby było to 
możliwie jasne.  

Klaster IV 

Obywatele podkreślili, że trzeba skupić się na informowaniu o UE i jej roli w świecie, edukacji i udziale 
obywateli. Zwrócili również uwagę, że trzeba jeszcze bardziej zmienić brzmienie obecnego wniosku, aby 
lepiej odzwierciedlić ich pragnienie, żeby UE była przejrzysta i współpracowała z obywatelami. Podczas 
dyskusji nad tym klastrem zastanawiano się, czy właściwsze byłoby omówienie tej kwestii na forum grupy 
roboczej ds. edukacji. Inni członkowie podkreślili, że przejrzystość jest pomocna tylko wtedy, gdy procesy 
decyzyjne są prostsze i łatwiejsze do zrozumienia. Na tym trzeba się skoncentrować w przyszłości, podobnie 
jak na polityce prawdziwie przyjaznej obywatelom. 

Klaster V 

Podczas dyskusji na temat UE jako silnego podmiotu na świecie poruszono kwestię bezpieczeństwa 
zbiorowego w wielu formach – wspólne siły zbrojne, armia europejska, obowiązek wzajemnej pomocy i 
wsparcia na mocy art. 42 ust. 7 – oraz przywiązywano wagę do UE jako silnego partnera na rzecz silnych 
wartości i zasad na całym świecie. Obywatele stwierdzili, że klaster ten nie może ograniczać się tylko do 
obronności. Inni członkowie wskazali, że obrona i ochrona mogą przybierać różne formy. Aby to osiągnąć, 
wszyscy muszą przyjąć wspólne i akceptowane zasady. Wartości i przepisy UE muszą być wiążące i 
egzekwowalne. Obywatele podkreślili, że wszelkie formy obrony zbiorowej lub wspólnej nie mogą skupiać 
się na agresji, lecz być środkiem obrony i wzmacniania wspólnych zasobów, tak aby UE była obrońcą pokoju 
na świecie. Przedyskutowano stosunki UE z NATO i choć są one ważne, niektórzy członkowie opowiadali się 
za silniejszą tożsamością europejską w tym partnerstwie transatlantyckim. Inni uczestnicy poruszyli kwestię 



 

 

wspólnych działań na rzecz ochrony cyberbezpieczeństwa oraz nawiązali do niedawnego przyjęcia 
strategicznego kompasu UE. 

Uwagi końcowe 

Asees Ahuja podsumowała posiedzenie, wskazując, że wspólny sekretariat zredaguje wstępne projekty 
wniosków z uwzględnieniem sugestii członków i stron wchodzących w skład grupy roboczej. Obywatele 
pozostaną w centrum tych wniosków, a jeżeli pojawią się popularne zalecenia innych stron, nieidące w parze 
z priorytetami obywateli, zostaną one wskazane. Podczas tej debaty plenarnej i przyszłych debat plenarnych 
przewodnicząca przedstawi aktualny stan prac w grupie roboczej, natomiast rzecznik przejmie wiodącą rolę, 
jeśli chodzi o przedstawianie wniosków i ich przesłanek. . 

 


