
 

 

 
 

KORTFATTET REFERAT FRA 
COFE's plenararbejdsgruppe om EU i verden i Strasbourg fredag den 

11. marts 2022 kl. 9.00-11.00 
 

Ordfører: minister Hans Dahlgren, talsmand: Mansef Campos 
(Tolkning på EN, DE, FR, IT, EL, ES, PT, SE, HU, PL, RO, SI og HR)  

 
1. Åbning af mødet 
 
Som følge af at minister Dahlgren blev forsinket på grund af et tog, der brød sammen, blev dette fjerde møde 
i arbejdsgruppen åbnet og indledningsvist ledet af Asees Ahuja, direktør i EU-samordningssekretariatet i 
statsministerens kontor. Hun understregede, i hvor høj grad emnerne for denne arbejdsgruppe nu er i 
rampelyset som følge af den russiske invasion af Ukraine.  

 
2. Drøftelse af anbefalingerne fra EU-borgerpanel 4 
 
Minister Dahlgren havde under hensyntagen til sine drøftelser med borgerrepræsentanter i arbejdsgruppen 
udsendt en tematisk dagsorden baseret på tre temaer, der afspejler klyngerne af anbefalinger i ECP4: 
 

1. Selvforsyning og stabilitet 
2. EU som international partner 
3. Et stærkt EU i en fredelig verden 

 
I forbindelse med hver drøftelse ville formanden først opfordre borgerne til at fremlægge de relevante 
anbefalinger og forklare begrundelserne og motiverne bag. Derefter ville andre i gruppen kunne svare, og 
der ville blive afholdt en drøftelse. Borgerne udviklede et andet præferenceklyngesystem, som blev delt med 
resten af arbejdsgruppen ved begyndelsen af dette møde.  

 
Område 1:  Selvforsyning og stabilitet 
  
Formanden henledte opmærksomheden på de seks anbefalinger under dette emne. De spændte fra 
udvikling af politikker til sikring af overkommelige priser, bæredygtighed og tilgængelighed af etisk 
producerede europæiske produkter med henblik på at nedbringe energiafhængigheden. 

Borgerambassadørerne fremlagde anbefalinger om dette emne og fremhævede især behovet for 
energiuafhængighed (som de seneste begivenheder har understreget), om behovet for en langt større 
udvikling af vedvarende energikilder og om behovet for at styrke EU's ydre grænser.  En repræsentant fra 
det tyske borgerpanel fremlagde sine anbefalinger og fokuserede på behovet for, at kravet om 
enstemmighed erstattes med afstemning med kvalificeret flertal, når det drejer sig om beslutningstagning på 
FUSP-området. Det tyske panel understregede også nødvendigheden af strategiske energi- og 
fødevareforsyninger med en mere miljøvenlig forsyningskæde. 

Som reaktion på anbefalingerne delte andre medlemmer af arbejdsgruppen idéer af relevans fremover. 
Disse varierede fra at understrege nødvendigheden af at diversificere energi- og fødevareforsyningen, uden 
at det var strengt nødvendigt at være selvforsynende. Flere medlemmer spurgte også, om disse 
anbefalinger stadig var tilstrækkelige, i betragtning af at de blev udarbejdet forud for den russiske invasion af 
Ukraine. Borgerne forsvarede relevansen af disse anbefalinger. Formanden nævnte, at anbefalingerne 
kunne sættes i sammenhæng med den nye kontekst fremover. 



 

 

Andre medlemmer henledte opmærksomheden på et dokument, som er udarbejdet af de medlemmer af 
Europa-Parlamentet, som er medlemmer af arbejdsgruppen. Betydningen af retsstatsprincippet og 
vigtigheden af at bringe EU så tæt på borgerne som muligt blev også taget op. 

Område 2:  EU som international partner 
 
Formanden henledte opmærksomheden på de ni anbefalinger under dette omfattende emne. De spændte 
fra at udnytte EU's position som handelspartner til at forbedre globale etiske, sociale og miljømæssige 
standarder. De foreslog også en mere selvstændig produktion af vedvarende energi i Europa samt et 
stærkere borgerengagement. 

Borgerambassadørerne fremlagde anbefalinger om dette emne. De henledte især opmærksomheden på: 
nødvendigheden af at sanktionere stater, der ikke overholder standarderne, nødvendigheden af at have et 
miljøpointsystem, ønskværdigheden af at forbyde eksport af affald, nødvendigheden af 
partnerudviklingslande for at hjælpe dem med at overgå til mere miljøvenlige og socialt venlige politikker, 
samt nødvendigheden af gennemsigtighed og ansvarlighed i EU's beslutningstagning.  

Der blev desuden udvekslet anbefalinger fra det nederlandske nationale borgerpanel, som understregede, at 
EU burde udnytte sine stærke sider, herunder dets størrelse og evne til at udøve større indflydelse end de 
enkelte lande alene. Det anførtes, at der var behov for en stærk EU-stemme for at skabe balance mellem 
Rusland og Kina, men at EU har brug for at kunne træffe hurtigere beslutninger. Det blev endvidere anført, 
at det var nødvendigt at sikre et samarbejde mellem de europæiske hære, selv om ikkevoldelige løsninger 
foretrækkes. Også det litauiske borgerpanel udvekslede anbefalinger. Disse anbefalinger fokuserede på: 
styrkelse af forbindelserne med landene i Det Østlige Partnerskab, stærkere sanktioner mod Rusland, 
solidaritet mellem medlemsstaterne, større opmærksomhed på Kina og Afrika og oprettelse af en EU-
udenrigsministerpost. Det tyske borgerpanels anbefalinger understregede behovet for, at EU's grønne pagt 
har en ekstern dimension, og at krisen i Ukraine ikke betyder, at klimakrisen er "sat på pause". 

Andre repræsentanter understregede behovet for fortsat at inddrage civilsamfundet og arbejdsmarkedets 
parter i arbejdet med at fremme demokratiet internt og eksternt. Det blev understreget, at den grønne pagt 
var et middel til yderligere at mindske russisk indflydelse. 

 
Del 3:  Et stærkt EU i en fredelig verden  
 
Formanden henledte opmærksomheden på, at disse syv anbefalinger omhandler en række spørgsmål – 
f.eks. at der træffes flere afgørelser med kvalificeret flertal i stedet for enstemmighed, at der oprettes fælles 
væbnede styrker, EU-sanktioner samt anbefalinger om, hvordan man bedre kan informere borgerne og 
fortsætte dialogen. 

Borgerambassadørerne fremlagde anbefalinger om dette emne og henledte særlig opmærksomheden på 
anbefaling 21 (afskaffelse af enstemmighed undtagen hvad angår udvidelse og EU's grundlæggende 
principper) og anbefaling 26 (udvidelse først efter konsolidering af EU), et mere effektivt sanktionsværktøj og 
fælles militære styrker, dog kun med henblik på forsvar.   
 
Andre medlemmer ønskede at understrege den fredsbevarende rolle, som EU's militære interventioner 
spiller, snarere end idéen om, at EU skulle blive en militær alliance.   
 
Én deltager mente, at udtrykket "væbnede styrker" skal defineres præcist, og at NATO bør have forrang i 
militære anliggender, hvor de nationale parlamenter har det sidste ord med hensyn til at indsætte væbnede 
styrker. Konceptet om en europæiske forsvarsfond og fælles europæiske væbnede styrker blev drøftet 
yderligere. Med den russiske invasion af Ukraine in mente blev forsvar og sikkerhed samt et forenet EU's 
adressering heraf til centrale punkter i drøftelserne. 
 
Borgerne opfordrede til at sikre større gennemsigtighed og uddannelse for personer i hele EU for bedre at 
forstå EU's kompetencer og procedurer. De understregede, at dette område er et eksempel på de mange 
overlapninger mellem denne EU-arbejdsgruppe og andre arbejdsgrupper i verden. Dette skal tages i 
betragtning ved udarbejdelsen af forslag. 
 
 Afsluttende bemærkninger  
 



 

 

Formand Dahlgren takkede alle for den udbytterige debat og håbede, at borgerne havde fået nyttig 
feedback. Han nævnte, at han havde været i Versailles dagen før det ekstraordinære møde i Det 
Europæiske Råd, hvor stats- og regeringscheferne var blevet enige om at yde politisk, humanitær og militær 
støtte til Ukraine. Han nævnte, at EU's rolle i internationale anliggender nu ligger alle på sinde, og at EU-
landene står sammen og handler med beslutsomhed. 

Inden det næste plenarmøde ville bestyrelsen drøfte de næste skridt i forbindelse med anbefalingerne. I 
mellemtiden kunne drøftelserne også fortsættes i WhatsApp-gruppen. 


