
 

 

 
NÁVRH SÚHRNNÉHO ZÁZNAMU 

 
Pracovná skupina EÚ vo svete 

Predsedala pani Asees Ahuja (SE) 25. marca 2022 od 9.00 do 11.30 a od 14.00 do 16.00 h 
 

Otvorenie schôdze 

Predsedníčka Asees Ahuja, riaditeľka kancelárie švédskeho predsedu vlády, privítala skupinu a oficiálne sa 
ujala funkcie predsedníčky pracovnej skupiny, v ktorej nahradila švédskeho ministra Hansa Dahlgrena. 
Zdôraznila zameranie tohto procesu na občanov a svoju úlohu predsedníčky vzhľadom na mandát, ktorý jej 
udelila švédska vláda, uľahčovať rokovania skupiny. Takisto informovala účastníkov, že minister Dahlgren 
bude naďalej pozorne sledovať prácu pracovnej skupiny a konferencie a zostane členom výkonnej rady 
konferencie.  

Pani Ahuja predstavila dokumenty, ktoré tvoria základ diskusií, a spomenula obavy týkajúce sa metodiky 
a ďalších krokov. Skupina sa dohodla na ďalšom postupe a zároveň trvala na tom, že v centre všetkých 
výstupov skupiny by mali byť odporúčania občanov. Sekretariát a občania ponesú zodpovednosť 
za akékoľvek preformulovanie príspevkov pracovnej skupiny, s čím obe zložky začali už pred schôdzou.  

Následne sa ujal slova hovorca pracovnej skupiny Mansef Campos a predstavil päť klastrov, ktoré vytvorili 
občania, a príslušné predbežné návrhy, ktoré vypracoval sekretariát:  

Klaster I: Zníženie závislosti EÚ od zahraničných aktérov;  
Klaster II: Vymedzenie noriem v rámci EÚ a mimo nej;  
Klaster III: Rozhodovanie a súdržnosť v rámci Únie;  
Klaster IV: Transparentnosť EÚ a jej vzťahy s občanmi a členskými štátmi;  
Klaster V: EÚ ako silný aktér na svetovej scéne. 
 

Klaster I 

Pokiaľ ide o zníženie závislosti EÚ od zahraničných aktérov, dôraz sa kládol na strategickú autonómiu. 
Občania zdôraznili, že je potrebné, aby aj ostatné zložky prispeli ku všetkým návrhom. Vystúpil hovorca 
a predstavil občanom požadované úpravy a doplnenia súčasného klastra (čo sa neskôr urobilo pri všetkých 
ďalších klastroch). Občania zdôraznili potrebu preskúmať tento klaster z hľadiska zelenej transformácie.  

Členovia pracovnej skupiny z iných zložiek najprv vyjadrili určité obavy a kládli otázky týkajúce sa 
pracovných metód skupiny. Pani Ahuja sa na svojej prvej schôdzi vo funkcii oficiálnej predsedníčky 
pracovnej skupiny zaoberala všetkými hlavnými obavami členov pracovnej skupiny. Znovu zdôraznila, že 
hlavné slovo pri formulovaní budú mať v tomto procese občania, pričom sa, prirodzene, budú môcť vyjadriť 
všetky zložky. Na to nastal čas a zložky boli vyzvané, aby čo najkonkrétnejším spôsobom vyjadrili svoje 
stanoviská k súčasným návrhom počas schôdze a aby predložili spoločnému sekretariátu písomné návrhy, 
ktorý ich potom zjednotí a predloží hovorcovi. Keďže občania musia byť v centre procesu vypracúvania 
návrhov, akékoľvek zmeny budú schvaľovať v koordinácii so sekretariátom. Akékoľvek odlišné názory by sa 
mohli prezentovať transparentne. Mnohí členovia pracovnej skupiny reagovali na túto výmenu pozitívne 
a vyjadrili názor, že ešte stále je čas prispieť a vypracovať návrhy v spolupráci s občanmi.  

Ďalší členovia skupiny sa vrátili k politickým otázkam tohto klastra a zdôraznili význam činností v oblasti 
výskumu a vývoja a potrebu diverzifikovať dodávateľské reťazce ako spôsob umožňujúci spoločnostiam 
z EÚ rozvíjať sa udržateľným spôsobom. Iní členovia skupiny zdôraznili, že je potrebné ukončiť závislosť EÚ 
od fosílnych palív, najmä od fosílnych palív z krajín mimo EÚ. Niekoľko členov uviedlo, že bude potrebné 
preskúmať, o čom sa diskutuje v iných pracovných skupinách s prekrývajúcimi sa oblasťami pôsobnosti, aby 



 

 

sa zabezpečil jednotný prístup. Jeden člen zdôraznil, že v návrhu by sa mal zohľadniť vplyv vysokých cien 
na zraniteľné skupiny. Ostatní členovia poukázali na potrebu zvažovať výhody otvoreného globálneho 
hospodárstva. Občania zdôraznili, že účelom tohto klastra nie je odrezať EÚ od sveta, ale konať strategicky, 
aby sa stala lídrom na svetovej scéne. Sebestačnosť a diverzifikácia dodávok, ako aj možnosť spoločného 
nakupovania dovážaného plynu a energie by mohli byť vhodnými nástrojmi pre príslušné odvetvia. 

Klaster II  

Pokiaľ ide o vymedzenie noriem v rámci EÚ a mimo nej, dôraz sa kládol na úsilie v oblasti ochrany životného 
prostredia, ľudské práva a na znalosti spôsobov výroby tovaru pred získavaním a nákupom. Členovia 
zdôraznili celoeurópsky proces, v ktorom možno občanov informovať o etických vplyvoch obchodu, ako aj 
o tom, že EÚ musí zohrávať vedúcu úlohu v oblasti sociálnej zodpovednosti podnikov. Medzi občanmi 
a ostatnými členmi sa uskutočnila ďalšia diskusia, ktorej cieľom bolo rozhodnúť, či sa niektoré predbežné 
návrhy môžu zmeniť alebo presunúť. Zdôraznilo sa, že EÚ by mala byť lídrom pri presadzovaní ľudských 
práv v rámci svojich hraníc aj mimo nich. Takisto bolo dôležité uznať úlohu obchodu pre rozvojové krajiny.  

Klaster III 

Diskusia o rozhodovacom procese a súdržnosti v rámci EÚ sa zamerala na prechod od jednomyseľného 
hlasovania k hlasovaniu kvalifikovanou väčšinou a na to, či by mali existovať výnimky, v prípade ktorých by 
sa stále mala vyžadovať jednomyseľnosť. Spomenula sa potreba rýchlejšieho konania v čase medzinárodnej 
krízy a vyváženého prístupu k rozširovaniu. Členovia skupiny ďalej vysvetlili a preskúmali hlasovanie 
kvalifikovanou väčšinou. Niektorí členovia spomenuli aj potenciálne nevýhody hlasovania kvalifikovanou 
väčšinou vzhľadom na to, že by to mohlo oslabiť hlas menších krajín pri významných rozhodnutiach alebo 
jednotu Únie pri prijímaní rozhodnutí. Na účely tejto pracovnej skupiny sa odporúčalo uviesť, že hlasovanie 
kvalifikovanou väčšinou je žiaduce najmä pri témach v oblasti zahraničných vecí a bezpečnosti, zatiaľ čo iné 
pracovné skupiny sa ním budú zaoberať z hľadiska iných oblastí. V súvislosti s rozšírením bola nastolená 
potreba zvážiť diferencovanú integráciu. Občania zdôraznili, že sa nesnažia blokovať vstup nových členov 
do EÚ, ale skôr chcú, aby sa EÚ zameriavala na posilnenie svojej jednoty a schopnosti súčasných členských 
štátov prijímať rozhodnutia, aby tak bola ako organizácia pri prijímaní nových členov stabilnejšia a silnejšia. 
Občania prisľúbili, že budú pracovať na preformulovaní tohto návrhu, aby bol čo najjasnejší.  

Klaster IV 

Občania zdôraznili potrebu zamerať sa na informácie a vzdelávanie občanov o EÚ a jej úlohe vo svete, ako 
aj na ich účasť na týchto témach. Občania tiež zdôraznili, že sú potrebné ďalšie zmeny súčasného znenia 
návrhu, aby lepšie odrážal ich želanie, a to aby EÚ bola transparentná a spolupracovala s občanmi. V rámci 
tohto klastra sa diskutovalo o tom, či je alebo nie je vhodnejšie, aby sa o tom diskutovalo v pracovnej 
skupine pre vzdelávanie. Iní členovia zdôraznili, že transparentnosť je užitočná len vtedy, ak sú 
rozhodovacie procesy jednoduchšie a zrozumiteľnejšie. Toto musí byť v budúcnosti v popredí pozornosti, 
a to aj v záujme politiky, ktorá je skutočne orientovaná na občanov. 

Klaster V 

Počas diskusie o téme EÚ ako silný aktér na svetovej scéne sa hovorilo o mnohých formách kolektívnej 
bezpečnosti – spoločných ozbrojených silách, európskej armáde, povinnosti vzájomnej pomoci a podpory 
podľa článku 42 ods. 7 – a účastníci vyjadrili, aké dôležité je postavenie Únie ako silného partnera pri obrane 
silných hodnôt a zásad na celom svete. Občania upozornili, že tento klaster sa nemôže zaoberať len 
obranou. Ďalší členovia poukázali na to, že obrana a ochrana môžu mať mnoho podôb. Na dosiahnutie tohto 
cieľa sú potrebné spoločné pravidlá, ktoré všetci akceptujú. Hodnoty a právne predpisy EÚ musia byť 
záväzné a vynútiteľné. Občania zdôraznili, že žiadna forma kolektívnej alebo spoločnej obrany nesmie byť 
zameraná na útočnosť, ale musí byť skôr prostriedkom obrany a posilňovania spoločných zdrojov, aby EÚ 
mohla hájiť mier vo svete. Diskutovalo sa o vzťahu EÚ s NATO a hoci je tento vzťah dôležitý, niektorí 
členovia sa zasadzujú za výraznejšiu európsku identitu v rámci tohto transatlantického partnerstva. Ďalší 
účastníci nastolili otázku spoločného úsilia o ochranu kybernetickej bezpečnosti a nedávneho prijatia 
Strategického kompasu EÚ. 

Záverečné poznámky 

Predsedníčka Ahuja na záver zasadnutia uviedla, že spoločný sekretariát upraví predbežné návrhy, aby 
v nich boli zohľadnené návrhy členov a zložiek pracovnej skupiny. Ústredným bodom týchto návrhov budú aj 
naďalej príspevky občanov a ak by sa objavili odporúčania z iných zložiek, ktoré nie sú v súlade s prioritami 



 

 

občanov, jasne sa to uvedie. Počas tejto aj budúcich plenárnych rozpráv predsedníčka vysvetlí súčasný stav 
pracovnej skupiny, zatiaľ čo hovorca povedie predstavovanie návrhov a úvah, ktoré k nim viedli. . 

 


