
 

 

 
 

ОБОБЩАВАЩ ДОКЛАД 
Работна група „ЕС в света“ в рамките на пленарното заседание на 

Конференцията за бъдещето на Европа в Страсбург, петък, 11 март 
2022 г., 9.00 до 11.00 ч. 

 
Председател: Министър Ханс Далгрен, говорител: Мансеф Кампос  

(Устен превод на EN, DE, FR, IT, EL, ES, PT, SE, HU, PL, RO, SI, HR)  
 
1. Откриване на заседанието 
 
Тъй като пристигането на министър Далгрен беше забавено поради повреден влак, това четвърто 
заседание на работната група бе открито и първоначално председателствано от Асес Ахуя, директор 
към координационния секретариат за ЕС на кабинета на министър-председателя. Тя подчерта колко 
много са темите на тази работна група след руското нашествие в Украйна.  

 
2. Обсъждане на препоръките на Европейския граждански панел 4 
 
Министър Далгрен, като взе предвид обсъжданията си с представителите на гражданите в работната 
група, изпрати тематична програма, основана на три теми, отразяващи групите от препоръки в ЕГП4: 
 

1. Самостоятелност и стабилност 
2. ЕС като международен партньор 
3. Силен ЕС в един мирен свят 

 
За всяко обсъждане председателят първо приканва гражданите да представят съответните 
препоръки и да обяснят аргументацията и мотивите за тях. След това други членове на групата могат 
да отговорят и ще последва дискусия. Гражданите са разработили различна преференциална 
система за групиране, която беше споделена с останалата част от работната група в началото на 
това заседание.  

 
Направление 1: Самостоятелност и стабилност 
  
Председателят обърна внимание на шестте препоръки по тази тема. Те варират от разработване на 
политики за осигуряване на достъпност, устойчивост и наличност на етични европейски продукти до 
намаляване на енергийната зависимост. 

Гражданите посланици представиха препоръки по този въпрос, като обърнаха специално внимание 
на необходимостта от енергийна автономност (която бе подчертана от неотдавнашните събития), 
много по-голямо развитие на възобновяемите енергийни източници и необходимостта от укрепване 
на външните граници на ЕС.  Представител на германския граждански панел представи своите 
препоръки, като се съсредоточи върху необходимостта от замяна на изискването за единодушие с 
гласуване с квалифицирано мнозинство, когато става въпрос за вземане на решения в областта на 
ОВППС. Германският граждански панел също така подчерта необходимостта от стратегически 
доставки на енергия и храни с по-благоприятна за околната среда верига на доставки. 

В отговор на препоръките други членове на работната група споделиха идеи, които да бъдат взети 
предвид при по-нататъшната работа. Те подчертават необходимостта от диверсифициране на 
доставките на енергия и храни, вместо строг подход на самодостатъчност. Няколко членове попитаха 



 

 

също дали тези препоръки все още са достатъчни, като се има предвид, че са били изготвени преди 
руското нашествие в Украйна. Гражданите защитиха уместността на тези препоръки. Председателят 
посочи, че препоръките биха могли да бъдат съотнесени към новия контекст в процеса на работата. 

Други членове обърнаха внимание на документ, изготвен от членовете на работната група, които са 
членове на ЕП. Беше обърнато внимание и на значението на върховенството на закона и на това ЕС 
да бъде възможно най-близо до гражданите. 

Направление 2: ЕС като международен партньор 
 
Председателят обърна внимание на деветте препоръки по тази широка тема. Те варират от 
укрепване на позицията на ЕС като търговски партньор до подобряване на световните етични, 
социални и екологични стандарти. Те също така предлагат по-автономно производство на енергия от 
възобновяеми източници в Европа, както и по-голяма ангажираност на гражданите. 

Гражданите посланици представиха препоръки по този въпрос. Те обърнаха специално внимание на: 
необходимостта от налагане на санкции на държави, които не спазват стандартите, необходимостта 
от система за екологично оценяване, необходимостта от забрана на износа на отпадъци, 
необходимостта от подпомагане на развиващите се страни партньори да преминат към по-
благоприятни за околната среда и обществото политики и необходимостта от прозрачност и 
отчетност при вземането на решения в ЕС.  

Освен това бяха споделени препоръките на нидерландския национален граждански панел. Те 
подчертават, че ЕС следва да се възползва от силните си страни, една от които е неговият размер и 
способност да упражнява по-силно влияние, отколкото отделните държави. Необходим е силен глас 
на ЕС, който да има балансираща роля спрямо Русия и Китай, но ЕС се нуждае също така от 
способност за по-бързо вземане на решения. Сътрудничеството на европейските армии е 
необходимо, дори и да предпочитаме ненасилствени решения. Препоръките на литовската 
национална група също бяха споделени. Те се съсредоточават върху: укрепване на връзките с 
държавите от Източното партньорство, налагане на по-строги санкции срещу Русия, солидарност 
между държавите членки, по-голямо внимание към Китай и Африка и създаване на поста европейски 
министър на външните работи. В препоръките на германския панел се подчертава необходимостта 
Зеленият пакт на ЕС да има външно измерение — кризата в Украйна не означава, че кризата в 
областта на климата е спряла. 

Други представители подчертаха необходимостта гражданското общество и социалните партньори да 
продължат да бъдат включвани в работата за насърчаване на демокрацията във вътрешен и външен 
план. Зеленият пакт беше изтъкнат като средство за по-нататъшно прекъсване на руското влияние. 

 
Направление 3: Силен ЕС в един мирен свят  
 
Председателят насочи вниманието към седемте препоръки, които се отнасят до редица въпроси, като 
например вземането на повече решения с квалифицирано мнозинство вместо с единодушие, 
създаването на съвместни въоръжени сили, санкциите на ЕС, както и препоръки, свързани с това как 
по-добре да се информират гражданите и да се продължи диалогът. 

Гражданите посланици представиха препоръки по този въпрос, като обърнаха специално внимание 
на препоръки 21 (край на единодушието, с изключение на разширяването и основните принципи на 
ЕС) и 26 (разширяване само след консолидиране на ЕС), по-ефективен инструмент за санкции и 
съвместни военни сили, но само за целите на отбраната.   
 
Други членове изразиха желание да подчертаят мироопазващата роля на военните интервенции на 
ЕС, вместо идеята ЕС да се превърне във военен съюз.   
 
Един от участниците отбеляза, че понятието „въоръжени сили“ трябва да бъде точно определено и че 
НАТО следва да има върховенство по отношение на военните въпроси, като националните 
парламенти имат последната дума за ангажирането на въоръжените сили. Допълнително бяха 
обсъдени концепциите за Европейски фонд за отбрана и европейски съвместни въоръжени сили. С 
руското нашествие в Украйна в съзнанието на всички, отбраната и сигурността и начините за тяхното 
разглеждане от един единен ЕС бяха ключови теми за обсъждане. 
 



 

 

Гражданите призоваха за повече прозрачност и образование за хората в целия ЕС с цел по-добро 
разбиране на неговите компетенции и процедури. Те подчертаха, че тази област е пример за 
множеството припокривания между групата „ЕС в света“ и други работни групи. Това трябва да се 
има предвид при формулирането на предложения в процеса на работа. 
 
 Заключителни бележки  
 
Председателят Далгрен благодари на всички за плодотворната дискусия и изрази надежда, че тя е 
предоставила полезна обратна информация на гражданите. Той спомена, че е бил във Версай 
предишния ден за извънредното заседание на Европейския съвет, на което държавните и 
правителствените ръководители се споразумяха за политическа, хуманитарна и военна подкрепа за 
Украйна. Той спомена, че ролята на ЕС в международните отношения вече е в съзнанието на всички 
и че самият ЕС действа с единство и решителност. 

Преди следващото пленарно заседание изпълнителният съвет ще обсъди следващите стъпки за 
постигане на напредък по препоръките. Междувременно обсъжданията могат да продължат и в 
групата WhatsApp. 


