
 

 

 
OSNUTEK POVZETKA ZAPISNIKA 

 
Delovna skupina za EU v svetu 

Predsedujoča Asees Ahuja (SE), 25. marec 2022 od 9.00 do 11.30 in od 14.00 do 16.00 
 

Začetek seje 

Predsednica Asees Ahuja, direktorica urada švedskega predsednika vlade, je pozdravila skupino in prevzela 
vodenje seje kot predsedujoča delovni skupini namesto švedskega ministra Hansa Dahlgrena. Poudarila je, 
da je ta proces osredotočen na državljane, v svoji vlogi predsedujoče na podlagi pooblastil, ki ji jih je podelila 
švedska vlada, pa bo poskušala olajšati razprave v skupini. Udeležence je tudi obvestila, da bo minister 
Dahlgren še naprej pozorno spremljal delo delovne skupine in konference ter da ostaja član izvršnega 
odbora konference.  

Asees Ahuja je predstavila dokumente, ki so podlaga za razpravo, in se dotaknila pomislekov glede 
metodologije in nadaljnjih korakov. Skupina je dosegla dogovor o nadaljnjih korakih in vztrajala, da bi morala 
biti priporočila državljanov v jedru prispevkov skupine. Sekretariat in predstavniki državljanov bodo glede na 
prispevke delovne skupine prevzeli odgovornost za morebitno preoblikovanje besedila, s čimer so začeli že 
pred sejo.  

Nato je govoril uradni govorec delovne skupine Mansef Campos, ki je predstavil pet sklopov, ki so jih 
oblikovali državljani, in ustrezne predhodne osnutke predlogov, ki jih je pripravil sekretariat:  

Sklop I: Zmanjšanje odvisnosti EU od tujih akterjev 
Sklop II: Opredelitev standardov v EU in zunaj nje 
Sklop III: Odločanje in kohezija v Uniji 
Sklop IV: Preglednost EU in njenih odnosov z državljani in državami članicami 
Sklop V: EU kot močan akter na svetovnem prizorišču 
 

Sklop I 

Kar zadeva zmanjševanje odvisnosti EU od tujih akterjev, je bil poudarek na strateški avtonomiji. Državljani 
so poudarili, da morajo druge komponente prispevati k vsem predlogom. Uradni govorec je predstavil 
spremembe obstoječega sklopa in dodatke k njemu na pobudo državljanov (kar je bilo pozneje storjeno za 
vse sledeče sklope). Državljani so poudarili, da je treba ta sklop obravnavati v povezavi z zelenim prehodom.  

Člani delovne skupine iz drugih komponent so najprej izrazili nekaj pomislekov in postavili nekaj vprašanj o 
načinu dela skupine. Asees Ahuja je na svoji prvi seji v vlogi uradne predsednice delovne skupine odgovorila 
na vse glavne pomisleke članov delovne skupine. Ponovno je poudarila, da bodo v tem procesu imeli glavno 
vlogo državljani, seveda pa bodo do besede prišle vse komponente. V tej točki procesa so bile komponente 
pozvane, naj na seji čim bolj konkretno izrazijo svoja mnenja o sedanjih predlogih ter skupnemu sekretariatu 
predložijo pisne predloge, ki se jih nato vključi in predstavi uradnemu govorcu. Državljane se ohrani v 
središču postopka priprave predlogov in ti ob usklajevanju s sekretariatom odobrijo njihove morebitne 
spremembe. Vsa odstopajoča mnenja se lahko pregledno predstavijo. Številni člani delovne skupine so se 
na to izmenjavo pozitivno odzvali in izrazili prepričanje, da je za prispevke in njihovo oblikovanje v 
sodelovanju z državljani še dovolj časa.  

V zvezi s političnimi vprašanji tega sklopa so drugi člani skupine poudarili pomen raziskovalnih in razvojnih 
dejavnosti ter potrebo po diverzifikaciji dobavnih verig kot trajnostnega načina za napredovanje podjetij EU. 
Drugi člani so poudarili, da je treba odpraviti odvisnost EU od fosilnih goriv, zlasti tistih, ki jih uvaža. Več 
članov je omenilo, da bi bilo treba preveriti, kaj obravnavajo v drugih delovnih skupinah, katerih področja se 



 

 

prekrivajo, da se zagotovi enoten pristop. En član je poudaril, da bi moral predlog odražati vpliv visokih cen 
na ranljive skupine. Drugi člani so se strinjali, da je treba pretehtati prednosti odprtega svetovnega 
gospodarstva. Državljani so poudarili, da ta sklop ne pomeni izolacije EU, temveč strateško nastopanje, da 
bi lahko bili vodilni v svetu. Samozadostnost in raznolikost oskrbe sta možni orodji, ki jih, kot je to primerno, 
uporabijo zadevni sektorji. Orodje pa je tudi potencial za skupne nakupe uvoženega plina in energije. 

Sklop II  

Pri obravnavi postavljanja standardov v EU in zunaj nje je bil poudarek na prizadevanjih za varstvo okolja, 
človekovih pravicah in upoštevanju, kako se blago izdeluje pred nabavo in nakupom. Člani so poudarili 
proces, da mora proces zajemati vso EU ter državljane obveščati o etičnih učinkih trgovine in potrebi, da EU 
prevzame vodilno vlogo na področju družbene odgovornosti gospodarskih družb. Med državljani in drugimi 
člani je potekala nadaljnja razprava, da bi ugotovili, ali bi bilo mogoče nekatere osnutke predlogov spremeniti 
ali premestiti. Poudarjeno je bilo, da bi morala biti EU vodilna pri spodbujanju človekovih pravic znotraj in 
zunaj svojih meja. Pomembno je tudi priznati vlogo trgovine za države v razvoju.  

Sklop III 

Razprava o odločanju in koheziji v EU je bila osredotočena na prehod z odločanja s soglasjem na glasovanje 
s kvalificirano večino in na vprašanje, ali bi veljalo ohraniti izjeme, o katerih bi se tudi v prihodnje odločalo s 
soglasjem. Omenjeni sta bila potrebi po hitrejšem ukrepanju pri mednarodnih krizah in po uravnoteženem 
pristopu k širitvi. Člani skupine so dodatno pojasnili in preučili glasovanje s kvalificirano večino. Nekateri 
člani so opozorili tudi na morebitne slabosti glasovanja s kvalificirano večino, saj to utegne oslabiti vpliv 
manjših držav pri pomembnih odločitvah oziroma enotnost Unije pri sprejemanju odločitev. Kar zadeva to 
delovno skupino, je bilo sprejeto priporočilo, da je glasovanje s kvalificirano večino zaželeno zlasti v zunanjih 
zadevah in v zvezi z varnostjo, njegovo uporabo na drugih področjih pa naj preučijo druge delovne skupine. 
V zvezi s širitvijo je bila izpostavljena potreba po razmisleku o diferenciranem vključevanju. Državljani so 
poudarili, da nobeni novi članici nočejo preprečiti pridružitve EU, želijo pa, da bi si Unija prizadevala za 
okrepitev enotnosti in sposobnosti odločanja med obstoječimi članicami, da bi bila stabilnejša in čvrstejša 
organizacija, ko sprejema nove članice. Državljani so se zavezali, da bodo poskušali besedilo tega predloga 
oblikovati tako, da bo to čim bolj jasno.  

Sklop IV 

Državljani so poudarili, da se je treba, kar zadeva EU in njeno vlogo v svetu, osredotočiti na obveščanje, 
izobraževanje in državljansko udeležbo. Poudarili so tudi, da je treba še spremeniti sedanje besedilo 
predlogov, da bi bolje odražalo njihovo željo po preglednosti EU in njenem nagovarjanju državljanov. V tem 
sklopu se je razprava dotaknila vprašanja, ali ne bi bilo primerneje, če bi o tem razpravlja delovna skupina za 
izobraževanje. Drugi člani so poudarili, da je preglednost koristna le, če so postopki odločanja enostavnejši 
in razumljivejši. Na to se je treba osredotočiti tudi v prihodnje, tako kot na politiko, ki bo resnično prijazna do 
državljanov. 

Sklop V 

Pri obravnavi EU kot močne akterke na svetovnem prizorišču so se dotaknili kolektivne varnosti v različnih 
oblikah – skupne oborožene sile, evropska vojska, obveznost vzajemne pomoči iz člena 42(7) – ter pomen 
pripisali dejstvu, da je EU čvrsta partnerica za močne vrednote in načela po vsem svetu. Državljani so 
opozorili, da v tem sklopu ne bi smeli gledati zgolj na obrambo. Drugi člani so poudarili, da imata lahko 
obramba in zaščita različne oblike. Da bi to dosegli, so potrebna skupna in sprejeta pravila za vse. Vrednote 
in zakoni EU morajo biti zavezujoči in izvršljivi. Državljani so poudarili, da oblike kolektivne ali skupne 
obrambe ne smejo biti osredotočene na agresijo, temveč morajo biti sredstvo za obrambo in krepitev 
skupnih virov, da bi EU branila miru v svetu. Razpravljali so o odnosih EU z Natom Nekateri člani so menili, 
da so ti sicer pomembni, a so se zavzeli za močnejšo evropsko identiteto v okviru tega čezatlantskega 
partnerstva. Drugi udeleženci so izpostavili vprašanje skupnih prizadevanj za kibernetsko varnost in nedavno 
sprejetje strateškega kompasa EU. 

Sklepna ugotovitev 

Asees Ahuja je zaključila sejo in povedala, da bo skupni sekretariat uredil predhodne osnutke predlogov, da 
bi se upoštevali predlogi članov in komponent delovne skupine. Državljani bodo ostali v središču teh 
predlogov, omenjena pa bodo tudi priporočila drugih komponent, ki se bodo izkaza za priljubljena, četudi ne 
bodo skladna s prioritetami državljanov. V tej razpravi in v prihodnjih razpravah na plenarnem zasedanju bo 



 

 

predsednica predstavila trenuten položaj delovne skupine, uradni govornik pa bo vodil predstavitve 
predlogov in njihovih utemeljitev. 

 


