
 

 

 
 

ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΠΡΑΚΤΙΚΑ 
Ολομέλεια της Διάσκεψης για το μέλλον της Ευρώπης  

Ομάδα εργασίας για την ΕΕ στον κόσμο  
Στρασβούργο, Παρασκευή 11 Μαρτίου 2022,  

από τις 09.00 έως τις 11.00 
 

Πρόεδρος: Υπουργός Hans Dahlgren, εκπρόσωπος Τύπου: Mansef Campos 
(Παροχή διερμηνεία στις ακόλουθες γλώσσες: EN, DE, FR, IT, EL, ES, PT, SE, HU, PL, RO, SI και HR)  

 
1. Έναρξη της συνεδρίασης 
 
Καθώς η άφιξη του υπουργού Dahlgren καθυστέρησε λόγω βλάβης του τρένου στο οποίο επιβιβαζόταν, η 
τέταρτη αυτή συνεδρίαση της ομάδας εργασίας ξεκινάει αρχικά υπό την προεδρεία της Asees Ahuja, 
διευθύντριας της γραμματείας του Συντονισμού της ΕΕ στο Γραφείο του Πρωθυπουργού. Η πρόεδρος 
επισημαίνει ότι τα θέματα συζήτησης της εν λόγω ομάδας εργασίας βρίσκονται πλέον στο προσκήνιο μετά την 
εισβολή της Ρωσίας στην Ουκρανία.  

 
2. Συζήτηση σχετικά με τις συστάσεις της ομάδας Ευρωπαίων πολιτών 4 
 
Ο Πρόεδρος Dahlgren, λαμβάνοντας υπόψη τις διαβουλεύσεις του με τους εκπροσώπους των πολιτών στην 
ομάδα εργασίας, ετοίμασε μια θεματική ημερήσια διάταξη που συγχωνεύει τις συστάσεις της ομάδας 
Ευρωπαίων πολιτών 4 σε τρία κύρια θέματα: 
 

1. Αυτάρκεια και σταθερότητα 
2. Η ΕΕ ως διεθνής εταίρος 
3. Μια ισχυρή ΕΕ σε έναν ειρηνικό κόσμο 

 
Σε κάθε συζήτηση, ο πρόεδρος καλεί πρώτα τους πολίτες να παρουσιάσουν τις σχετικές συστάσεις και να 
εξηγήσουν γιατί και πώς κατέληξαν σε αυτές τις συστάσεις. Στη συνέχεια θα δοθεί η ευκαιρία σε άλλα μέλη της 
ομάδας εργασίας να απαντήσουν και θα ακολουθήσει συζήτηση. Οι πολίτες επέλεξαν διαφορετική θεματική 
ταξινόμηση. Πληροφορίες σχετικά με αυτό θα διατεθούν στην υπόλοιπη ομάδα εργασίας κατά την έναρξη της 
συνεδρίασης.  

 
Άξονας 1:  Αυτάρκεια και σταθερότητα 
  
Ο πρόεδρος επέστησε την προσοχή στις έξι συστάσεις σχετικά με αυτό το θέμα. Περιλαμβάνουν την ανάπτυξη 
πολιτικών για τη διασφάλιση της οικονομικής προσιτότητας, της βιωσιμότητας και της διαθεσιμότητας 
ευρωπαϊκών προϊόντων που ανταποκρίνονται σε δεοντολογικές προδιαγραφές και τη μείωση της ενεργειακής 
εξάρτησης. 

Οι πρεσβευτές των πολιτών παρουσίασαν συστάσεις επί του θέματος αυτού, εφιστώντας ιδιαίτερα την 
προσοχή στην ανάγκη για ενεργειακή αυτονομία (η οποία έγινε αισθητή ακόμη πιο έντονα μετά τα πρόσφατα 
γεγονότα), στην ανάγκη να εργαστούμε πολύ πιο ενεργά για την ανάπτυξη των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας 
και στην ανάγκη ενίσχυσης των εξωτερικών συνόρων της ΕΕ.  Ένας εκπρόσωπος της γερμανικής ομάδας 
πολιτών παρουσίασε τις συστάσεις τους, εστιάζοντας στην ανάγκη να αντικατασταθεί η απαίτηση ομοφωνίας 
από την ψηφοφορία με ειδική πλειοψηφία όσον αφορά τη λήψη αποφάσεων στον τομέα της ΚΕΠΠΑ. Η 



 

 

γερμανική ομάδα τόνισε επίσης την ανάγκη για στρατηγικό εφοδιασμό σε ενέργεια και τρόφιμα μέσω μιας 
φιλικής προς το περιβάλλον αλυσίδας εφοδιασμού. 

Σε ανταπόκριση στις συστάσεις, άλλα μέλη της ομάδας εργασίας διατυπώνουν προτάσεις που πρέπει να 
ληφθούν υπόψη καθώς σημειώνεται πρόοδος. Πέρα από την αυστηρή αυτάρκεια, οι προτάσεις αυτές 
περιλαμβάνουν και την ανάγκη για διαφοροποίηση του ενεργειακού και επισιτιστικού εφοδιασμού. Αρκετά μέλη 
διερωτήθηκαν επίσης εάν οι συστάσεις αυτές εξακολουθούν να είναι επαρκώς ενημερωμένες, δεδομένου ότι 
είχαν εκπονηθεί πριν από τη ρωσική εισβολή στην Ουκρανία. Οι πολίτες υποστήριξαν ότι οι συστάσεις αυτές 
ήταν επικαιροποιημένες. Ο πρόεδρος αναφέρει ότι οι συστάσεις θα μπορούσαν να εξεταστούν σχετικώς με το 
νέο πλαίσιο κατά τις μελλοντικές συνεδριάσεις. 

Κάποια άλλα μέλη επέστησαν την προσοχή σε έγγραφο που συνέταξαν βουλευτές του ΕΚ που αποτελούν 
μέλη της ομάδας εργασίας. Δόθηκε επίσης προσοχή στη σημασία του κράτους δικαίου και στην ανάγκη να 
διασφαλιστεί ότι η ΕΕ είναι όσο το δυνατόν πιο κοντά στους πολίτες της. 

Άξονας 2:  Η ΕΕ ως διεθνής εταίρος 
 
Ο πρόεδρος εφιστά την προσοχή στις εννέα συστάσεις της ευρύτερης αυτής θεματικής, η οποία περιλαμβάνει, 
μεταξύ άλλων, τη μόχλευση της θέσης της ΕΕ ως εμπορικού εταίρου και τη βελτίωση των παγκόσμιων 
δεοντολογικών, κοινωνικών και περιβαλλοντικών προτύπων. Οι συστάσεις αυτές προτείνουν επίσης μια πιο 
αυτόνομη παραγωγή ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές στην Ευρώπη, καθώς και μεγαλύτερη συμμετοχή των 
πολιτών. 

Οι πρεσβευτές των πολιτών παρουσίασαν συστάσεις για το θέμα αυτό. Επέστησαν ιδιαίτερα την προσοχή στα 
εξής: στην ανάγκη επιβολής κυρώσεων στα κράτη μέλη που δεν τηρούν τα πρότυπα, στην ανάγκη για ένα 
σύστημα οικολογικής βαθμολόγησης, στη σκοπιμότητα της απαγόρευσης των εξαγωγών αποβλήτων, στην 
ανάγκη υποστήριξης των αναπτυσσόμενων χωρών προκειμένου να τις βοηθήσουμε να στραφούν σε πιο 
φιλικές προς το περιβάλλον και την κοινωνία πολιτικές και στην ανάγκη για διαφάνεια και λογοδοσία κατά τη 
διαδικασία λήψης αποφάσεων της ΕΕ.  

Επιπλέον, κοινοποιήθηκαν συστάσεις από την ολλανδική ομάδα πολιτών. Τόνισαν ότι η ΕΕ θα πρέπει να 
αξιοποιήσει τα πλεονεκτήματά της, ένα από τα οποία είναι το μέγεθός της και η ικανότητά της να ασκεί 
μεγαλύτερη επιρροή σε σχέση με μεμονωμένες χώρες. Η ΕΕ πρέπει να εδραιωθεί ξεκάθαρα στη διεθνή σκηνή 
για να αντισταθμίσει τη Ρωσία και την Κίνα, αλλά πρέπει να είναι σε θέση να λαμβάνει αποφάσεις πολύ πιο 
γρήγορα. Η συνεργασία των ευρωπαϊκών ενόπλων δυνάμεων είναι απαραίτητη, ακόμη και αν προτιμούμε μη 
βίαιες λύσεις. Κοινοποιήθηκαν επίσης συστάσεις της λιθουανικής εθνικής ομάδας πολιτών. Επικεντρώθηκαν 
στα εξής: στη σύσφιξη των σχέσεων με τις χώρες της Ανατολικής Εταιρικής Σχέσης, στην επιβολή 
αυστηρότερων κυρώσεων κατά της Ρωσίας, στην αλληλεγγύη μεταξύ των κρατών μελών, στην αύξηση της 
εστίασης στην Κίνα και την Αφρική και στον διορισμό ενός υπουργού εξωτερικών της Ευρώπης. Ο 
εκπρόσωπος της γερμανικής ομάδας εξήγησε τις συστάσεις και τόνισε ότι η Ευρωπαϊκή Πράσινη Συμφωνία 
πρέπει να έχει μια εξωτερική διάσταση —η κρίση στην Ουκρανία δεν «πάγωσε» την κλιματική κρίση. 

Άλλοι εκπρόσωποι τόνισαν την ανάγκη να συνεχιστεί η συμμετοχή της κοινωνίας των πολιτών και των 
κοινωνικών εταίρων στο έργο για την προώθηση της δημοκρατίας, τόσο εντός όσο και εκτός της ΕΕ. Η 
Ευρωπαϊκή Πράσινη Συμφωνία αναφέρεται ως μέσο περαιτέρω περιορισμού της ρωσικής επιρροής. 

 
Άξονας 3:  Μια ισχυρή ΕΕ σε έναν ειρηνικό κόσμο  
 
Ο πρόεδρος ανακοίνωσε ότι οι επτά συστάσεις που σχετίζονται με αυτό το θέμα αφορούν διάφορα θέματα. 
Για παράδειγμα, συνιστούν τη λήψη περισσότερων αποφάσεων με ειδική πλειοψηφία αντί για ομοφωνία, 
ζητούν τη σύσταση κοινών ενόπλων δυνάμεων και κυρώσεων της ΕΕ και την κατάρτιση συστάσεων για τη 
βελτίωση της ενημέρωσης των πολιτών και τη συνέχιση του διαλόγου. 

Οι πρεσβευτές των πολιτών παρουσίασαν συστάσεις για το θέμα αυτό, εφιστώντας ιδιαίτερη προσοχή στις 
συστάσεις 21 (που καταργεί την απαίτηση της ομοφωνίας, με εξαίρεση τη διεύρυνση και τις θεμελιώδεις αρχές 
της ΕΕ) και 26 (που αφορά τη διεύρυνση μόνο μετά από ενοποίηση της ΕΕ), η οποία εισάγει ένα 
αποτελεσματικό μέσο κυρώσεων και τη δημιουργία κοινών στρατιωτικών δυνάμεων, αλλά μόνο για αμυντικούς 
σκοπούς.   
Άλλα μέλη τόνισαν ότι οι στρατιωτικές επεμβάσεις της ΕΕ πρέπει να επικεντρώνονται στη διατήρηση της 
ειρήνης και να αντιτάσσονται στην ιδέα να καταστεί η ΕΕ στρατιωτική συμμαχία.   
 



 

 

Ένας συμμετέχων εξέφρασε την άποψη ότι ο όρος «ένοπλες δυνάμεις» πρέπει να οριστεί επακριβώς και ότι 
η προτεραιότητα σε στρατιωτικά θέματα πρέπει να ανήκει στο ΝΑΤΟ, με τα εθνικά κοινοβούλια να έχουν τον 
τελευταίο λόγο για τη διάθεση ενόπλων δυνάμεων. Συζητήθηκαν περαιτέρω οι έννοιες του Ευρωπαϊκού 
Ταμείου Άμυνας και των Ευρωπαϊκών Κοινών Ενόπλων Δυνάμεων. Υπό το πρίσμα της εισβολής της Ρωσίας 
στην Ουκρανία, η άμυνα, η ασφάλεια και ο τρόπος με τον οποίο η ΕΕ πρέπει να ενεργήσει από κοινού για τη 
διασφάλισή τους αποτέλεσαν βασικά θέματα της συζήτησης. 
Υπήρξε έκκληση για μεγαλύτερη διαφάνεια και ενημέρωση για όλους τους πολίτες στην ΕΕ, προκειμένου να 
βελτιωθεί η κατανόηση των αρμοδιοτήτων και των διαδικασιών της. Αυτός είναι ένας από τους τομείς όπου το 
έργο της ομάδας εργασίας «Η ΕΕ στον κόσμο» επικαλύπτεται με το έργο άλλων ομάδων εργασίας, γεγονός 
που πρέπει να ληφθεί υπόψη κατά τη διατύπωση προτάσεων. 
 
 Τελικές παρατηρήσεις  
 
Ο πρόεδρος Dahlgren ευχαριστεί όλους τους συμμετέχοντες για τη συνεισφορά τους στη γόνιμη συζήτηση και 
ελπίζει ότι αυτή η συνάντηση παρείχε εξίσου χρήσιμη ανατροφοδότηση στους πολίτες. Αναφέρει ότι συμμετείχε 
στην έκτακτη σύνοδο του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου την προηγούμενη ημέρα, όπου οι αρχηγοί κρατών και 
κυβερνήσεων κατέληξαν σε συμφωνία για την παροχή πολιτικής, ανθρωπιστικής και στρατιωτικής 
υποστήριξης στην Ουκρανία. Υποστηρίζει ότι επί του παρόντος δίνεται μεγάλη έμφαση στον ρόλο της ΕΕ στις 
διεθνείς υποθέσεις και ότι η ίδια η ΕΕ ενεργεί με ενότητα και αποφασιστικότητα. 

Έως την επόμενη συνεδρίαση της ολομέλειας, η εκτελεστική επιτροπή της Διάσκεψης για το μέλλον της 
Ευρώπης θα συζητήσει πώς θα ληφθούν υπόψη οι συστάσεις. Στο μεταξύ, η συζήτηση μπορεί να συνεχιστεί 
περαιτέρω μέσω της ομάδας WhatsApp. 


