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Az Európa globális szerepével foglalkozó munkacsoport 
Elnök: Asees Ahuja (SE), 2022. március 25., 9.00–11.30 és 14.00–16.00 

 

Az ülés megnyitása 

Az elnök, Asees Ahuja, a svéd miniszterelnöki hivatal igazgatója üdvözli a csoportot, és átveszi a 
munkacsoport elnöki tisztségét Hans Dahlgren svéd minisztertől. Hangsúlyozza, hogy a folyamat 
középpontjában a polgárok állnak, és a svéd kormánytól kapott megbízatás nyomán elnökként betöltött 
szerepe az, hogy elősegítse a csoport megbeszéléseit. Arról is tájékoztatja a résztvevőket, hogy Dahlgren 
miniszter továbbra is szorosan figyelemmel kíséri a munkacsoport és a konferencia munkáját, és továbbra is 
a konferencia vezető testületének tagja marad. 

Ahuja asszony ismerteti a megbeszélések alapját képező dokumentumokat, majd szót ejt a módszertannal 
kapcsolatban felmerült aggályokról és a következő lépésekről. A további lépésekre vonatkozó megállapodás 
elérése érdekében a csoport fenntartja, hogy a polgárok ajánlásai fogják képezni a csoport munkájának 
alapját. A titkárság és a polgári komponens gondoskodna minden újraszövegezésről a munkacsoport 
észrevételei alapján, amely gyakorlat már az ülés előtt megkezdődött. 

Ezt követően a munkacsoport szóvivője, Mansef Campos szólal fel, és ismerteti a polgárok által létrehozott 
öt klasztert, valamint a titkárság által ennek megfelelően kidolgozott előzetes javaslattervezeteket: 

I. klaszter: Az EU külföldi szereplőktől való függőségének csökkentése; 
II. klaszter: Szabványok meghatározása az EU-n belül és kívül; 
III. klaszter: Döntéshozatal és kohézió az Unióban; 
IV. klaszter: Az EU átláthatósága, valamint a polgárokkal és a tagállamokkal fenntartott kapcsolatai; 
V. klaszter: Az EU mint erőteljes szereplő a globális színtéren. 
 

I. klaszter 

Az EU külföldi szereplőktől való függőségének csökkentése tekintetében a hangsúly a stratégiai autonómián 
van. A polgárok hangsúlyozzák, hogy más komponenseknek is hozzá kell járulniuk valamennyi javaslathoz. 
A szóvivő felszólalásában ismerteti a polgárok által az aktuális klaszternél kívánt szerkesztéseket és 
kiegészítéseket (erre később az összes többi klaszternél sor kerül). A polgárok hangsúlyozzák, hogy ezt a 
klasztert a zöld átállás összefüggésében kell megvizsgálni. 

A más komponensekből érkező munkacsoporti tagok először aggályokat és kérdéseket fogalmaznak meg a 
csoport munkamódszereivel kapcsolatban. A munkacsoport hivatalos elnökeként tartott első ülésén Ahuja 
asszony a munkacsoport tagjainak valamennyi fő aggályával foglalkozik. Ismételten hangsúlyozza, hogy 
ebben a folyamatban a polgárok kezében lesz a toll, de természetesen minden komponens hallatja majd 
hangját. Miután ezt tisztázzák, a komponenseket felkérik arra, hogy az ülésen a lehető legkonkrétabban 
fejtsék ki véleményüket az aktuális javaslatokról, valamint nyújtsanak be írásbeli javaslatokat a közös 
titkársághoz, hogy azokat ezt követően integrálni és ismertetni lehessen a szóvivővel. A szövegezési 
folyamat során a polgárokat kell a középpontban tartani, és a titkársággal egyeztetve nekik kell jóváhagyniuk 
minden változtatást. Az eltérő álláspontokat átlátható módon kell ismertetni. A munkacsoport számos tagja 
pozitívan reagál erre az eszmecserére, és elmondják, hogy megértik, hogy még van idő arra, hogy a 
polgárokkal együtt hozzájáruljanak a javaslatokhoz és alakítsák azokat. 



 

 

Visszatérve e klaszter szakpolitikai kérdéseire, a csoport más tagjai hangsúlyozzák a kutatási és fejlesztési 
tevékenységek fontosságát, valamint azt, hogy az ellátási láncokat diverzifikálni kell, mivel ez a fenntartható 
módja az uniós vállalkozások fejlődésének. Más tagok hangsúlyozzák, hogy meg kell szüntetni az EU 
fosszilis, és különösen az EU-n kívülről származó fosszilis tüzelőanyagoktól való függését. Több tag jelzi, 
hogy az egységes megközelítés biztosítása érdekében meg kell vizsgálni, hogy mit vitatnak meg más, 
hasonló kérdésekkel is foglalkozó munkacsoportokban. Az egyik tag hangsúlyozza, hogy a javaslatnak 
tükröznie kell a magas árak kiszolgáltatott csoportokra gyakorolt hatását. Más tagok kiemelik, hogy 
mérlegelni kell a nyitott globális gazdaság előnyeit, a polgárok hangsúlyozzák, hogy ez a klaszter nem az EU 
világtól való elszakadásáról szól, hanem inkább stratégiai jelentőségű annak érdekében, hogy vezető 
szerepet töltsön be a világban. Az önellátás és az ellátás sokfélesége az érintett ágazatoknak megfelelő 
potenciális eszközök, csakúgy, mint az importált gáz és energia közös beszerzésének lehetősége. 

II. klaszter  

Az EU-n belüli és kívüli szabványok meghatározása során a hangsúlyt a környezetvédelmi erőfeszítésekre 
és az emberi jogokra helyezik, szem előtt tartva, hogy az árukat a beszerzést és a vásárlást megelőzően 
hogyan állítják elő. A képviselők egy olyan, az egész EU-ra kiterjedő folyamatot emelnek ki, amely 
tájékoztathatja a polgárokat a kereskedelem etikai hatásairól, valamint arról, hogy az EU-nak vezető 
szerepet kell vállalnia a vállalatok társadalmi felelősségvállalása terén. További megbeszélésekre kerül sor a 
polgárok és más tagok között annak meghatározása érdekében, hogy egyes javaslattervezetek 
módosíthatók vagy áthelyezhetők-e. Hangsúlyozzák, hogy az EU-nak vezető szerepet kell játszania az 
emberi jogok előmozdításában saját határain belül és azokon kívül egyaránt. Fontos továbbá elismerni a 
kereskedelem szerepét a fejlődő országokban. 

III. klaszter 

Az EU-n belüli döntéshozatalról és kohézióról szóló megbeszélés az egyhangú szavazásról a minősített 
többségi szavazásra való áttérésre, valamint arra összpontosít, hogy legyenek-e olyan kivételek, amelyek 
esetében továbbra is egyhangúságra lenne szükség. Megemlítik, hogy nemzetközi válság idején gyorsabb 
fellépésre, ezenkívül a bővítés kiegyensúlyozott megközelítésére van szükség. A csoport tagjai 
részletesebben ismertetik és vizsgálják a minősített többségi szavazást. Egyes tagok megemlítik a minősített 
többségi szavazás lehetséges hátrányait is, mivel az alááshatja a kisebb országok hangját a főbb döntések 
meghozatalakor és gyengítheti az uniós döntések mögötti egységet. E munkacsoport számára ajánlják 
annak megfogalmazását, hogy a minősített többségi szavazás különösen a külügyek és a biztonság 
területén kívánatos, míg más munkacsoportok más területeken vizsgálják annak jelentőségét. A bővítéssel 
kapcsolatban napirendre került a differenciált integráció vizsgálatának szükségessége. A polgárok 
hangsúlyozzák, hogy nem kívánják megakadályozni az új tagok Unióba történő belépését, de inkább azt 
szeretnék, hogy az EU a jelenlegi államok közötti egység és döntéshozatali kapacitás megerősítésén 
munkálkodjon annak érdekében, hogy az új tagok fogadásakor stabilabb és erősebb szervezetként 
működhessen. A polgárok vállalják, hogy dolgozni fognak a javaslat átfogalmazásán, hogy azt a lehető 
legvilágosabban fogalmazzák meg. 

IV. klaszter 

A polgárok hangsúlyozzák, hogy az EU-val és a világban betöltött szerepével kapcsolatos tájékoztatásra, 
oktatásra és a polgárok részvételére kell összpontosítani. A polgárok azt is hangsúlyozzák, hogy a jelenlegi 
javaslat nyelvezetét tovább kell módosítani annak érdekében, hogy az jobban tükrözze azon kívánságukat, 
hogy az EU átlátható legyen és párbeszédet folytasson a polgárokkal. Az e klaszterrel kapcsolatos 
megbeszélés során megvitatják, hogy nem helyénvalóbb-e ezt az oktatási munkacsoportban megvitatni. 
Más tagok hangsúlyozzák, hogy az átláthatóság csak akkor hasznos, ha a döntéshozatali folyamatok 
egyszerűbbek és könnyebben érthetők. Ennek kell lennie a valóban polgárbarát politika irányába történő 
elmozdulás fókuszának. 

V. klaszter 

Miközben az EU-t a világszínpad erős szereplőjének tekintik, a kollektív biztonság számos formájáról szót 
ejtenek, így a közös fegyveres erőkről, egy európai hadseregről, a 42. cikk (7) bekezdése szerinti kölcsönös 
segítségnyújtási és támogatási kötelezettségről, és nagy jelentőséget tulajdonítanak az EU-nak mint olyan 
erős partnernek, amely világszerte erős értékek és elvek mentén cselekszik. A polgárok felvetik, hogy ez a 
klaszter nem vizsgálhatja csak a védelmet. Más tagok rámutatnak arra, hogy a védelem és a védekezés 
számos formát ölthet. Ennek megvalósításához közös és mindenki által elfogadott szabályokra van szükség. 



 

 

Az uniós értékeknek és jogszabályoknak kötelező érvényűnek és érvényesíthetőnek kell lenniük. A polgárok 
hangsúlyozzák, hogy a kollektív vagy közös védelem egyetlen formájának sem az agresszióra kell 
összpontosítania, hanem a védelem és a kollektív erőforrások megerősítésének eszközéül kell szolgálnia 
annak érdekében, hogy az EU a béke védelmezője lehessen a világban. Megvitatják az EU és a NATO 
közötti kapcsolatot, és bár az fontos, néhány tag amellett érvel, hogy e transzatlanti partnerségen belül 
legyen erősebb az európai identitás. Más résztvevők felvetik a kiberbiztonság védelmére irányuló közös 
erőfeszítések kérdését és az EU „stratégiai iránytűjének” közelmúltbeli elfogadását. 

Összefoglaló megjegyzések 

Ahuja asszony lezárja az ülést, és jelzi, hogy a közös titkárság úgy szerkeszti meg az előzetes 
javaslattervezeteket, hogy azok figyelembe vegyék a munkacsoport tagjai és komponensei által tett 
javaslatokat. E javaslatok középpontjában továbbra is a polgárok állnak majd, és amennyiben más, a 
polgárok prioritásaihoz nem illeszkedő komponensekből származó népszerű ajánlások születnek, azokat 
meg kell említeni. Ezen a plenáris ülésen és a későbbieken az elnök ismertetni fogja a munkacsoport 
aktuális helyzetét, a szóvivő pedig a javaslatok és az azok mögött meghúzódó elgondolás bemutatásában 
fog vezető szerepet vállalni. 

 


