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„EU v svetu“ 

 

17. Predlog: Zmanjšanje odvisnosti EU od tujih akterjev v strateških sektorjih gospodarstva 

Cilj: Predlagamo, da EU sprejme ukrepe za okrepitev svoje avtonomije v ključnih strateških sektorjih, 
kot so kmetijski proizvodi, strateško gospodarsko blago, polprevodniki, medicinski izdelki, inovativne 
digitalne in okoljske tehnologije ter energija, in sicer s spodaj opisanim. 

Ukrepi: 

1. Spodbujati bi bilo treba raziskovalne, razvojne in inovacijske dejavnosti ter sodelovanje javnih in 
zasebnih partnerjev na tem področju. 

2. Ohraniti bi bilo treba ambiciozen program trgovinskih pogajanj, ki bodo prispevala k večji 
odpornosti in diverzifikaciji dobavnih verig, zlasti za surovine, ob hkratni pravičnejši delitvi 
trgovinskih koristi z več partnerji, da bi zmanjšali našo izpostavljenost majhnemu številu 
potencialno tveganih dobaviteljev in odvisnost od njih.14 

3. Povečati bi bilo treba odpornost dobavnih verig EU, in sicer z okrepitvijo naložb v strateške sektorje 
v EU, ustvarjanjem zalog kritičnih proizvodov in naprav ter diverzifikacijo virov oskrbe s kritičnimi 
surovinami. 

4. Potrebne so dodatne naložbe v dokončanje notranjega trga za ustvarjanje enakih konkurenčnih 
pogojev, da bi bila proizvodnja in kupovanje teh izdelkov v Evropski uniji privlačnejša. 

5. Podpreti bi bilo treba nadaljnjo razpoložljivost in dostopnost teh izdelkov za evropske potrošnike in 
zmanjšati odvisnosti od tujine, na primer z uporabo strukturnih in regionalnih politik, davčnih 
olajšav, subvencij, naložb v infrastrukturo in raziskave, spodbujanjem konkurenčnosti malih in 
srednjih podjetij ter izobraževalnimi programi za ohranitev s tem povezanih kvalifikacij in delovnih 
mest, ki so v Evropi pomembna za zadovoljevanje osnovnih potreb.15 

6. Uvesti bi bilo treba vseevropski program za podporo malim lokalnim proizvajalcem iz strateških 
sektorjev v vseh državah članicah16, in sicer z večjo uporabo programov in finančnih instrumentov 
EU, kot je InvestEU.  

7. Potrebno je boljše sodelovanje med državami članicami pri obvladovanju tveganj v dobavni verigi.17 
 

18. Predlog: Zmanjšanje energetske odvisnosti EU od tujih akterjev 

Cilj: Predlagamo, da EU pri tekočem zelenem prehodu doseže večjo avtonomnost na področju 
proizvodnje energije in oskrbe z njo, in sicer z naslednjim. 

Ukrepi: 

                                                           
14 Iz razprav v delovni skupini in na plenarnem zasedanju. 
15Gl. priporočilo št. 1 evropskega državljanskega foruma 4, priporočilo št. 2 nemškega državljanskega foruma št. 1 
„EU v svetu“ in priporočilo št. 1 italijanskega državljanskega foruma, sklop 2, ki ga je delovna skupina dodatno 
oblikovala. 
16Gl. priporočilo št. 4 evropskega državljanskega foruma 4 in priporočili št. 5 in št. 6 italijanskega državljanskega 
foruma, sklop 2, ki ju je delovna skupina dodatno oblikovala. 
17 Gl. digitalno platformo in priporočili št. 2 in št. 3 italijanskega državljanskega foruma, sklop 2, ki ju je delovna 
skupina dodatno oblikovala. 
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1. Sprejeti bi bilo treba strategijo za povečanje avtonomne proizvodnje energije. Obstoječe evropske 
agencije za energijo bi moral povezati ustrezen evropski organ in usklajevati razvoj obnovljivih virov 
energije ter spodbujati izmenjavo znanja.18 

2. Dejavno bi bilo treba podpirati projekte javnega prometa in energijske učinkovitosti, vseevropsko 
železniško in tovorno omrežje za visoke hitrosti, razširiti dobavo čiste in obnovljive energije (zlasti 
sončne in vetrne) ter alternativne tehnologije (kot sta vodik ali pridobivanje energije iz odpadkov), 
potrebna pa bi bila tudi kulturna sprememba v smislu prehoda z osebnih avtomobilov na javni 
prevoz, souporabo električnih avtomobilov in kolesarjenje v mestih.19 

3. Zagotoviti bi bilo treba pravičen in pošten prehod, podpreti zlasti ranljive državljane, ki se soočajo z 
največjimi izzivi pri prehodu na podnebno nevtralnost in že trpijo zaradi rastočih cen energije, ki so 
posledica energetske odvisnosti in nedavne potrojitve cen energije. 

4. Potrebno je boljše sodelovanje pri oceni uporabe jedrske energije pri sedanjem zelenem prehodu 
na obnovljive vire energije v Evropi, pri čemer je treba preučiti kolektivna vprašanja, ki bi jih lahko 
rešila ali ustvarila, saj jo številne države članice še vedno uporabljajo.20 

5. Potrebno je sodelovanje z mednarodnimi partnerji, da bi se zavezali k izpolnitvi ambicioznejših 
ciljev za reševanje podnebnih sprememb v različnih mednarodnih forumih, vključno s skupinama 
G7 in G20. 

6. Zunanjo trgovino bi bilo treba povezati z ukrepi podnebne politike (npr. z uvedbo naložbenega 
svežnja za podnebju prijazne tehnologije in inovacije, vključno s programi financiranja).21 

7. Potrebna so prizadevanja za skupne nakupe uvožene energije in partnerstvi za trajnostne vire 
energije, da bi se zmanjšala evropska odvisnost od uvoza energije, zlasti na področju plina in nafte, 
ter da bi se razvili domači viri energije v EU. 
 

19. Predlog: Določitev standardov za trgovinske in naložbene odnose v EU in zunaj nje 

Cilj: Predlagamo, da EU okrepi etično razsežnost svojih trgovinskih in naložbenih odnosov. pri tem 
predlagamo naslednje. 

Ukrepi: 

1. Ohraniti in reformirati bi bilo treba naše večstranske strukture mednarodne trgovine, ki temelji na 
pravilih, ter navezati partnerstva s podobno mislečimi demokracijami. 

2. Potrebna je učinkovita in sorazmerna zakonodaja EU, ki bo zavezovala k polni uporabi standardov 
dostojnega dela vzdolž globalnih vrednostnih verig, kar naj velja tudi za vse proizvodne in dobavne 
procese v EU. Uvoženo blago naj bo skladno z etičnimi standardi kakovosti, trajnostnim razvojem in 
standardi človekovih pravic, tudi pravicami delavcev in sindikatov, omogočeno naj bo certificiranje 
proizvodov, ki so v skladu s to zakonodajo EU22, na ravni EU pa naj poteka dialog, namenjen 

                                                           
18Gl. priporočilo št. 14 evropskega državljanskega foruma 4, ki ga je delovna skupina dodatno oblikovala. 
19Gl. priporočilo št. 2 evropskega državljanskega foruma 4 in priporočilo št. 2 italijanskega državljanskega foruma, 
sklop 2, ki ju je delovna skupina dodatno oblikovala. 
20Gl. priporočilo št. 17 evropskega državljanskega foruma 4 in priporočilo št. 4 italijanskega državljanskega foruma, 
sklop 2, ki ju je delovna skupina dodatno oblikovala. 
21 Gl. priporočilo št. 1 nemškega državljanskega foruma, forum 1 „EU v svetu“, ki ga je delovna skupina dodatno 
oblikovala. 
22 Gl. priporočilo št. 3 evropskega državljanskega foruma 4, ki ga je delovna skupina dodatno oblikovala. 
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obveščanju in izobraževanju o okoljskih in etičnih učinkih sprememb v mednarodni trgovinski 
politiki. 

3. Omejiti bi bilo treba uvoz in prodajo proizvodov iz držav, ki dovoljujejo prisilno delo in delo otrok, 
rednim posodabljanjem črnega seznama podjetij in spodbujanjem ozaveščenosti potrošnikov o delu 
otrok z objavami uradnih informacij EU.23 

4. Potrebno je nadaljnje ukrepanje in izvrševanje poglavij o trajnostnem razvoju trgovine v sporazumih 
EU o prosti trgovini, vključno z možnostjo, da se v skrajnem primeru uporabi mehanizem sankcij. 

5. Reformirati bi bilo treba splošno shemo preferencialov (GSP) EU, da bi vanjo vključili stroge določbe 
o pogojenosti ter učinkovite in ustrezne postopke spremljanja, poročanja in dialoga, s katerimi bi se 
izboljšal učinek, ki ga shema lahko ima na trgovino, človekove pravice in razvoj v partnerskih 
državah. Trgovinski preferenciali se lahko v primeru neupoštevanja prekličejo. 
 

20. Predlog: Določitev standardov na področju okoljske politike v EU in zunaj nje 

Cilj: Predlagamo, da EU okrepi okoljsko razsežnost svojih trgovinskih odnosov z naslednjim. 

Ukrepi: 

1. Uskladiti in okrepiti bi bilo treba ekološko označevanje in uvesti obvezno ekološko oceno, ki naj se 
prikaže na sprednji strani vsakega proizvoda, ki je na voljo potrošnikom. Pri izračunu ekološke 
ocene bi se upoštevale emisije pri proizvodnji in prevozu, pa tudi škodljive sestavine na podlagi 
seznama škodljivih proizvodov. Ekološko oceno bi moral upravljati in spremljati organ EU.24 

2. Uvesti bi bilo treba strožje okoljske standarde za izvoz odpadkov ter strožji nadzor in sankcije, da bi 
ustavili nezakoniti izvoz. EU bi morala države članice spodbuditi k recikliranju lastnih odpadkov in 
njihovi uporabi za proizvodnjo energije.25 

3. Določiti bi bilo treba cilj, da se odpravi embalaža, ki onesnažuje, tako da se spodbujata njeno 
omejevanje oz. uporaba okolju prijaznejše embalaže.26 Vzpostavijo naj se partnerstva z državami v 
razvoju, podpre naj se njihova infrastruktura in sklenejo vzajemno koristni trgovinski sporazumi, da 
bo EU tem državam pomagala pri prehodu na zelene vire energije.27 

4. Nagrajevanje bi bilo treba države, ki uporabljajo visoke trajnostne standarde, tako da se jim 
omogoči nadaljnji dostop do trga EU za njihovo trajnostno blago in storitve, bodisi enostransko s 
splošnim sistemom preferencialov GSP+, dvostransko s pogajanji o trgovinskih sporazumih ali 
večstransko prek pobud Svetovne trgovinske organizacije.  

 
 
 

21. Predlog: Odločanje in kohezija v Uniji 

Cilj: Predlagamo, da EU izboljša zmogljivosti za sprejemanje hitrih in učinkovitih odločitev, zlasti na 
področju skupne zunanje in varnostne politike (SZVP), ter njeno enotno nastopanje in delovanje v 

                                                           
23 Gl. priporočilo št. 11 evropskega državljanskega foruma 4, ki ga je delovna skupina dodatno oblikovala. 
24 Gl. priporočilo št. 13 evropskega državljanskega foruma 4, ki ga je delovna skupina dodatno oblikovala. 
25 Gl. priporočilo št. 15 evropskega državljanskega foruma 4, ki ga je delovna skupina dodatno oblikovala. 
26 Gl. priporočilo št. 16 evropskega državljanskega foruma 4, ki ga je delovna skupina dodatno oblikovala. 
27 Gl. priporočilo št. 12 evropskega državljanskega foruma 4, ki ga je delovna skupina dodatno oblikovala. 
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vlogi pravega globalnega akterja, ki bo pozitiven zgled v svetu in bo prispeval k odzivu na vsako krizo, 
še posebej s spodaj opisanim. 

Ukrepi: 

1. Odločanje o vprašanjih, zlasti na področju SZVP, o katerih se sedaj odloča soglasno, bi bilo treba 
spremeniti v odločanje s kvalificirano večino.28 

2. Sodelovanje na področju varnostne in obrambne politike bi bilo treba opreti na nedavno potrjeni 
strateški kompas in uporabo evropskega mirovnega instrumenta.29 

3. Okrepiti bi bilo treba vlogo visokega predstavnika, da bi EU nastopala enotno.30 
4. Potreben je dogovor o trdni viziji in skupni strategiji za utrditev enotnosti in zmožnosti odločanja 

EU, da bo pripravljena na nadaljnjo širitev.31 
5. Potrebna bi bila hitrejša ratifikacija nedavno sklenjenih trgovinskih sporazumov, ne da bi bila 

izključena ustrezna preučitev in razprava. 
 

22. Predlog: Preglednost EU in njenih odnosov z državljani  

Cilj: Predlagamo, da EU, zlasti pri svojem delovanju na mednarodni ravni, vključno s trgovinskimi 
pogajanji, postane dostopnejša za državljane, in sicer z boljšim obveščanjem, izobraževanjem, njihovo 
udeležbo in preglednostjo svojega delovanja, predvsem z naslednjim. 

Ukrepi: 

1. Poglobiti bi bilo treba povezave z državljani in lokalnimi institucijami, da bi povečali preglednost, 
bolje dosegli državljane ter izboljšali komuniciranje in posvetovanje z njimi glede konkretnih pobud 
EU na mednarodni ravni.32 

2. Poskrbeti bi bilo treba za večjo udeležbo državljanov v mednarodni politiki EU in prireditvami za 
neposredno udeležbo državljanov, kot je konferenca o prihodnosti Evrope, ki se organizirajo na 
nacionalni, lokalni in evropski ravni33, pa tudi z aktivno udeležbo organizirane civilne družbe.34 

3. Potrebna je izčrpna podpora vseh ustreznih deležnikov državljanom, ki se odločijo za sodelovanje v 
organizacijah civilne družbe, kot so to storili v primerih covida-19 in Ukrajine. 

4. Zasnovati bi bilo treba poseben proračun za oblikovanje izobraževalnih programov o delovanju EU 
in njenih vrednotah, za katere bi lahko državam članicam predlagali, naj jih vključijo v svoje 
osnovnošolske, srednješolske in univerzitetne učne načrte. Poleg bi lahko poseben tečaj o EU in 
njenem delovanju ponudili študentom, ki se želijo izobraževati v drugi državi EU v okviru programa 
Erasmus. Tisti, ki bi izbrali ta tečaj, bi imeli prednost pri izboru v omenjene programe Erasmus. 

5. Izboljšati bi bilo treba medijsko strategijo: s povečanjem prepoznavnosti v družbenih medijih in 
dejavno promocijo unijskih vsebin ter spodbujanjem inovacij s promocijo dostopnih evropskih 
družbenih medijev.35 

                                                           
28 Gl. priporočilo št. 21 evropskega državljanskega foruma 4, ki ga je delovna skupina dodatno oblikovala. 
29 Gl. priporočilo št. 14 evropskega državljanskega foruma 4, ki ga je delovna skupina dodatno oblikovala. 
30 Gl. digitalno platformo. Predlog je delovna skupina dodatno oblikovala. 
31 Gl. priporočilo št. 26 evropskega državljanskega foruma 4, ki ga je delovna skupina dodatno oblikovala. 
32 Gl. priporočilo št. 18 evropskega državljanskega foruma 4, ki ga je delovna skupina dodatno oblikovala. 
33 Gl. priporočilo št. 19 evropskega državljanskega foruma 4, ki ga je delovna skupina dodatno oblikovala. 
34 Gl. priporočilo št. 19 evropskega državljanskega foruma 4, ki ga je delovna skupina dodatno oblikovala. 
35 Gl. priporočilo št. 25 evropskega državljanskega foruma 4. 
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23. Predlog: EU kot močan akter miru in varnosti na svetovnem prizorišču 

Cilj: Predlagamo, naj EU še naprej spodbuja in jamči za mir in mednarodni red, ki temelji na pravilih36, 
krepi multilateralizem in dopolnjuje dolgotrajne mirovne pobude EU, ki so prispevale k temu, da je 
leta 2012 prejela Nobelovo nagrado, hkrati pa naj svojo skupno varnost krepi s37 spodnjimi 
dejavnostmi. 

Ukrepi: 

1. Potrebne bi bile skupne oborožene sile, ki bi se uporabile za samoobrambo in ne bodo namenjene 
nobeni obliki agresivnega vojaškega delovanja ter ki bi lahko zagotovile podporo med krizami, 
vključno z naravnimi katastrofami. Zunaj evropskih meja bi lahko bile napotene zgolj v izjemnih 
okoliščinah in po možnosti na podlagi ustreznega pravnega mandata varnostnega sveta OZN in 
torej v skladu z mednarodnim pravom38, ne bi tekmovale z Natom ali podvajale njegovih dejavnosti 
ter bi spoštovale odnose različnih držav z Natom. Delovale bi na podlagi ocene odnosov EU z Natom 
v kontekstu razprave o strateški avtonomiji EU. 

2. Prevzeti bi bilo treba vodilno vlogo pri vzpostavljanju svetovne varnostne ureditve po vojni v 
Ukrajini na podlagi nedavno sprejetega strateškega kompasa EU. 

3. Zaščititi bi bilo treba naše strateške raziskave in zmogljivosti v prednostnih sektorjih, kot so 
vesoljski sektor, kibernetska varnost, zdravstveni sektor in okolje.39 

4. Povečati bi bilo treba operativne zmogljivosti, potrebne za zagotavljanje učinkovitosti klavzule o 
medsebojni pomoči iz člena 42(7) Pogodbe o Evropski uniji, ki zagotavlja ustrezno zaščito EU vsem 
državam članicam, ki jih napade tretja država. 

5. Potreben je razmislek o tem, kako se objektivno in z dejstvi boriti proti dezinformacijam in 
propagandi.  

 

24. Predlog: EU kot močan akter pri vzpostavljanju vezi na svetovnem prizorišču 

Cilj: Predlagamo, naj EU v odnosih s tretjimi državami skuša doseči spodaj našteto. 

Ukrepi: 

1. V večji meri bi morala izkoristiti svojo kolektivno politično in gospodarsko težo, nastopati in 
delovati enotno, ne da bi posamezne države članice z neprimernimi dvostranskimi odzivi Unijo 
delile.40 

2. Okrepi bi bilo treba možnost sankcioniranja držav, vlad, subjektov, skupin ali organizacij, pa tudi 
posameznikov, ki ne delujejo v skladu z njenimi temeljnimi načeli, sporazumi in zakonodajo, ter 
zagotoviti, da se že uvedene sankcije začnejo hitro izvajati in izvrševati. Sankcije proti tretjim 

                                                           
36 Iz razprav v delovni skupini in na plenarnem zasedanju. 
37 Gl. spremembo 2 francoskega nacionalnega foruma/dogodkov. 
38 Gl. priporočilo št. 20 evropskega državljanskega foruma 4 in priporočilo št. 7 italijanskega državljanskega foruma, 
sklop 2, ki ju je delovna skupina dodatno oblikovala. 
39 Gl. spremembo št. 2 francoskega državljanskega foruma. 
40 Gl. priporočilo št. 24 evropskega državljanskega foruma 4 in priporočilo št. 7 italijanskega državljanskega foruma, 
sklop 2, ki ju je delovna skupina dodatno oblikovala. 
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državam bi morale biti sorazmerne z ukrepi, zaradi katerih so naložene, ter učinkovite in 
pravočasne.41 

3. Spodbujati bi bilo treba trajnostno trgovino, ki temelji na pravilih, obenem pa odpirati nove 
trgovinske in naložbene priložnosti za evropska podjetja. Dvostranski trgovinski in naložbeni 
sporazumi so ključni za spodbujanje evropske konkurenčnosti, za enake konkurenčne pogoje pa so 
potrebni standardi in pravila. EU mora ostati dejavna in zanesljiva partnerica, tako da se pogaja o 
trgovinskih sporazumih, ki določajo tudi visoke trajnostne standarde, ter jih sklepa in izvaja. 

4. Sklepati bi bilo treba pomembne mednarodne sporazume o sodelovanju kot EU, namesto da to 
počnejo posamezne države.42 

5. Reformirati bi bilo treba trgovinsko in naložbeno politiko EU ter ponovno oživiti svetovni 
multilateralizem s ciljem ustvarjanja dostojnih delovnih mest ter varstva temeljnih človekovih 
pravic, vključno z delavskimi in sindikalnimi pravicami. Ohranjati moramo okolje in biotsko 
raznovrstnost ter upoštevati Pariški sporazum o podnebnih spremembah, ohranjati 
visokokakovostne javne storitve ter krepiti evropsko industrijsko bazo. EU bi morala prispevati k 
ponovnemu zagonu svetovnega multilateralizma s korenito reformo, ki bi temeljila na demokraciji 
in miru, solidarnosti in spoštovanju človekovih, socialnih in okoljskih pravic, ter z večjo vlogo 
Mednarodne organizacije dela.  

6. V sporazume o sodelovanju in naložbah s tretjimi državami bi bilo treba vključiti boj proti trgovini z 
ljudmi in nezakonitemu priseljevanju ter sodelovanje pri vseh ustreznih repatriacijah. 

7. Vzpostaviti bi bilo treba partnerstva z državami v razvoju, podpirati njihovo infrastrukturo in jim z 
vzajemno ugodnimi trgovinskimi sporazumi pomagati pri prehodu na zelene vire energije.43 

8. Razviti bi bilo treba učinkovitejšo in enotnejšo politiko do avtokratskih in hibridnih režimov ter 
navezati partnerstva z organizacijami civilne družbe v teh državah. 

9. Povečati bi bilo treba sredstva za misije EU za opazovanje volitev.  
10. Ponuditi bi bilo treba verodostojno perspektivo članstva za države kandidatke in potencialne 

kandidatke, da bi spodbudili mir in stabilnost v Evropi ter zagotovili blaginjo milijonom 
Evropejcev.44 

OPOMBA: Več članov delovne skupine je menilo, da predloga „Zmanjšanje energetske odvisnosti EU od 
tujih akterjev“ in „Preglednost EU in njenih odnosov z državljani“ zlasti zadevata druge delovne skupine. 
Nekateri člani so želeli opozoriti na druge alternative soglasju v Svetu, ki niso glasovanje s kvalificirano 
večino, denimo glasovanja s spremenljivo geometrijo, izvzetja in okrepljeno sodelovanje. Nekateri člani 
delovne skupine so se zavzeli za uporabo izraza „trajnostni“ namesto „etični“ v predlogu „Določitev 
standardov za trgovinske in naložbene odnose v EU in zunaj nje“. Mnenja o tem, ali naj bi bilo za pristop 
novih držav članic še potrebno soglasje vseh sedanjih držav članic, so se razlikovala. Glede skupnih 
oboroženih sil so bila izražena številna mnenja. Dva člana sta omenila možnost irske enotnosti v primeru, 
da bi Severna Irska v skladu z določbami Velikonočnega sporazuma glasovala za pridružitev Irski, na kar 
bi morala biti EU pripravljena. 

 

                                                           
41 Gl. priporočilo št. 22 evropskega državljanskega foruma 4, ki ga je delovna skupina dodatno oblikovala. 
42 Gl. priporočilo št. 1 o EU v svetu nizozemskega državljanskega foruma, ki ga je delovna skupina dodatno 
oblikovala. 
43 Gl. digitalno platformo in razprave v plenarni skupščini, ki jih je delovna skupina dodatno oblikovala. 
44 Gl. digitalno platformo. Delovna skupina je priporočilo dodatno oblikovala. 
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