
 

 

 
PROTOKOLO SANTRAUKOS PROJEKTAS 

 
Darbo grupė „ES pasaulyje“ 

Posėdžiui pirmininkavo Asees Ahuja (SE), 2022 m. kovo 25 d. 9.00–11.30 val. ir 14.00–16.00 
val. 

 

Posėdžio pradžia 

Pirmininkė Asees Ahuja (Švedijos ministro pirmininko kabineto direktorė) pasveikino grupės narius ir oficialiai 
perėmė darbo grupės pirmininko pareigas, pakeisdama Švedijos ministrą Hansą Dahlgreną. Ji pabrėžė, kad 
šiame procese daugiausia dėmesio skiriama piliečiams, o jos, kaip pirmininkės, vaidmuo, atsižvelgiant į 
Švedijos vyriausybės jai suteiktus įgaliojimus, yra palengvinti grupėje vykstančius svarstymus. Ji taip pat 
informavo dalyvius, kad ministras H. Dahlgren ir toliau atidžiai stebės darbo grupės bei konferencijos darbą ir 
išliks Konferencijos Vykdomosios valdybos nariu.  

A. Ahuja pristatė dokumentus, kuriais remiantis vyks diskusija, ir atkreipė dėmesį į išreikštą susirūpinimą dėl 
metodikos ir tolesnių veiksmų. Besitardama dėl tolesnių veiksmų, grupė laikėsi nuomonės, kad piliečių 
rekomendacijos turėtų būti visų grupės rezultatų pagrindas. Sekretoriatas ir piliečių komponento atstovai bus 
atsakingi už naują rezultatų suformulavimą, atsižvelgiant į darbo grupės indėlį, šią veiklą jie jau pradėjo prieš 
posėdį.  

Po to kalbėjo darbo grupės atstovas Mansef Campos, jis pristatė penkias piliečių suformuluotas veiksmų 
sritis ir atitinkamus sekretoriato parengtus preliminarius pasiūlymų projektus:  

I veiksmų sritis: ES priklausomybės nuo užsienio subjektų mažinimas  
II veiksmų sritis: standartų nustatymas ES ir už jos ribų  
III veiksmų sritis: sprendimų priėmimas ir sanglauda Sąjungoje  
IV veiksmų sritis: ES ir jos santykių su piliečiais ir valstybėmis narėmis skaidrumas  
IV veiksmų sritis: ES – stipri veikėja pasaulinėje arenoje 
 

I veiksmų sritis 

Siekiant sumažinti ES priklausomybę nuo užsienio subjektų, daugiausia dėmesio buvo skiriama strateginiam 
savarankiškumui. Piliečiai pabrėžė, kad visiems pasiūlymams būtinas kitų komponentų indėlis. Darbo grupės 
atstovas pristatė piliečiams su šia veiksmų sritimi susijusius redakcinius pataisymus ir papildymus, kurių 
buvo prašyta (vėliau tai buvo atlikta visose veiksmų srityse). Piliečiai pabrėžė, kad šią veiksmų sritį reikia 
nagrinėti atsižvelgiant į žaliąją pertvarką.  

Darbo grupės nariai, atstovaujantys kitiems komponentams, pirmiausia išreiškė susirūpinimą ir iškėlė 
klausimus dėl grupės darbo metodų. Per pirmąjį savo, kaip oficialios darbo grupės pirmininkės, posėdį A. 
Ahuja aptarė visus pagrindinius darbo grupės nariams rūpimus klausimus. Ji dar kartą pabrėžė, kad piliečių 
balsas šiame procese bus lemiamas, tačiau, žinoma, visų komponentų nuomonė bus išklausyta. Šiuo 
proceso etapu komponentų atstovai buvo paraginti per posėdį kuo konkrečiau pareikšti savo nuomonę dėl 
dabartinių pasiūlymų, taip pat pateikti rašytinius pasiūlymus bendram sekretoriatui, kad jis juos integruotų ir 
pateiktų darbo grupės atstovui. Išlaikant vadovaujamą piliečių vaidmenį rengimo procese, jie tvirtins 
pakeitimus, derindami veiksmus su sekretoriatu. Bet kokios besiskiriančios nuomonės galėtų būti pateiktos 
skaidriai. Daugelis darbo grupės narių teigiamai įvertino šį keitimąsi nuomonėmis ir pareiškė suprantantys, 
kad dar yra laiko prisidėti prie pasiūlymų ir juos formuoti kartu su piliečiais.  

Grįždami prie šios veiksmų srities politikos klausimų kiti grupės nariai pabrėžė mokslinių tyrimų ir 
technologinės plėtros veiklos svarbą ir būtinybę įvairinti tiekimo grandines, nes tai yra tvarus būdas ES 



 

 

įmonėms judėti į priekį. Kiti nariai pabrėžė, kad reikia panaikinti ES priklausomybę nuo iškastinio kuro, ypač 
iš ES nepriklausančių šalių. Keletas narių nurodė, jog siekiant užtikrinti, kad būtų laikomasi vieningo požiūrio, 
reikės išnagrinėti tai, kas aptariama kitose darbo grupėse svarstant sutampančius klausimus. Vienas narys 
pabrėžė, kad pasiūlyme turėtų būti atspindėtas didelių kainų poveikis pažeidžiamoms grupėms. Kiti nariai 
pabrėžė poreikį įvertinti atviros pasaulio ekonomikos privalumus, o piliečiai pabrėžė, kad šios veiksmų srities 
tikslas nėra atriboti ES nuo pasaulio, iš esmės kalbama apie strateginius veiksmus siekiant ES pirmavimo 
pasaulinėje arenoje. Savarankiškas apsirūpinimas ir tiekimo įvairovė yra galimos priemonės, atsižvelgiant į 
atitinkamus sektorius, kaip ir galimybė bendrai pirkti importuojamas dujas ir energiją. 

II veiksmų sritis  

Standartų nustatymo ES ir už jos ribų klausimu daugiausia dėmesio buvo skiriama pastangoms apsaugoti 
aplinką, žmogaus teisėms ir poreikiui atsižvelgti į tai, kaip prekės gaminamos prieš įsigyjant ir perkant. Nariai 
pabrėžė, kad būtinas ES masto procesas, per kurį piliečiai gali būti informuojami apie etinį prekybos poveikį, 
taip pat tai, kad ES turi imtis lyderės vaidmens įmonių socialinės atsakomybės srityje. Toliau vyko piliečių ir 
kitų narių diskusijos siekiant nustatyti, ar tam tikri pasiūlymų projektai galėtų būti iš dalies pakeisti ar perkelti. 
Buvo pabrėžta, kad ES turėtų pirmauti propaguojant žmogaus teises savo teritorijoje ir už jos ribų. Taip pat 
buvo svarbu pripažinti prekybos vaidmenį besivystančiose šalyse.  

III veiksmų sritis 

Diskusijose dėl sprendimų priėmimo ir sanglaudos ES daugiausia dėmesio skirta perėjimui nuo 
vienbalsiškumo prie kvalifikuotos balsų daugumos ir tam, ar turėtų būti išimčių, kai vis dar turėtų būti 
reikalaujama vieningo balsavimo. Buvo paminėtas poreikis imtis spartesnių veiksmų tarptautinių krizių metu 
ir subalansuotas požiūris į plėtrą. Grupės nariai išsamiau paaiškino ir nagrinėjo kvalifikuotos balsų daugumos 
reikalavimą. Kai kurie nariai taip pat paminėjo galimus kvalifikuotos balsų daugumos reikalavimo trūkumus, 
manydami, kad tai galėtų sumenkinti mažesnių šalių balsų svorį priimant svarbius sprendimus arba 
susilpninti Sąjungos vienybę priimant sprendimus. Šioje darbo grupėje buvo rekomenduota nustatyti 
kvalifikuotos balsų daugumos reikalavimą, visų pirma užsienio reikalų ir saugumo klausimais, o kitos darbo 
grupės šį klausimą nagrinės kitose srityse. Kalbant apie plėtrą, buvo iškeltas klausimas dėl diferencijuotos 
integracijos. Piliečiai pabrėžė, kad jie nesiekia blokuoti naujų narių stojimo į ES, bet nori, kad ES stiprintų 
savo vienybę ir sprendimų priėmimo gebėjimus tarp dabartinių valstybių, kad ji būtų stabilesnė ir stipresnė 
organizacija, pasirengusi priimti naujas nares. Piliečiai įsipareigojo performuluoti šį pasiūlymą, kad jis būtų 
kuo aiškesnis.  

IV veiksmų sritis 

Piliečiai pabrėžė, kad reikia sutelkti dėmesį į informavimą, švietimą ir piliečių dalyvavimą, kiek tai susiję su 
ES ir jos vaidmeniu pasaulyje. Piliečiai taip pat pabrėžė, kad reikia toliau keisti dabartinio pasiūlymo 
formuluotes, siekiant geriau atspindėti jų pageidavimą, jog ES būtų skaidri ir palaikytų ryšį su piliečiais. Per 
šioje grupėje vykusią diskusiją buvo aptarta, ar nebūtų tinkamiau tai aptarti darbo grupėje švietimo 
klausimais. Kiti nariai pabrėžė, kad skaidrumas naudingas tik tuo atveju, jei sprendimų priėmimo procesai yra 
paprastesni ir lengviau suprantami. Dėmesys turi būti skiriamas tam, kad ateityje taip pat būtų siekiama iš 
tiesų piliečiams palankios politikos. 

V veiksmų sritis 

Kalbant apie ES kaip stiprią veikėją pasaulyje, buvo sprendžiamas įvairių formų kolektyvinio saugumo 
klausimas (jungtinės ginkluotosios pajėgos, Europos kariuomenė, pagal 42 straipsnio 7 dalį nustatyta 
savitarpio pagalbos ir paramos prievolė) ir akcentuota ES, kaip stiprios partnerės užtikrinant tvirtas vertybes 
ir principus visame pasaulyje, svarba. Piliečiai teigė, kad nagrinėjant šią veiksmų sritį negalima apsiriboti 
gynyba. Kiti nariai nurodė, kad gynyba ir apsauga gali būti įvairių formų. Kad šie tikslai būtų pasiekti, reikia 
bendrų taisyklių, kurioms pritartų visi. ES vertybės ir teisės aktai turi būti privalomi ir vykdytini. Piliečiai 
pabrėžė, kad bet kokia kolektyvinės ar bendros gynybos forma turi būti ne agresijos, o gynybos ir 
kolektyvinių išteklių stiprinimo priemonė, kad ES galėtų ginti taiką pasaulyje. Buvo aptarti ES santykiai su 
NATO ir, nors šie ryšiai yra svarbūs, kai kurie nariai pasisakė už stipresnę europinę tapatybę šioje 
transatlantinėje partnerystėje. Kiti dalyviai iškėlė bendrų pastangų užtikrinti kibernetinį saugumą klausimą ir 
atkreipė dėmesį į neseniai priimtą ES strateginį kelrodį. 

Baigiamosios pastabos 



 

 

A. Ahuja užbaigė posėdį nurodydama, kad bendras sekretoriatas parengs preliminarių pasiūlymų projektų 
redakciją, kurioje bus atsižvelgta į darbo grupės narių ir komponentų atstovų pateiktus pasiūlymus. Rengiant 
šiuos pasiūlymus daugiausia dėmesio ir toliau bus skiriama piliečių pozicijai, o jei kitų komponentų atstovai 
bus pateikę palaikymo sulaukusių rekomendacijų, kurios neatitinka piliečių prioritetų, jos bus nurodytos. Per 
šio plenarinio posėdžio diskusijas ir būsimo plenarinio posėdžio diskusijas pirmininkė paaiškins dabartinę 
veiklos darbo grupėje padėtį, o darbo grupės atstovas pristatys pasiūlymus ir motyvus, kuriais jie grindžiami. 

 


