
 

 

 
UDKAST TIL KORTFATTET REFERAT 

 
Arbejdsgruppen om EU i verden 

Under forsæde af Asee Ahuja (SE), den 25. marts 2022 kl. 9.00-11.30 og kl. 14.00-16.00 
 

Åbning af mødet 

Formanden, Asee Ahuja, direktør fra den svenske statsministers kontor, bød gruppen velkommen og indtog 
sin officielle post som formand for den arbejdsgruppe, der afløste minister Hans Dahlgren fra Sverige. Hun 
understregede borgerfokusset på denne proces, og at hendes rolle som formand i betragtning af de 
mandater, som den svenske regering gav hende, ville være at lette gruppens drøftelser. Hun oplyste også 
deltagerne om, at minister Dahlgren fortsat ville følge arbejdsgruppens og konferencens arbejde tæt og 
forblive medlem af konferencens bestyrelse.  

Ahuja præsenterede de dokumenter, der dannede grundlag for drøftelsen, og kom ind på betænkeligheder 
med hensyn til metode og næste skridt. Gruppen nåede til enighed om vejen frem og fastholdt, at borgernes 
anbefalinger burde udgøre kernen i alle gruppens resultater. Sekretariatet og borgerkomponenten ville 
påtage sig ansvaret for en eventuel omformulering i lyset af input fra arbejdsgruppen, en opgave, som begge 
allerede havde påbegyndt forud for mødet  

Talsmanden for arbejdsgruppen, Mansef Campos, tog derefter ordet og præsenterede de fem klynger, som 
borgerne havde oprettet, og det tilsvarende foreløbige udkast til forslag udarbejdet af sekretariatet:  

Klynge I: Mindskelse af EU's afhængighed af udenlandske aktører  
Klynge II: Fastlæggelse af standarder i og uden for EU  
Klynge III: Beslutningstagning og samhørighed i Unionen  
Klynge IV: Gennemsigtighed i EU og dets forbindelser med borgerne og medlemsstaterne  
Klynge V: EU som en stærk aktør på verdensscenen 
 

Klynge I: 

Hvad angår mindskelse af EU's afhængighed af udenlandske aktører blev der fokuseret på strategisk 
autonomi. Borgerne understregede behovet for, at andre komponenter giver deres input til alle forslag. 
Talsmanden tog ordet for at præsentere borgernes ønskede rettelser og tilføjelser til den nuværende klynge 
(hvilket senere blev gjort for alle følgende klynger). Borgerne understregede behovet for at se på denne 
klynge i forbindelse med den grønne omstilling.  

Arbejdsgruppemedlemmer fra andre komponenter gav først udtryk for visse betænkeligheder og spørgsmål 
vedrørende gruppens arbejdsmetoder. På sit første møde som officiel formand for arbejdsgruppen 
behandlede Ahuja alle arbejdsgruppens medlemmers vigtigste bekymringer. Hun understregede igen, at 
borgerne ville være de ansvarlige i denne proces – men selvfølgelig ville alle komponenter blive hørt. Dette 
tidspunkt i processen var nu kommet, og komponenterne blev opfordret indtrængende til på mødet at give 
udtryk for deres holdninger til de aktuelle forslag så konkret som muligt og til at fremsætte skriftlige forslag til 
det fælles sekretariat med henblik på at integrere dem og forelægge dem for talsmanden. Med borgerne i 
centrum for udarbejdelsesprocessen ville de godkende eventuelle ændringer i koordinering med 
sekretariatet. Eventuelle divergerende synspunkter kunne præsenteres på en gennemsigtig måde. Mange 
medlemmer af arbejdsgruppen reagerede positivt på denne udveksling og gav udtryk for, at de mente, at der 
stadig var tid til at bidrage til og forme forslagene sammen med borgerne.  

Med hensyn til de politiske spørgsmål i denne klynge understregede andre gruppemedlemmer betydningen 
af forsknings- og udviklingsaktiviteter og behovet for at diversificere forsyningskæderne som en bæredygtig 



 

 

måde, hvorpå EU's virksomheder kunne komme videre. Andre medlemmer understregede behovet for at 
bryde EU's afhængighed af fossile brændstoffer, navnlig fra lande uden for EU. Flere medlemmer pegede 
på, at det vil være nødvendigt at se på, hvad der drøftes i andre arbejdsgrupper, der har overlappende 
opgaver, for at sikre en ensartet tilgang. Ét medlem understregede, at virkningen af høje priser på sårbare 
grupper bør afspejles i forslaget. Andre medlemmer nævnte behovet for at vurdere fordelene ved en åben 
global økonomi, og borgerne understregede, at denne klynge ikke handler om at isolere EU fra resten af 
verden, men snarere om at handle strategisk med henblik på at være førende på verdensplan. Selvforsyning 
og forsyningsdiversitet var begge potentielle værktøjer, alt efter hvad der var relevant for de berørte sektorer, 
ligesom potentialet for fælles indkøb af importeret gas og energi. 

Klynge II:  

I forbindelse med fastlæggelsen af standarder i og uden for EU var der fokus på miljøbeskyttelse, 
menneskerettigheder og på at have in mente, hvordan varer fremstilles, inden de bliver indkøbt. Medlemmer 
understregede en EU-dækkende proces, der kan informere borgerne om de etiske virkninger af handel samt 
om behovet for, at EU påtager sig en rolle som en leder på området for virksomhedernes sociale ansvar. Der 
fandt yderligere drøftelser sted mellem borgere og andre medlemmer for at afgøre, om visse udkast til 
forslag kunne ændres eller flyttes. Det blev understreget, at EU bør være førende med hensyn til at fremme 
menneskerettighederne inden for og uden for EU's grænser. Det var også vigtigt at anerkende den rolle, som 
handel spiller for udviklingslande.  

Klynge III: 

Drøftelserne om beslutningstagning og samhørighed i EU fokuserede på at skifte fra enstemmighed til 
afstemning med kvalificeret flertal, og om der bør være undtagelser, hvor der stadig bør kræves 
enstemmighed. Behovet for en hurtigere indsats i en tid med international krise og en afbalanceret tilgang til 
udvidelse blev nævnt. Kvalificeret flertal blev yderligere forklaret og undersøgt af gruppens medlemmer. 
Nogle medlemmer nævnte også potentielle ulemper ved afstemning med kvalificeret flertal, i betragtning af 
at det kunne undergrave mindre landes stemme i forbindelse med større beslutninger eller svække Unionens 
enhed bag de beslutninger, der træffes. Med henblik på denne arbejdsgruppe blev det anbefalet, at det blev 
specificeret, at kvalificeret flertal navnlig er ønskværdigt i forbindelse med udenrigs- og 
sikkerhedsanliggender, mens andre arbejdsgrupper ville se på det for så vidt angår andre områder. I 
forbindelse med udvidelse blev behovet for at overveje differentieret integration bragt på bane. Borgerne 
understregede, at de ikke forsøgte at blokere for, at nye medlemmer kommer ind i EU, men snarere ønsker, 
at EU skal arbejde på at styrke sin enhed og beslutningskapacitet blandt de nuværende stater med henblik 
på at blive en mere stabil og stærk organisation, når det modtager nye medlemmer. Borgerne påtog sig at 
arbejde på at omformulere dette forslag for at gøre dette så klart som muligt.  

Klynge IV: 

Borgerne understregede behovet for at fokusere på information, uddannelse og borgerdeltagelse i forhold til 
EU og dets rolle i verden. Borgerne understregede også behovet for yderligere at ændre det nuværende 
forslags ordlyd for bedre at afspejle deres ønske om, at EU skal være gennemsigtigt og inddrage borgerne. I 
denne klyngediskussion blev det drøftet, om det var mere hensigtsmæssigt at drøfte dette i arbejdsgruppen 
om uddannelse. Andre medlemmer understregede, at gennemsigtighed kun er nyttig, hvis 
beslutningsprocesser er mere enkle og lettere at forstå. Dette skal være et fokusområde, der bevæger sig 
fremad – også hen imod en ægte borgervenlig politik. 

Klynge V: 

Mens EU betragtes som en stærk aktør på verdensscenen, blev der taget fat på den kollektive sikkerheds 
mange former – fælles væbnede styrker, en europæisk hær, forpligtelsen i henhold til artikel 42, stk. 7, om 
gensidig bistand og støtte – og der blev lagt vægt på EU som en stærk partner med stærke værdier og 
principper i hele verden. Borgerne gjorde opmærksom på, at denne klynge ikke blot kunne se på forsvar. 
Andre medlemmer påpegede, at forsvar og beskyttelse kunne antage mange former. For at opnå dette er 
der behov for fælles og accepterede regler for alle. EU's værdier og love skal være bindende og kunne 
håndhæves. Borgerne understregede, at enhver form for kollektivt eller fælles forsvar ikke må fokusere på 
aggression, men snarere være et middel til forsvar og styrkelse af kollektive ressourcer, således at EU kan 
være en forsvarer for fred i verden. EU's forbindelser med NATO blev drøftet, og selv om det er vigtigt, 
argumenterede nogle medlemmer for en stærkere europæisk identitet inden for rammerne af dette 



 

 

transatlantiske partnerskab. Andre deltagere rejste spørgsmålet om fælles bestræbelser på at beskytte 
cybersikkerheden og den nylige vedtagelse af EU's "strategiske kompas". 

Afsluttende bemærkninger 

Ahuja afsluttede mødet med at oplyse, at det fælles sekretariat ville redigere det foreløbige udkast til forslag 
med henblik på at tage hensyn til forslagene fra arbejdsgruppens medlemmer og komponenter. Borgerne vil 
fortsat stå i centrum for disse forslag, og hvis der er populære anbefalinger fra andre komponenter, der ikke 
er i overensstemmelse med borgernes prioriteter, vil de blive nævnt. Under denne plenardebat og fremtidige 
plenardebatter vil formanden redegøre for arbejdsgruppens aktuelle situation, samtidig med at talsmanden 
vil stå i spidsen for fremlæggelsen af forslagene og overvejelserne bag dem.   

 


