
 

 

 
ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΝΟΠΤΙΚΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ 

 
Ομάδα εργασίας «Η ΕΕ στον κόσμο» 

Υπό την προεδρία της κ. Asees Ahuja (SE), 25 Μαρτίου 2022 από τις 9.00 έως τις 11.30 και 
από τις 14.00 έως τις 16.00 

 

Έναρξη της συνεδρίασης 

Η πρόεδρος, κ. Asees Ahuja, διευθύντρια του Γραφείου του Σουηδού Πρωθυπουργού, υποδέχεται την 
ομάδα και αναλαμβάνει την επίσημη θέση της ως πρόεδρος της ομάδας εργασίας σε αντικατάσταση του 
υπουργού Hans Dahlgren της Σουηδίας. Τονίζει ότι η διαδικασία αυτή επικεντρώνεται στους πολίτες και ότι ο 
ρόλος της ως προέδρου, δεδομένων των εντολών που της έδωσε η σουηδική κυβέρνηση, θα είναι να 
διευκολύνει τις εργασίες της ομάδας. Ενημερώνει επίσης τους συμμετέχοντες ότι ο υπουργός Dahlgren θα 
συνεχίσει να παρακολουθεί εκ του σύνεγγυς τις εργασίες της ομάδας εργασίας και της διάσκεψης και 
παραμένει μέλος της Εκτελεστικής Επιτροπής της Διάσκεψης.  

Η κ. Ahuja παρουσιάζει τα έγγραφα που θέτουν τη βάση της συζήτησης και εξετάζουν τις ανησυχίες σχετικά 
με τη μεθοδολογία και τα επόμενα βήματα. Καταλήγοντας σε συμφωνία σχετικά με τη μελλοντική πορεία, η 
ομάδα υποστηρίζει ότι οι συστάσεις των πολιτών θα πρέπει να αποτελούν τον πυρήνα κάθε αποτελέσματος 
της ομάδας. Η γραμματεία και η συνιστώσα των πολιτών θα αναλάβουν την ευθύνη για οποιαδήποτε 
αναδιατύπωση δεδομένων των συμβολών της ομάδας εργασίας, διαδικασία που είχε ήδη ξεκινήσει πριν από 
τη συνεδρίαση,  

Στη συνέχεια, ο εκπρόσωπος της ομάδας εργασίας, κ. Mansef Campos, λαμβάνει τον λόγο και παρουσιάζει 
τις πέντε ομάδες που δημιουργούνται από τους πολίτες και τα αντίστοιχα προκαταρκτικά σχέδια προτάσεων 
που εκπόνησε η γραμματεία:  

Ενότητα I: Επίτευξη αυτονομίας για τη μείωση της εξάρτησης της ΕΕ από ξένους παράγοντες·  
Ενότητα II: Καθορισμός προτύπων εντός και εκτός ΕΕ·  
Ενότητα III: Λήψη αποφάσεων και συνοχή εντός της Ένωσης·  
Ενότητα IV: Διαφάνεια της ΕΕ και των σχέσεών της με τους πολίτες και τα κράτη μέλη·  
Ενότητα V: Η ΕΕ ως ισχυρός παράγοντας στην παγκόσμια σκηνή. 
 

Ενότητα I  

Όσον αφορά τη μείωση της εξάρτησης της ΕΕ από ξένους παράγοντες, δίνεται έμφαση στη στρατηγική 
αυτονομία. Οι πολίτες τονίζουν την ανάγκη να συνεισφέρουν και άλλες συνιστώσες σε όλες τις προτάσεις. Ο 
εκπρόσωπος παρεμβαίνει για να παρουσιάσει στους πολίτες τις επιθυμητές τροποποιήσεις και προσθήκες 
στην τρέχουσα ομάδα (πράγμα που έγινε αργότερα για όλες τις ακόλουθες ομάδες). Οι πολίτες τονίζουν την 
ανάγκη να εξεταστεί αυτή η ομάδα στο πλαίσιο της πράσινης μετάβασης.  

Τα μέλη της ομάδας εργασίας από άλλες συνιστώσες εκφράζουν πρώτα ορισμένες ανησυχίες και ερωτήματα 
σχετικά με τις μεθόδους εργασίας της ομάδας. Κατά την πρώτη συνεδρίασή της ως επίσημης προέδρου της 
ομάδας εργασίας, η κ. Ahuja εξετάζει όλες τις βασικές ανησυχίες των μελών της ομάδας εργασίας. Τονίζει και 
πάλι ότι οι πολίτες θα κρατήσουν το στυλό σε αυτή τη διαδικασία — αλλά φυσικά όλα τα συστατικά μέρη θα 
ακουστούν οι απόψεις τους. Η διαδικασία φτάνει στο σημείο όπου οι συνιστώσες καλούνται να εκφράσουν 
τις απόψεις τους σχετικά με τις τρέχουσες προτάσεις όσο το δυνατόν πιο συγκεκριμένα στη συνεδρίαση, 
καθώς και να υποβάλουν γραπτές προτάσεις στην κοινή γραμματεία ώστε να τις ενσωματώσει και να τις 
παρουσιάσει στον εκπρόσωπο. Με τη διατήρηση των πολιτών στο κέντρο της διαδικασίας σύνταξης θα 
εγκρίνουν τυχόν αλλαγές σε συντονισμό με τη γραμματεία. Τυχόν αποκλίνουσες απόψεις θα μπορούσαν να 
παρουσιαστούν με διαφάνεια. Πολλά μέλη της ομάδας εργασίας ανταποκρίνονται θετικά σε αυτή την 



 

 

ανταλλαγή απόψεων και εκφράζουν την αντίληψή τους ότι υπάρχει ακόμη χρόνος για να συμβάλουν και να 
διαμορφώσουν τις προτάσεις με τους πολίτες.  

Επανερχόμενα στα ζητήματα πολιτικής αυτής της ομάδας άλλα μέλη της ομάδας τονίζουν τη σημασία των 
δραστηριοτήτων έρευνας και ανάπτυξης και την ανάγκη διαφοροποίησης των αλυσίδων εφοδιασμού ως 
βιώσιμου τρόπου για να προχωρήσουν οι επιχειρήσεις της ΕΕ. Άλλα μέλη τονίζουν την ανάγκη να 
σταματήσει η εξάρτηση της ΕΕ από τα ορυκτά καύσιμα, ιδίως εκείνα που προέρχονται από χώρες εκτός της 
ΕΕ. Αρκετά μέλη αναφέρουν ότι θα πρέπει να εξεταστεί τι συζητείται σε άλλες ομάδες εργασίας που 
αλληλεπικαλύπτονται, προκειμένου να διασφαλιστεί μια ενιαία προσέγγιση. Ένα μέλος τονίζει ότι ο 
αντίκτυπος των υψηλών τιμών στις ευάλωτες ομάδες θα πρέπει να αντικατοπτρίζεται στην πρόταση. Άλλα 
μέλη άρουν την ανάγκη να σταθμιστούν τα πλεονεκτήματα μιας ανοικτής παγκόσμιας οικονομίας, οι πολίτες 
τονίζουν ότι η ομάδα αυτή δεν αφορά το κλείσιμο της ΕΕ από τον κόσμο, αλλά μάλλον τη στρατηγική για να 
καταστεί ηγέτης στην παγκόσμια σκηνή. Η αυτάρκεια και η ποικιλία των προμηθειών αποτελούν και τα δύο 
δυνητικά εργαλεία, ανάλογα με την περίπτωση για τους οικείους τομείς, όπως και το δυναμικό για κοινές 
αγορές εισαγόμενου φυσικού αερίου και ενέργειας. 

Ενότητα II  

Κατά την εξέταση του καθορισμού προτύπων εντός και εκτός της ΕΕ, δίνεται έμφαση στις προσπάθειες για 
την προστασία του περιβάλλοντος, τα ανθρώπινα δικαιώματα και τον τρόπο παρασκευής των προϊόντων 
πριν από την προμήθεια και την αγορά. Τα μέλη τονίζουν μια διαδικασία σε επίπεδο ΕΕ που μπορεί να 
ενημερώνει τους πολίτες σχετικά με τις ηθικές επιπτώσεις του εμπορίου, καθώς και την ανάγκη να αναλάβει 
η ΕΕ ηγετικό ρόλο στην εταιρική κοινωνική ευθύνη. Πραγματοποιείται περαιτέρω συζήτηση μεταξύ πολιτών 
και άλλων μελών προκειμένου να καθοριστεί αν ορισμένα σχέδια προτάσεων θα μπορούσαν να 
τροποποιηθούν ή να μετεγκατασταθούν. Τονίζεται ότι η ΕΕ θα πρέπει να πρωτοστατήσει στην προώθηση 
των ανθρωπίνων δικαιωμάτων εντός και εκτός των συνόρων της. Είναι επίσης σημαντικό να αναγνωριστεί ο 
ρόλος του εμπορίου για τις αναπτυσσόμενες χώρες.  

Ενότητα III 

Η συζήτηση σχετικά με τη λήψη αποφάσεων και τη συνοχή εντός της ΕΕ επικεντρώνεται στη μετάβαση από 
την ομοφωνία στην ψηφοφορία με ειδική πλειοψηφία και κατά πόσον θα πρέπει να υπάρχουν εξαιρέσεις για 
τις οποίες θα πρέπει να εξακολουθήσει να απαιτείται ομοφωνία. Αναφέρεται η ανάγκη για ταχύτερη δράση 
σε περιόδους διεθνούς κρίσης και για μια ισορροπημένη προσέγγιση όσον αφορά τη διεύρυνση. Η ειδική 
πλειοψηφία επεξηγείται περαιτέρω και εξετάζεται από τα μέλη της ομάδας. Ορισμένα μέλη αναφέρουν 
επίσης πιθανά μειονεκτήματα της ειδικής πλειοψηφίας, δεδομένου ότι θα μπορούσαν να υπονομεύσουν τη 
φωνή των μικρότερων χωρών σε σημαντικές αποφάσεις ή να αποδυναμώσουν την ενότητα της Ένωσης 
όσον αφορά τις αποφάσεις. Για τους σκοπούς της εν λόγω ομάδας εργασίας, προτείνεται να καθοριστεί η 
ειδική πλειοψηφία, ιδίως για τις εξωτερικές υποθέσεις και την ασφάλεια, ενώ άλλες ομάδες εργασίας θα το 
εξετάσουν όσον αφορά άλλους τομείς. Όσον αφορά τη διεύρυνση, τίθεται προς συζήτηση η ανάγκη να 
εξεταστεί το ενδεχόμενο διαφοροποιημένης ολοκλήρωσης. Οι πολίτες τονίζουν ότι δεν επιδιώκουν να 
εμποδίσουν την είσοδο νέων μελών στην ΕΕ, αλλά επιθυμούν να εργαστεί η ΕΕ για την ενίσχυση της 
ενότητας και της ικανότητας λήψης αποφάσεων μεταξύ των σημερινών κρατών, προκειμένου να καταστεί 
ένας πιο σταθερός και ισχυρός οργανισμός κατά την υποδοχή νέων μελών. Οι πολίτες αναλαμβάνουν να 
εργαστούν για την αναδιατύπωση της παρούσας πρότασης προκειμένου να καταστεί αυτό όσο το δυνατόν 
σαφέστερο.  

Ενότητα IV 

Οι πολίτες τονίζουν την ανάγκη εστίασης στην ενημέρωση, την εκπαίδευση και τη συμμετοχή των πολιτών 
σχετικά με την ΕΕ και τον ρόλο της στον κόσμο. Οι πολίτες τονίζουν επίσης την ανάγκη περαιτέρω 
τροποποίησης της τρέχουσας γλώσσας της πρότασης ώστε να αντικατοπτρίζει καλύτερα την επιθυμία τους 
για διαφάνεια και συνεργασία της ΕΕ με τους πολίτες. Στο πλαίσιο αυτής της συζήτησης σε ομάδες, 
συζητείται κατά πόσον ήταν ή όχι καταλληλότερο να συζητηθεί το θέμα αυτό στην ομάδα εργασίας για την 
εκπαίδευση. Άλλα μέλη τονίζουν ότι η διαφάνεια είναι χρήσιμη μόνο εάν οι διαδικασίες λήψης αποφάσεων 
είναι απλούστερες και πιο κατανοητές. Αυτό πρέπει να είναι ένα σημείο εστίασης και προς την κατεύθυνση 
μιας πραγματικά φιλικής προς τον πολίτη πολιτικής. 

Ενότητα V 



 

 

Κατά την εξέταση της ΕΕ ως ισχυρού παράγοντα στον παγκόσμιο χώρο, εξετάζεται η συλλογική ασφάλεια 
πολλών μορφών — κοινές ένοπλες δυνάμεις, ευρωπαϊκός στρατός, υποχρέωση αμοιβαίας βοήθειας και 
συνδρομής βάσει του άρθρου 42 παράγραφος 7 — και δίνεται σημασία στην ΕΕ ως ισχυρό εταίρο για 
ισχυρές αξίες και αρχές σε ολόκληρο τον κόσμο. Οι πολίτες επισημαίνουν ότι η ομάδα αυτή δεν μπορεί 
απλώς να εξετάσει την άμυνα. Άλλα μέλη επισημαίνουν ότι η άμυνα και η προστασία θα μπορούσαν να 
λάβουν πολλές μορφές. Για να επιτευχθεί αυτό, πρέπει να υπάρχουν κοινοί και αποδεκτοί κανόνες από 
όλους. Οι αξίες και οι νόμοι της ΕΕ πρέπει να είναι δεσμευτικοί και εκτελεστοί. Οι πολίτες τονίζουν ότι 
οποιαδήποτε μορφή συλλογικής ή κοινής άμυνας δεν πρέπει να επικεντρώνεται στην επίθεση, αλλά να 
αποτελεί μέσο άμυνας και ενίσχυσης των συλλογικών πόρων, προκειμένου η ΕΕ να είναι υπερασπιστής της 
ειρήνης στον κόσμο. Συζητείται η σχέση της ΕΕ με το ΝΑΤΟ, ενώ ορισμένα μέλη τάσσονται υπέρ μιας 
ισχυρότερης ευρωπαϊκής ταυτότητας στο πλαίσιο αυτής της διατλαντικής εταιρικής σχέσης. Άλλοι 
συμμετέχοντες θίγουν το ζήτημα των κοινών προσπαθειών για την προστασία της κυβερνοασφάλειας και την 
πρόσφατη έγκριση της στρατηγικής πυξίδας της ΕΕ. 

Συμπερασματικές παρατηρήσεις 

Η κ. Ahuja ολοκληρώνει τη συνεδρίαση αναφέροντας ότι η κοινή γραμματεία θα συντάξει τα προκαταρκτικά 
σχέδια προτάσεων ώστε να ληφθούν υπόψη οι προτάσεις των μελών και των συνιστωσών της ομάδας 
εργασίας. Οι πολίτες θα παραμείνουν στο επίκεντρο αυτών των προτάσεων και, εάν υπάρξουν δημοφιλείς 
συστάσεις από άλλες συνιστώσες που δεν ευθυγραμμίζονται με τις προτεραιότητες των πολιτών, θα 
επισημανθούν. Σε αυτή τη συζήτηση στην ολομέλεια και στις μελλοντικές συζητήσεις της ολομέλειας, η 
πρόεδρος θα εξηγήσει την τρέχουσα κατάσταση της ομάδας εργασίας, ενώ ο εκπρόσωπος θα αναλάβει 
ηγετικό ρόλο στην παρουσίαση των προτάσεων και του σκεπτικού τους. . 

 


