
 

 

 
NACRT SAŽETKA ZAPISNIKA 

 
Radna skupina za EU u svijetu 

Predsjedala je gđa Asees Ahuja (Švedska), 25. ožujka 2022. od 9:00 do 11:30 i od 14:00 do 
16:00 

 

Otvaranje sastanka 

Predsjednica, gđa Asees Ahuja, direktorica Ureda švedske premijerke, pozdravila je skupinu i zauzela 
službeno mjesto predsjednice radne skupine umjesto švedskog ministra Hansa Dahlgrena. Naglasila je 
usmjerenost tog procesa na građane te da bi njezina uloga predsjednice, s obzirom na mandate koje joj je 
dodijelila švedska vlada, bila olakšati rasprave skupine. Također je obavijestila sudionike da će ministar 
Dahlgren nastaviti pomno pratiti rad radne skupine i konferencije te da ostaje član Izvršnog odbora 
konferencije.  

Gđa Ahuja predstavila je dokumente kojima se utvrđuje osnova za raspravu i odgovorila na zabrinutosti u 
vezi s metodologijom i sljedećim koracima. Nastojeći postići dogovor o daljnjim koracima, skupina je izrazila 
stajalište da bi preporuke građana trebale biti okosnica svih djelovanja skupine. Tajništvo i građanska 
komponenta preuzimaju odgovornost za bilo kakvo preformuliranje s obzirom na doprinos radne skupine, te 
su obje strane započele s tim sustavom već prije sastanka.  

Glasnogovornik radne skupine, g. Mansef Campos, uzeo je riječ i predstavio pet tematskih područja koje su 
stvorili građani i odgovarajuće preliminarne nacrte prijedloga koje je sastavilo tajništvo:  

Tematsko područje I.: Smanjivanje ovisnosti EU-a o stranim akterima  
Tematsko područje II.: Utvrđivanje standarda unutar i izvan EU-a  
Tematsko područje III.: Donošenje odluka i kohezija unutar EU-a  
Tematsko područje IV.: Transparentnost EU-a i njegovi odnosi s građanima i državama članicama  
Tematsko područje V.: EU kao snažan akter na svjetskoj sceni 
 

Tematsko područje I. 

Kad je riječ o smanjenju ovisnosti EU-a o stranim akterima, naglasak je bio na strateškoj autonomiji. Građani 
su naglasili potrebu da druga tijela daju svoj doprinos svim prijedlozima. Glasnogovornik je intervenirao kako 
bi predstavio izmjene i dopune tematskog područja koje žele građani (što je kasnije učinjeno za sva 
tematska područja). Građani su naglasili potrebu da se to tematsko područje razmotri u kontekstu zelene 
tranzicije.  

Članovi radne skupine iz drugih tijela prvo su izrazili zabrinutost i postavili pitanja o metodama rada skupine. 
Na svojem prvom sastanku kao službena predsjednica radne skupine gđa Ahuja bavila se svim glavnim 
problemima članova radne skupine. Ponovno je naglasila da će građani imati glavnu riječ u tom procesu, ali 
da će se, naravno, čuti glas svih tijela. Došao je taj trenutak, te su tijela pozvana da na sastanku što 
konkretnije iznesu svoja mišljenja o aktualnim prijedlozima i da podnesu pisane prijedloge zajedničkom 
tajništvu kako bi ih ono integriralo i predstavilo glasnogovorniku. Kako bi građani i građanke ostali u središtu 
postupka izrade nacrta, oni će odobriti sve promjene u koordinaciji s tajništvom. Sva različita stajališta mogla 
bi se transparentno predstaviti. Mnogi članovi radne skupine pozitivno su odgovorili na tu razmjenu mišljenja 
i izrazili svoje razumijevanje činjenice da još ima vremena za doprinos i oblikovanje prijedloga zajedno s 
građanima.  

Vraćajući se na politička pitanja iz tog tematskog područja, ostali članovi skupine naglasili su važnost 
aktivnosti u području istraživanja i razvoja te potrebu za diversifikacijom lanaca opskrbe kao održivog načina 



 

 

za napredak poduzeća iz EU-a. Ostali članovi naglasili su potrebu za prekidom ovisnosti EU-a o fosilnim 
gorivima, posebno onima proizvedenim izvan EU-a. Nekoliko članova navelo je da će biti potrebno razmotriti 
o čemu se raspravlja u drugim radnim skupinama čija se područja preklapaju, kako bi se osigurao jedinstven 
pristup. Jedan je član naglasio da bi se u prijedlogu trebale uzeti u obzir posljedice visokih cijena na ranjive 
skupine. Drugi su članovi izrazili potrebu za odvagivanjem prednosti otvorenog globalnog gospodarstva, dok 
su građani naglasili da se to tematsko područje ne odnosi na izoliranje EU-a od svijeta, nego na strateški 
pristup kako bi EU bio predvodnik na svjetskoj sceni. Samodostatnost i raznolikost opskrbe predstavljaju 
potencijalne alate, primjerene predmetnim sektorima, kao i potencijal za zajedničku kupnju uvezenog plina i 
energije. 

Tematsko područje II.  

Kad je riječ o utvrđivanju standarda unutar i izvan EU-a, naglasak je bio na zaštiti okoliša, ljudskim pravima i 
uzimanju u obzir načina proizvodnje robe prije nabave i kupnje. Članovi su naglasili proces na razini EU-a 
kojim se građane može informirati o etičkim učincima trgovine, kao i potrebu da EU preuzme ulogu 
predvodnika u društveno odgovornom poslovanju. Održana je daljnja rasprava između građana i drugih 
članova kako bi se utvrdilo mogu li se određeni nacrti prijedloga izmijeniti ili premjestiti. Naglašeno je da bi 
EU trebao biti predvodnik u promicanju ljudskih prava unutar i izvan svojih granica te da je također važno 
prepoznati ulogu trgovine za zemlje u razvoju.  

Tematsko područje III. 

Rasprava o donošenju odluka i koheziji unutar EU-a bila je usmjerena na prelazak s jednoglasnog 
odlučivanja na glasovanje kvalificiranom većinom te na to trebaju li postojati iznimke u kojima bi jednoglasno 
odlučivanje i dalje trebalo biti potrebno. Spomenuta je potreba za bržim djelovanjem u vrijeme međunarodne 
krize i uravnoteženim pristupom proširenju. Članovi skupine dodatno su objasnili i ispitali glasovanje 
kvalificiranom većinom. Neki su članovi spomenuli i moguće nedostatke glasovanja kvalificiranom većinom 
jer bi se tako moglo ugroziti glas manjih zemalja u donošenju važnih odluka ili oslabiti jedinstven stav EU-a 
iza odluka. Za potrebe ove radne skupine preporučeno je da se pojasni da je glasovanje kvalificiranom 
većinom poželjno osobito za vanjske poslove i sigurnost, dok bi se druge radne skupine trebale baviti 
njegovom primjenom u drugim područjima. U pogledu proširenja istaknuta je potreba za razmatranjem 
diferencirane integracije. Građani su naglasili da ne pokušavaju spriječiti pristup novih članica EU-u, već da 
žele da EU radi na jačanju svojeg jedinstva i kapaciteta za donošenje odluka među sadašnjim državama 
kako bi bio stabilnija i snažnija organizacija pri primanju novih članica. Građani su se obvezali da će raditi na 
preformuliranju ovog prijedloga kako bi ga učinili što jasnijim.  

Tematsko područje IV. 

Građani su naglasili potrebu za usmjeravanjem na informiranje, obrazovanje i sudjelovanje građana u 
pogledu EU-a i njegove uloge u svijetu. Također su naglasili potrebu za daljnjom izmjenom trenutačnog 
teksta prijedloga kako bi se bolje odrazila njihova želja da EU bude transparentan i da surađuje s građanima. 
U okviru te rasprave o tematskom području raspravljalo se o tome je li primjerenije da se o tome raspravi u 
okviru radne skupine za obrazovanje. Ostali članovi naglasili su da će transparentnost biti korisna samo ako 
postupci donošenja odluka budu jednostavniji i razumljiviji. Transparentnost mora biti u središtu pozornosti 
na putu prema politici koja je istinski prilagođena građanima. 

Tematsko područje V. 

Iako se pristupilo EU-u kao snažnom akteru na svjetskoj sceni, razmatrana je kolektivna sigurnost u mnogim 
oblicima – zajedničke oružane snage, europska vojska, obveze uzajamne pomoći i pomoći iz članka 42. 
stavka 7. – te se uzela u obzir važnost EU-a kao snažnog partnera za snažne vrijednosti i načela diljem 
svijeta. Građani su istaknuli da to tematsko područje ne može biti samo posvećeno obrani. Ostali su članovi 
istaknuli da bi se obrana i zaštita mogle pojavljivati u mnogim oblicima. Kako bi se to postiglo, moraju 
postojati zajednička i prihvaćena pravila za sve. Vrijednosti i zakoni EU-a moraju biti obvezujući i provedivi. 
Građani su naglasili da se nikakav oblik kolektivne ili zajedničke obrane ne smije usredotočiti na agresiju, 
već biti sredstvo obrane i jačanja zajedničkih resursa kako bi EU bio branitelj mira u svijetu. Raspravljalo se 
o odnosu EU-a i NATO-a, te su neki članovi, iako su priznali važnost tog odnosa, zastupali ideju snažnijeg 
europskog identiteta u okviru tog transatlantskog partnerstva. Drugi sudionici postavili su pitanje zajedničkih 
napora za zaštitu kibersigurnosti i nedavnog donošenja „Strateškog kompasa” EU-a. 

 



 

 

Završne napomene 

Gđa Ahuja zaključila je sastanak navodeći da će zajedničko tajništvo urediti preliminarne nacrte prijedlogâ 
kako bi se uzeli u obzir prijedlozi članova i tijela koji sačinjavaju radnu skupinu. Građani će i dalje biti u 
središtu tih prijedloga, a ako bude općih preporuka iz drugih tijela koje nisu u skladu s prioritetima građana, 
bit će navedene. Na budućim plenarnim raspravama, kao i na ovoj plenarnoj raspravi, predsjednica će 
objasniti trenutačno stanje radne skupine, a glasnogovornik će preuzeti vodeću ulogu u predstavljanju 
prijedloga i promišljanju na kojima se oni temelje. 

 


