
 

 

 
 

PROTOKOLO SANTRAUKA 
Konferencijos dėl Europos ateities plenarinės sesijos darbo grupė „ES 
pasaulyje“ Strasbūre, 2022 m. kovo 11 d., penktadienis, 9.00–11.00 val. 

 
Pirmininkas: Ministras Hans Dahlgren, atstovas spaudai: Mansef Campos 

(Vertimas žodžiu EN, DE, FR, IT, EL, ES, PT, SE, HU, PL, RO, SI, HR kalbomis)  
 
1. Posėdžio pradžia 
 
Ministro H. Dahlgren atvykimas vėlavo dėl traukinio gedimo, todėl šį ketvirtąjį darbo grupės posėdį pradėjo ir 
jam iš pradžių pirmininkavo Ministro Pirmininko kanceliarijos ES koordinavimo sekretoriato direktorius Asees 
Ahuja. Ji pabrėžė, kad po Rusijos invazijos į Ukrainą šios darbo grupės klausimai atsidūrė dėmesio centre.  

 
2. 4-ojo Europos piliečių forumo rekomendacijų aptarimas 
 
Ministras H. Dahlgren, atsižvelgdamas į savo diskusijas su piliečių atstovais darbo grupėje, pateikė teminę 
darbotvarkę, grindžiamą trimis temomis, atspindinčiomis 4-ojo Europos piliečių forumo rekomendacijų 
veiksmų grupes: 
 

1. Savarankiškumas ir stabilumas 
2. ES kaip tarptautinė partnerė 
3. Stipri ES taikiame pasaulyje 

 
Per kiekvieną diskusiją pirmininkas pirmiausia pakviečia piliečius pristatyti atitinkamas rekomendacijas ir 
pateikti argumentus bei paaiškinti motyvus. Po to kiti grupės nariai galėtų reaguoti ir būtų surengta diskusija. 
Piliečiai sukūrė kitokią lengvatinę grupavimo sistemą, kurią šio posėdžio pradžioje pristatė kitiems darbo 
grupės nariams.  

 
1 kryptis.  Savarankiškumas ir stabilumas 
  
Pirmininkas atkreipė dėmesį į šešias rekomendacijas šia tema. Jos įvairios – nuo politikos, kuria siekiama 
užtikrinti etiškai pagamintų Europos produktų įperkamumą, tvarumą ir prieinamumą, rengimo iki energetinės 
priklausomybės mažinimo. 

Piliečių ambasadoriai pateikė rekomendacijų šiuo klausimu, ypatingą dėmesį skirdami energetinio 
savarankiškumo poreikiui (kurį išryškino pastarojo meto įvykiai), kur kas didesnei atsinaujinančiųjų energijos 
išteklių plėtrai ir poreikiui stiprinti ES išorės sienas.  Vokietijos piliečių forumo atstovas pristatė savo 
rekomendacijas, kuriose daugiausia dėmesio skiriama būtinybei, sprendimus priimant BUSP srityje, 
vienbalsiškumo reikalavimą pakeisti kvalifikuota balsų dauguma. Vokietijos piliečių forumo atstovai taip pat 
pabrėžė strateginio energijos ir maisto tiekimo per aplinkai palankesnes tiekimo grandines poreikį. 

Atsižvelgdami į šias rekomendacijas, kiti darbo grupės nariai pasidalijo įžvalgomis, kurias reikia turėti omeny 
siekiant šių tikslų. Be kita ko, buvo pabrėžiama būtinybė įvairinti energijos ir maisto tiekimą, o ne siekti 
griežto savarankiško. Keletas narių taip pat pasiteiravo, ar šių rekomendacijų vis dar pakanka, nes jos buvo 
parengtos dar prieš Rusijos invaziją į Ukrainą. Piliečiai gynė šių rekomendacijų aktualumą. Pirmininkas 
paminėjo, kad tolimesniame etape rekomendacijos galėtų būti pateiktos atsižvelgiant į naujas aplinkybes. 

Kiti nariai atkreipė dėmesį į EP narių, kurie yra darbo grupės nariai, parengtą dokumentą. Taip pat buvo 
atkreiptas dėmesys į teisinės valstybės svarbą ir į tai, kad ES turi priartėti prie savo piliečių. 



 

 

2 kryptis.  ES kaip tarptautinė partnerė 
 
Pirmininkas atkreipė dėmesį į devynias su šia plačia tema susijusias rekomendacijas. Jos buvo įvairios: nuo 
ES, kaip prekybos partnerės, pozicijos stiprinimo iki pasaulinių etinių, socialinių ir aplinkosauginių standartų 
gerinimo. Jose taip pat siūloma siekti savarankiškesnės atsinaujinančiųjų išteklių energijos gamybos 
Europoje ir aktyvesnio piliečių dalyvavimo. 

Piliečių ambasadoriai šiuo klausimu pateikė rekomendacijų. Ir ypatingą dėmesį atkreipė į: būtinybę taikyti 
sankcijas standartų nesilaikančioms valstybėms, ekologinio vertinimo sistemos poreikį, pageidavimą 
uždrausti atliekų eksportą, būtinybę bendradarbiauti su besivystančiomis šalimis siekiant padėti joms pereiti 
prie labiau aplinką tausojančios ir socialiai palankios politikos ir būtinybę užtikrinti skaidrumą bei 
atskaitomybę priimant ES sprendimus.  

Be to, buvo pasidalyta Nyderlandų nacionalinio piliečių forumo rekomendacijomis. Jose pabrėžiama, kad ES 
turėtų išnaudoti savo stipriąsias puses, iš kurių viena yra jos dydis ir gebėjimas daryti didesnę įtaką nei 
pavienės šalys gali atskirai. Siekiant atsverti Rusiją ir Kiniją, ES turi turėti tvirtą balsą, tačiau ji taip pat turi 
turėti galimybę greičiau priimti sprendimus. Europos kariuomenių bendradarbiavimas yra būtinas, net jei 
pirmenybę teikiame nesmurtiniams sprendimams. Taip pat buvo pasidalyta Lietuvos nacionalinio piliečių 
forumo rekomendacijomis. Jose daugiausia dėmesio buvo skiriama: ryšių su Rytų partnerystės šalimis 
stiprinimui, griežtesnių sankcijų Rusijai įvedimui, valstybių narių solidarumui, didesniam dėmesiui Kinijai ir 
Afrikai bei Europos užsienio reikalų ministro pareigybės įsteigimui. Vokietijos nacionalinio piliečių forumo 
rekomendacijose pabrėžta, kad ES žaliasis kursas turi turėti išorės aspektą – Ukrainos krizė nereiškia, kad 
klimato krizė yra sustabdyta. 

Kiti atstovai pabrėžė, kad reikia toliau įtraukti pilietinę visuomenę ir socialinius partnerius į demokratijos 
skatinimo veiklą ES viduje ir už jos ribų. Buvo pabrėžta, kad žaliasis kursas yra priemonė dar labiau 
sumažinti Rusijos įtaką. 

 
3 kryptis.  Stipri ES taikiame pasaulyje  
 
Pirmininkas atkreipė dėmesį į su įvairiais klausimais susijusias septynias rekomendacijas, pavyzdžiui, dėl 
sprendimų priėmimo kvalifikuota balsų dauguma, o ne vienbalsiai, dėl jungtinių ginkluotųjų pajėgų steigimo, 
dėl ES sankcijų ir dėl rekomendacijų, kaip geriau informuoti piliečius ir tęsti dialogą. 

Piliečių ambasadoriai pateikė rekomendacijų šiuo klausimu, ypatingą dėmesį skirdami 21-ai rekomendacijai 
(atsisakyti vienbalsiškumo, išskyrus ES plėtros ir pagrindinių ES principų atveju) ir 26-ai rekomendacijai 
(plėtra tik po ES konsolidavimo), veiksmingesnei sankcijų priemonei ir jungtinėms karinėms pajėgoms, tačiau 
tik gynybos tikslais.   
 
Kiti nariai norėjo pabrėžti ES karinių intervencijų taikos palaikymo vaidmenį, o ne idėją, kad ES taptų kariniu 
aljansu.   
 
Vieno dalyvio nuomone, reikia tiksliai apibrėžti terminą „ginkluotosios pajėgos“ ir kad NATO turėtų turėti 
viršenybę kariniais klausimais, o nacionaliniai parlamentai turėtų priimti galutinį sprendimą dėl ginkluotųjų 
pajėgų panaudojimo. Toliau buvo aptartos Europos gynybos fondo ir Europos jungtinių ginkluotųjų pajėgų 
koncepcijos. Atsižvelgiant į Rusijos invaziją į Ukrainą, vieni iš pagrindinių aptartų klausimų buvo gynyba ir 
saugumas, taip pat kaip juos užtikrinti vieningos ES požiūriu. 
 
Piliečiai norėtų didesnio skaidrumo ir daugiau švietimo, siekiant užtikrinti, kad visi Europos gyventojai geriau 
suprastų ES kompetenciją ir procedūras. Jie pabrėžė, kad ši sritis yra daugelio darbo grupės „ES pasaulyje“ 
ir kitų darbo grupių pasiūlymų sutapimų pavyzdys. Į tai reikėtų atsižvelgti teikiant pasiūlymus būsimose 
diskusijose. 
 
 Baigiamosios pastabos  
 
Pirmininkas H. Dahlgren padėkojo visiems už vaisingą diskusiją ir tikėjosi, kad ji suteikė piliečiams naudingos 
informacijos. Jis paminėjo, kad dieną prieš tai buvo Versalyje neeiliniame Europos Vadovų Tarybos 
susitikime, kuriame valstybių ir vyriausybių vadovai nusprendė suteikti Ukrainai politinę, humanitarinę ir 
karinę paramą. Jis pabrėžė, kad ES vaidmuo sprendžiant tarptautinius reikalus dabar svarbus visiems, o pati 
ES veikia vieningai ir ryžtingai. 



 

 

Prieš kitą plenarinę sesiją vykdomoji valdyba aptars tolesnius veiksmus, kurių reikia imtis siekiant įgyvendinti 
rekomendacijas. Tuo tarpu diskusijos gali būti tęsiamos „WhatsApp“ grupėje. 


