
 

 

 
 

BEKNOPT VERSLAG 
Werkgroep “De EU in de wereld” van de plenaire vergadering van de 

Conferentie over de toekomst van Europa, Straatsburg,  
vrijdag 11 maart 2022, 9.00 tot 11.00 uur 

 
Voorzitter: minister Hans Dahlgren, Woordvoerder burgerpanel: Mansef Campos 

(Vertolking in het EN, DE, FR, IT, EL, ES, PT, SE, HU, PL, RO, SL, HR)  
 
1. Opening van de vergadering 
 
Omdat voorzitter Dahlgren vertraagd is vanwege een treinstoring, wordt deze vierde vergadering van de 
werkgroep “EU-in de wereld” geopend en deels voorgezeten door Asees Ahuja, directeur Secretariaat EU-
coördinatie binnen het kabinet van de Zweedse premier. Zij benadrukt dat de onderwerpen die binnen deze 
werkgroep behandeld worden sinds de Russische invasie in Oekraïne volop in de schijnwerpers staan.  

 
2. Bespreking van de aanbevelingen van Europees burgerpanel 4 
 
Voorzitter Dahlgren heeft, rekening houdend met het overleg dat hij gevoerd heeft met de 
vertegenwoordigers van de burgers in de werkgroep, een thematische agenda opgesteld waarbij de 
aanbevelingen van Europees burgerpanel 4 in drie hoofdthema’s zijn samengevoegd: 
 

1. Zelfredzaamheid en stabiliteit 
2. De EU als internationale partner 
3. Een sterke EU in een vreedzame wereld 

 
Bij elk debat nodigt de voorzitter eerst de burgers uit om de betreffende aanbevelingen te presenteren en toe 
te lichten waarom en hoe zij tot deze aanbevelingen zijn gekomen. Daarna krijgen andere leden van de 
werkgroep de gelegenheid om hierop te reageren en volgt er een debat. De burgers hebben voor een 
andere thematische indeling gekozen. Informatie hierover wordt aan het begin van de vergadering aan de 
rest van de werkgroep ter beschikking gesteld.  

 
Werkgebied 1:  Zelfredzaamheid en stabiliteit 
  
De voorzitter vestigt de aandacht op de zes aanbevelingen met betrekking tot dit thema. Zij hebben onder 
meer betrekking op het ontwikkelen van beleid om de betaalbaarheid, duurzaamheid en beschikbaarheid 
van ethische producten in Europa te waarborgen en op het verminderen van de energieafhankelijkheid. 

De burgerambassadeurs presenteren de aanbevelingen met betrekking tot dit thema, waarbij bijzondere 
nadruk wordt gelegd op de noodzaak van energieautonomie (die sinds de recente gebeurtenissen nog 
sterker wordt gevoeld), de noodzaak om veel actiever te werken aan de ontwikkeling van hernieuwbare 
energiebronnen en de noodzaak om de buitengrenzen van de EU te versterken.  Een vertegenwoordiger van 
het Duitse burgerpanel presenteert de aanbevelingen van het Duitse panel en spreekt in dat kader over 
mogelijke vervanging van het unanimiteitsvereiste door stemming met gekwalificeerde meerderheid bij 
besluiten op het gebied van het GBVB. Het Duitse burgerpanel wijst voorts op de noodzaak van strategische 
toeleveringsketens voor energie en levensmiddelen en verduurzaming van de toeleveringsketens. 

In reactie op de aanbevelingen doen andere werkgroepleden voorstellen die erop gericht zijn vooruitgang te 
boeken. In dit kader wordt onder meer gewezen op de noodzaak om de energie- en voedselvoorziening te 



 

 

diversifiëren, waarbij gesteld wordt dat diversificatie belangrijker is dan zelfvoorzienendheid. Diverse leden 
vragen voorts of de aanbevelingen, gelet op het feit dat ze werden opgesteld vóór de invasie van Rusland in 
Oekraïne, nog voldoende actueel zijn. De burgers geven aan dat de aanbevelingen zeker nog relevant zijn. 
De voorzitter wijst erop dat er bij het nemen van verdere stappen voor gezorgd zou kunnen worden dat de 
aanbevelingen bezien worden in de veranderde context. 

Andere leden vestigen de aandacht op een nota die werd opgesteld door EP-leden van de werkgroep. Ook 
wordt aandacht besteed aan het belang van de rechtsstaat en de noodzaak om ervoor te zorgen dat de EU 
zo dicht mogelijk bij de burgers staat. 

Werkgebied 2:  De EU als internationale partner 
 
De voorzitter vestigt de aandacht op de negen aanbevelingen met betrekking tot dit omvattende onderwerp. 
Deze hebben onder meer betrekking op het versterken van de positie van de EU als handelspartner en het 
verbeteren van de wereldwijde ethische, sociale en milieunormen. Daarnaast wordt gepleit voor een 
autonomere productie van hernieuwbare energie in Europa en een sterkere betrokkenheid van burgers. 

De burgerambassadeurs presenteren de aanbevelingen met betrekking tot dit thema. Daarbij vestigen zij 
met name de aandacht op: de noodzaak om sancties op te leggen aan staten die de normen niet naleven, 
de noodzaak om een systeem van ecoscores in te voeren, de wenselijkheid om een verbod in te voeren op 
de export van afval, de noodzaak om met partnerlanden samen te werken om hen te helpen over te stappen 
op milieuvriendelijker en socialer beleid en de noodzaak van transparantie en verantwoordingsplicht in het 
kader van de EU-besluitvorming.  

Daarna presenteert het Nederlandse burgerpanel zijn aanbevelingen. Benadrukt wordt dat de EU gebruik 
moet maken van haar sterke punten. Een van die punten is haar omvang, die ervoor zorgt dat zij meer 
invloed kan uitoefenen dan de lidstaten elk voor zich. De EU moet zich op het internationale toneel duidelijk 
profileren om een tegenwicht te bieden tegen Rusland en China, maar moet veel sneller besluiten kunnen 
nemen. De Nederlandse burgers geven de voorkeur aan geweldloze oplossingen, maar zijn voorstander van 
samenwerking tussen Europese legers. Daarna worden de aanbevelingen van het Litouwse burgerpanel 
gepresenteerd. Hierbij ligt de focus op: het versterken van de banden met de landen van het Oostelijk 
Partnerschap, het opleggen van strengere sancties tegen Rusland, solidariteit tussen de lidstaten, meer 
aandacht voor China en Afrika en de benoeming van een Europese minister van Buitenlandse Zaken. De 
vertegenwoordiger van het Duitse panel licht de aanbevelingen toe en benadrukt in dit kader dat de 
Europese Green Deal een externe dimensie moet hebben – de crisis in Oekraïne maakt de klimaatcrisis niet 
minder nijpend. 

Andere vertegenwoordigers wijzen op de noodzaak om het maatschappelijk middenveld en de sociale 
partners te blijven betrekken bij de werkzaamheden ter bevordering van de democratie, zowel binnen als 
buiten de EU. De Green Deal wordt genoemd als middel om de Russische invloed verder te verminderen. 

 
Werkgebied 3:  Een sterke EU in een vreedzame wereld  
 
De voorzitter deelt mee dat de zeven aanbevelingen in verband met dit thema betrekking hebben op diverse 
onderwerpen. Zo wordt aanbevolen meer besluiten te nemen met gekwalificeerde meerderheid in plaats van 
met eenparigheid van stemmen, wordt gepleit voor de oprichting van gezamenlijke strijdkrachten en voor 
EU-sancties, en zijn er aanbevelingen die betrekking hebben op het verbeteren van de voorlichting aan 
burgers en voortzetting van de dialoog. 

De burgerambassadeurs presenteren aanbevelingen met betrekking tot dit onderwerp. In dit kader wordt 
bijzondere aandacht besteed aan aanbeveling 21 (afschaffing van het vereiste van eenparigheid van 
stemmen, behalve bij uitbreiding en bij schending van de fundamentele waarden van de EU) en aanbeveling 
26 (pas uitbreiding na consolidatie van de EU), invoering van een doeltreffender sanctie-instrument en 
oprichting van gezamenlijke strijdkrachten, doch uitsluitend voor defensieve doeleinden.   
 
Andere leden benadrukken dat militaire interventies door de EU gericht zouden moeten zijn op 
vredeshandhaving en verzetten zich tegen het idee van de EU als militaire alliantie.   
 
Eén deelnemer geeft aan van mening te zijn dat de term “strijdkrachten” nauwkeurig moet worden 
omschreven en dat het primaat op het gebied van militaire aangelegenheden bij de NAVO moet liggen, 
waarbij de nationale parlementen het laatste woord moeten hebben over de inzet van strijdkrachten. Voorts 



 

 

wordt nader ingegaan op het Europees Defensiefonds en Europese gezamenlijke strijdkrachten. In het licht 
van de invasie van Rusland in Oekraïne zijn defensie en veiligheid en de wijze waarop de EU in dit verband 
eensgezind zou moeten optreden belangrijke discussiepunten. 
 
Er wordt aangedrongen op meer transparantie en voorlichting voor iedereen in de EU, om het inzicht in de 
bevoegdheden van de EU en de EU-procedures te vergroten. Dit is een van de punten waarop de 
werkzaamheden van de werkgroep “De EU in de wereld” overlappen met de werkzaamheden van de andere 
werkgroepen. Bij het formuleren van voorstellen moet hiermee rekening worden gehouden. 
 
 Slotopmerkingen  
 
Voorzitter Dahlgren bedankt alle deelnemers voor hun bijdrage aan de vruchtbare discussie en hoopt dat 
deze bijeenkomst de burgers ook nuttige feedback heeft gegeven. Hij deelt mee dat hij de vorige dag 
aanwezig was bij de buitengewone bijeenkomst van de Europese Raad, waar de staatshoofden en 
regeringsleiders overeenstemming hebben bereikt over het verlenen van politieke, humanitaire en militaire 
steun aan Oekraïne. Hij stelt dat er momenteel veel aandacht is voor de rol van de EU in internationale 
aangelegenheden en dat de EU zelf eensgezind en vastberaden optreedt. 

In de aanloop naar de volgende plenaire vergadering zal de raad van bestuur van de Conferentie over de 
toekomst van Europa bespreken hoe met de aanbevelingen rekening zal worden gehouden. In de tussentijd 
kan er verder worden gediscussieerd via de WhatsApp-groep. 


