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Darbo grupė „ES pasaulyje“ 
Posėdžio pirmininkė – Asees Ahuja (SE), 2022 m. balandžio 7 d. 18.00–20.30 val. 

 

Posėdžio pradžia 

Pirmininkė pabrėžė, kad posėdžio tikslas – baigti rengti pasiūlymus. Peržiūrėtame dokumente, kuris buvo 

pateiktas darbo grupės nariams, buvo atsižvelgta į mūsų ankstesniame darbo grupės posėdyje paminėtus 

punktus, taip pat į narių raštu pateiktus atsiliepimus. Rengdamas šiuos pakeitimus Bendras sekretoriatas 

bendradarbiavo su piliečių grupių atstovais. Buvo atsižvelgta į visus pasiūlymus, kai kuriems iš jų piliečių 

atstovai nepritarė. Pirmininkė taip pat pabrėžė, kad surengė neoficialų piliečių posėdį, nuotoliniu būdu vykusį 

antradienį. Nagrinėdami šiam posėdžiui parengtus patikslintus pasiūlymus, pirmininkė ir atstovas spaudai 

nurodė, kad pateikta išsami informacija ir ji labai nesiskiria nuo piliečių pateiktų pasiūlymų esmės 

(rekomendacijų). Piliečiai taip pat nusprendė, kad visos temos, kurios gali sutapti su kitų darbo grupių 

temomis, bus toliau nagrinėjamos šioje darbo grupėje, nes teikiant pasiūlymus iš tiesų buvo aptarti konkretūs 

išorės santykių aspektai. 

 

Kaip ir ankstesniuose posėdžiuose, pasiūlymai buvo nagrinėjami grupėse, šį kartą pateikiant pasiūlymą, taip 

siekiant atsižvelgti į visus įsisenėjusius nesutarimus ar pageidavimus dėl patobulinimų iš visų darbo grupės 

atstovų. 

 

Prieš kiekvieną pasiūlymą nagrinėjant atskirai, šioje darbo grupėje buvo diskutuojama apie kai kurių šių 

pasiūlymų aktualumą, į tai dėmesį atkreipė ypač darbo grupės nacionalinių parlamentų atstovai. Atstovas 

spaudai dar kartą pabrėžė, kad visos šios temos nagrinėjamos vertinant iš ES veiklos tarptautiniu mastu 

perspektyvos. Kiti atstovai pripažino, kad gali būti sutapimų su kitomis darbo grupėmis, tačiau ger iau, kad 

temos sutaptų, o ne rizikuoti nepateikti atitinkamų pasiūlymų. Darbo grupė susitarė dėl įtraukaus požiūrio.  

Pasiūlymas dėl diskusijų 

Pasiūlymas Nr. 1 sukėlė gyvas diskusijas: buvo dalinamasi įvairiomis idėjomis  – pradedant investicijomis ES 

ir nacionaliniu lygmenimis strateginiuose sektoriuose ir baigiant siūlymu naudoti esamas programas, 

pavyzdžiui, programą „InvestEU“. Aptartas susirūpinimas dėl galimo trumpalaikio skurdo padidėjimo 

problemos sprendimo vykdant šių rūšių strateginius veiksmus. Piliečiai pripažino, kad skurdo ir kitų 

trumpalaikių klausimų problemą reikia spręsti, taip siekiant teisingos ir sąžiningos pertvarkos, tačiau ilgalaikė 

nauda būtų didžiulė. Taip pat aptartas savarankiškumo ir protekcionizmo priešpriešos klausimas. Piliečiai 

pritarė perėjimui prie savarankiškumo strateginėse srityse, kartu pripažindami konkurencingos ir atviros 

rinkos naudą. 

Pasiūlymai Nr. 2 ir Nr. 3 buvo išsamiai aptarti kaip besikartojančios galimybės, atrodo, kad jos sutampa su 

kitose darbo grupėse pateiktais pasiūlymais. Piliečiai pabrėžė, kad ES turi turėti galimybę užsitikrinti išteklius 

iš etiškų šaltinių. Svarstydami pasiūlymą Nr. 3 dėl energijos gamybos ir tiekimo piliečiai teigė, jog sąmoningai 

plačiai suformuluotos rekomendacijos pateiktos tam, kad jas būtų galima taikyti ateityje, o ne vien tik 

nurodant konkrečias šalis ir (arba) regionus. 

Dėl pasiūlymo Nr. 4 posėdyje diskutuota ilgiausiai. Piliečiai norėjo užtikrinti, jog daugiausia dėmesio ir toliau 

būtų skiriama tam, kad ES, priimdama sprendimus, veiktų greitai ir veiksmingai. Iškelta daug klausimų dėl 

kvalifikuotos balsų daugumos: kaip ja būtų galima pasinaudoti esant tokioms Sutartims, kokios yra dabar, 

diskutuota apie Sutarčių pakeitimą, kad jas būtų galima visuotinai taikyti. Diskusijose dėl plėtros daugiausia 

dėmesio buvo skiriama tam, kad būtų atsižvelgta į strateginę plėtros svarbą. Piliečiai tai supranta ir nori dirbti 

tam, kad ES būtų stipri, stabili ir pasirengusi plėtrai, net ir priimdama sprendimus.  



 

 

Nebuvo pateikta reikšmingų pasiūlymo Nr. 5 pakeitimų. 

Pasiūlymas Nr. 6 taip pat buvo išsamiai aptartas su daugeliu darbo grupės narių, toliau pritariant idėjoms, 

kad ES turi būti tvirta veikėja ir įvertinti savo santykius su NATO, sykiu apsvarstyti naujas gynybos stra tegijas 

ir visa tai darydama ES turi išlaikyti savo, kaip taikos ir gerovės skatintojos, tapatybę, atsižvelgiant į visus 

esminius gynybos sprendimus. Kalbėdami atstovai aptarė skirtingas įvairių šalių pozicijas dėl narystės 

NATO. Diskusija gynybos klausimais taip pat susijusi su strateginiu savarankiškumu. Piliečiai ragino kurti 

laisvą ir sąžiningą žiniasklaidą, kurioje būtų galima nustatyti dezinformaciją ir su ja kovoti. Buvo pareikšta 

įvairių nuomonių dėl bet kokio naujo tipo ES ginkluotųjų pajėgų masto ir egzistavimo, tačiau iš esmės 

sutariama, kad jos turėtų būti naudojamos gynybos tikslais.  

Pasiūlymui Nr. 7 iš esmės pritarta. Piliečiai prašė, kad hibridiniai režimai taip pat būtų nurodomi kartu su 

autokratiniais režimais. Diskutuojant apie ES pasirengimą plėtrai buvo paraginta parodyti daugiau 

pozityvumo. Šioje diskusijoje taip pat pabrėžta, kad plėtros svarstymuose reikia žvelgti plačiau nei tik į 

Vakarų Balkanus, susitarta vartoti terminą „šalys kandidatės ir potencialios šalys kandidatės“, o ne suda ryti 

tokių šalių sąrašą. 

Baigiamosios pastabos 

Posėdis truko ilgiau, nei jam buvo skirta laiko, todėl per paskutines 15 diskusijų minučių vertimo žodžiu 

paslaugos teikiamos nebuvo. A. Ahuja nurodė, kad Bendras sekretoriatas atsižvelgs į šias diskusijas ir 

bendradarbiaus su piliečiais, kad būtų padaryti papildomi pasiūlymų pakeitimai. Taip siekiama, prieš 

pateikiant atnaujintus pasiūlymus plenarinės sesijos posėdžio diskusijoms šeštadienio popietę, pateikti juos 

darbo grupei. Darbo grupės rezultatuose būtų aiškiai paminėtos skirtingos nuomonės, kaip ir pasiūlymų 

šaltiniai. 


