
 

 

 
 

SKRÓCONY PROTOKÓŁ 
Konferencja w sprawie przyszłości Europy – grupa robocza ds. UE w 

świecie, Strasburg, piątek 11 marca 2022 r., godz. 9.00–11.00 
 

Przewodniczący: Minister Hans Dahlgren, rzecznik: Mansef Campos 
(tłumaczenie ustne: EN, DE, FR, IT, EL, ES, PT, SE, HU, PL, RO, SI, HR)  

 
1. Otwarcie posiedzenia 
 
Z uwagi na spóźnienie ministra H. Dahlgrena z powodu awarii pociągu czwarte posiedzenie grupy roboczej 
otworzyła i początkowo prowadziła Asees Ahuja, dyrektor sekretariatu ds. koordynacji z UE w Kancelarii 
Premiera. A. Ahuja podkreśliła, że tematy omawiane przez grupę roboczą są teraz w samym centrum 
zainteresowania w związku z inwazją Rosji na Ukrainę.  

 
2. Dyskusja o zaleceniach 4. europejskiego panelu obywatelskiego 
 
Wziąwszy pod uwagę dyskusje z przedstawicielami obywateli w grupie roboczej, minister H. Dahlgren 
rozesłał program, którego podstawą były zalecenia 4. europejskiego panelu obywatelskiego dotyczące 
trzech dziedzin: 
 

1. Samowystarczalność i stabilność 
2. UE jako partner międzynarodowy 
3. Silna UE w pokojowym świecie 

 
Przez rozpoczęciem każdej dyskusji przewodniczący prosił obywateli o przedstawienie zaleceń w danym 
temacie i wyjaśnienie powodów i argumentów za nimi stojących. Następnie pozostali członkowie grupy mogli 
zabrać głos i wywiązywała się dyskusja. Obywatele opracowali inny system grupowania zagadnień, którym 
podzielili się z resztą grupy roboczej na początku posiedzenia.  

 
Dziedzina 1: Samowystarczalność i stabilność 
  
Przewodniczący zwrócił uwagę na sześć zaleceń w tej dziedzinie. Obejmują one opracowanie przepisów 
zapewniających przystępność cenową, zrównoważony rozwój i dostępność etycznych produktów 
europejskich, a także ograniczanie zależności energetycznej. 

Obywatele ambasadorzy przedstawili zalecenia z tym związane, uznając, że konieczne są: autonomia 
energetyczna (co uwypukliły ostatnie wydarzenia), znacznie większy rozwój odnawialnych źródeł energii i 
wzmocnienie zewnętrznych granic UE.  Przedstawiciel niemieckiego panelu obywatelskiego zaprezentował 
jego zalecenia, podkreślając, że konieczne jest, by wymóg jednomyślności został zastąpiony głosowaniem 
większością kwalifikowaną przy podejmowaniu decyzji w sprawach wspólnej polityki zagranicznej i 
bezpieczeństwa. Panel niemiecki położył również nacisk na potrzebę zapewnienia strategicznych dostaw 
energii i żywności w bardziej przyjaznym dla środowiska łańcuchu dostaw. 

W odpowiedzi na te zalecenia pozostali członkowie grupy roboczej podzielili się pomysłami, które należy 
uwzględnić w przyszłości. Między innymi podkreślili, że pożądana jest dywersyfikacja dostaw energii i 
żywności, a nie całkowita samowystarczalność. Ponadto niektórzy członkowie zastanawiali się, czy 
zalecenia te są wystarczające, skoro powstały przed rosyjską inwazją na Ukrainę. Obywatele bronili zaleceń, 



 

 

twierdząc, że wciąż są istotne. Przewodniczący stwierdził, że na kolejnych etapach zalecenia mogą zostać 
dostosowane do nowych okoliczności. 

Inni członkowie zwrócili uwagę na pismo posłów należących do grupy roboczej. Mówiono również o 
znaczeniu praworządności i przybliżania UE jak najbardziej do obywateli. 

Dziedzina 2: UE jako partner międzynarodowy 
 
Przewodniczący zwrócił uwagę na dziewięć rekomendacji w tej szerokiej dziedzinie. Obejmowały one 
zarówno umacnianie pozycji EU jako partnera handlowego, jak i podnoszenie standardów etycznych, 
społecznych i środowiskowych na całym świecie. Zasugerowano również bardziej niezależną produkcję 
energii ze źródeł odnawialnych w Europie i większe zaangażowanie obywatelskie. 

Obywatele ambasadorzy przedstawili zalecenia w tym temacie. Szczególną uwagę zwrócili na następujące 
kwestie: potrzebę nakładania kar na państwa, które nie spełniają standardów, potrzebę stworzenia systemu 
oceny ekologicznej, potrzebę zakazania wywozu odpadów, potrzebę partnerskiej współpracy z krajami 
rozwijającymi się, by pomóc im wdrożyć bardziej przyjazną dla środowiska i społeczeństwa politykę oraz 
potrzebę zachowania przejrzystości i odpowiedzialności przy podejmowaniu decyzji w Unii.  

Następnie swoimi zaleceniami podzielił się duński panel obywatelski. Podkreślił on, że UE powinna 
wykorzystywać swoje mocne strony, w tym swoją wielkość i większą zdolność wywierania wpływu w 
porównaniu do państw występujących samodzielnie. Silny głos jest konieczny, by Unia stanowiła 
przeciwwagę dla Rosji i Chin, ale musi ona również móc szybciej podejmować decyzje. Konieczna jest 
współpraca europejskich armii, mimo że preferujemy rozwiązania pokojowe. Litewski panel obywatelski 
także podzielił się zaleceniami. Skupiały się one na: zacieśnianiu więzi z krajami Partnerstwa Wschodniego, 
nałożeniu ostrzejszych sankcji na Rosję, solidarności państw członkowskich, większym skupieniu na 
Chinach i Afryce oraz stworzeniu Europejskiego Ministerstwa Spraw Zagranicznych. W zaleceniach panelu 
niemieckiego podkreślono, jak ważne jest, aby Europejski Zielony Ład miał wymiar zewnętrzny, gdyż kryzys 
ukraiński nie oznacza wstrzymania kryzysu klimatycznego. 

Inni przedstawiciele podkreślili, że należy kontynuować włączanie społeczeństwa obywatelskiego i 
partnerów społecznych w promowanie demokracji wewnątrz i na zewnątrz. Zaznaczono, że Zielony Ład 
pozwoli bardziej ograniczyć wpływy Rosji. 

 
Dziedzina 3:Silna UE w pokojowym świecie  
 
Przewodniczący zwrócił uwagę na siedem zaleceń w tej dziedzinie, które dotyczą bardzo różnych kwestii, 
takich jak: podejmowanie większej liczby decyzji kwalifikowaną większością głosów, a nie jednomyślnie, 
powołanie wspólnych sił zbrojnych, sankcje unijne oraz lepsze informowanie obywateli i kontynuacja dialogu. 

Zalecenia w tym temacie przedstawili obywatele ambasadorzy, którzy położyli nacisk na zalecenie nr 21 
(zaprzestanie jednomyślnego podejmowania decyzji w sprawach innych niż powiększenie UE i jej 
podstawowe zasady) oraz nr 26 (powiększenie UE dopiero po jej konsolidacji), bardziej skuteczne narzędzie 
nakładania sankcji i wspólne siły zbrojne, ale służące tylko do obrony.   
 
Inni członkowie pragnęli, by podkreślono, że interwencje militarne UE będą odgrywać rolę pokojową, a UE 
nie stanie się sojuszem militarnym.   
 
Jeden z członków uznał, że pojęcie „siły zbrojne” należy precyzyjnie zdefiniować, a pierwszeństwo w 
sprawach militarnych powinno mieć NATO, przy czym ostateczna decyzja o wysłaniu sił zbrojnych powinna 
należeć do parlamentów narodowych. Dyskutowano nad koncepcjami Europejskiego Systemu Obrony i 
Europejskich Wspólnych Sił Zbrojnych. Jako że myśli wszystkich osób krążą wokół rosyjskiej inwazji na 
Ukrainę, kluczowymi elementami dyskusji były obrona i bezpieczeństwo oraz to, jak zjednoczona UE 
powinna do nich podejść. 
 
Obywatele wezwali do większej transparentności i edukacji w UE, by lepiej rozumiano unijne kompetencje i 
procedury. Podkreślili, że to jeden z licznych obszarów, którymi zajmuje się nie tylko grupa robocza ds. UE w 
świecie, lecz także inne grupy. Należy to uwzględnić przy opracowywaniu przyszłych propozycji. 
 



 

 

 Uwagi podsumowujące  
 
Przewodniczący H. Dahlgren podziękował wszystkim za owocną dyskusję i wyraził nadzieję, że zawierała 
ona przydatne informacje zwrotne dla obywateli. Oznajmił, że dzień wcześniej był w Wersalu na posiedzeniu 
nadzwyczajnym Rady Europejskiej, podczas którego szefowie państw i rządów porozumieli się w kwestii 
udzielenia Ukrainie wsparcia politycznego, humanitarnego i militarnego. Wspomniał, że wszyscy myślą teraz 
o roli UE w stosunkach międzynarodowych, a sama Unia działa jednomyślnie i zdecydowanie. 

Przed kolejną sesją plenarną zarząd będzie omawiał kroki, jakie należy podjąć, by zalecenia weszły w życie. 
W międzyczasie dyskusje można kontynuować w grupie na WhatsAppie. 


