
 

 

 
UDKAST TIL KORTFATTET REFERAT 

 

Arbejdsgruppen om EU i verden 
Under forsæde af Asee Ahuja (SE), den 7. april 2022 kl. 18-20.30 

 

Åbning af mødet 

Formanden understregede, at målet med mødet var at færdiggøre forslagene. I det reviderede dokument, 

der var blevet givet til arbejdsgruppens medlemmer, var der taget hensyn til de punkter, der var nævnt på 

vores tidligere møde i arbejdsgruppen, og til skriftlige tilbagemeldinger fra medlemmerne. Det fælles 

sekretariat havde samarbejdet med borgerkomponenten i forbindelse med udarbejdelsen af disse 

ændringer. Alle forslag var blevet behandlet, men nogle af forslagene tilsluttede borgerkomponenten sig 

ikke. Formanden understregede også, at hun havde haft et uformelt borgermøde, der fandt sted virtuelt 

tirsdag. I forbindelse med de reviderede forslag, der blev udarbejdet til dette møde, mente formanden og 

talsmanden, at bidragene gik i dybden og ikke afveg meget fra, hvad borgerne havde sat i centrum for deres 

forslag — anbefalingerne. Borgerne besluttede også, at alle emner, der kunne overlappe med andre 

arbejdsgrupper, ville blive bibeholdt i denne arbejdsgruppe, fordi der rent faktisk var specifikke aspekter 

vedrørende eksterne forbindelser, som blev behandlet i forslagene. 

 

Som på tidligere møder blev forslagene behandlet i klyngerækkefølge, denne gang forslag efter forslag, med 

henblik på at behandle enhver vedvarende uenighed og overveje alle ønsker om forbedringer fra alle 

arbejdsgruppens komponenter. 

 

Inden forslagene blev behandlet enkeltvis, var der en debat om relevansen af nogle af disse forslag i denne 

arbejdsgruppe, hvilket især blev understreget af arbejdsgruppens nationale parlamentskomponent. 

Talsmanden understregede igen, at alle disse emner skal ses i lyset af, at EU handler i en international 

sammenhæng. Andre komponenter erkendte, at der sandsynligvis er overlapninger med andre 

arbejdsgrupper, men at det er bedre at have overlapning end at risikere at udelade relevante forslag. 

Arbejdsgruppen nåede til enighed om en inklusiv tilgang.  

Debat om forslagene 

Der var en livlig debat om forslag 1, hvor idéer varierede fra investeringer, der blev foretaget på EU-plan og 

nationalt plan i strategiske sektorer, til anvendelse af eksisterende programmer som InvestEU. Der blev 

drøftet betænkeligheder med hensyn til håndteringen af potentielle stigninger i fattigdommen på kort sigt i 

forbindelse med disse typer strategiske foranstaltninger. Borgerne anerkendte, at spørgsmålene om 

fattigdom og andre problemer på kort sigt skal tages op for at opnå en retfærdig  omstilling, men de 

langsigtede fordele var enorme. Spørgsmålet om autonomi i forhold til protektionisme blev også drøftet. 

Borgerne forsvarede et skridt i retning af autonomi på strategiske områder og anerkendte fordelene ved et 

konkurrencedygtigt og åbent marked. 

Forslag 2 og 3 blev begge drøftet indgående som muligheder, der overlapper hinanden og synes at stemme 

overens med forslag fra andre arbejdsgrupper. Borgerne understregede, at EU skal være i stand til at sikre 

ressourcer fra etisk forsvarlige kilder. I forslag 3 om energiproduktion og -forsyning argumenterede borgerne 

for, at anbefalingerne netop havde til formål at være brede, så de kunne anvendes i fremtidige situationer, 

snarere end at nævne specifikke lande/regioner. 

Den længste debat på mødet var i forbindelse med forslag 4. Borgerne ønskede at sikre, at der fortsat var 

fokus på, at de ønsker, at EU skal være hurtig og effektiv, når den træffer beslutninger. Der var en stor debat 

om kvalificeret flertal: hvordan det kan anvendes inden for rammerne af de nuværende traktater, og der var 

drøftelse af traktatændringer med henblik på at gøre det generelt anvendeligt. Drøftelserne om udvidelsen 



 

 

fokuserede på at huske på udvidelsens strategiske betydning. Borgerne forstår dette og ønsker at arbejde 

for et EU, der er stærkt, stabilt og klar til udvidelse, selv i beslutningstagningen.  

Forslag 5 indeholdt ingen væsentlige ændringer. 

Forslag 6 blev også i høj grad drøftet med mange medlemmer af arbejdsgruppen, der yderligere støttede 

ideerne om, at EU skal være en stærk aktør og skal overveje sine forbindelser med NATO, samtidig med at 

der overvejes nye forsvarsstrategier — alt sammen samtidig med at EU's identitet som fortaler for fred og 

velstand forbliver kernen i alle de forsvarsrelaterede valg, der træffes. I indlæggene blev de forskellige 

holdninger til NATO-medlemskab i forskellige lande drøftet. Forsvarsdrøftelserne blev også sat i forbindelse 

med strategisk autonomi. Borgerne opfordrede til frie og retfærdige medier, hvor desinformation kunne 

opdages og bekæmpes. Der var en række synspunkter om omfanget og eksistensen af en ny type væbnede 

styrker i EU, men der var bred enighed om, at de bør anvendes til defensive formål.  

Der var bred enighed om forslag 7. Borgerne anmodede om, at hybride regimer også skulle nævnes 

sammen med autokratiske regimer. Der blev opfordret til en mere positiv sprogbrug i forbindelse med 

drøftelserne om EU's forberedelse af udvidelsen. Denne drøftelse fremhævede også behovet for at tænke 

bredere end kun Vestbalkan, hvad angår udvidelse, og det blev besluttet at anvende udtrykket 

"kandidatlande og potentielle kandidatlande" i stedet for at opstille en liste over sådanne lande.  

Afsluttende bemærkninger 

Mødet gik over den tildelte tid, så der var ikke tolkning til de sidste 15 minutter af drøftelserne. Ahuja oplyste, 

at det fælles sekretariat ville tage denne debat i betragtning og samarbejde med borgerne om at foretage 

eventuelle yderligere ændringer af forslagene, idet målet er at dele ajourførte forslag med arbejdsgruppen, 

inden de stilles til rådighed for plenardebatten, der finder sted lørdag eftermiddag. Divergerende synspunkter 

vil blive klart nævnt i arbejdsgruppens resultater, og det samme gælder kilderne til forslagene.  


