
 

 

 
ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΝΟΠΤΙΚΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ 

 

Ομάδα εργασίας «Η ΕΕ στον κόσμο» 
Υπό την προεδρία της κ. Asees Ahuja (SE), 7 Απριλίου 2022, από τις 18:00 έως τις 20.30 

 

Έναρξη της συνεδρίασης 

Η πρόεδρος τονίζει ότι στόχος της συνεδρίασης είναι η οριστικοποίηση των προτάσεων. Το αναθεωρημένο 

έγγραφο που διαβιβάστηκε στα μέλη της ομάδας εργασίας είχε λάβει υπόψη τα σημεία που αναφέρθηκαν 

στην προηγούμενη συνεδρίαση της ομάδας εργασίας μας, καθώς και τις γραπτές παρατηρήσεις που 

υπέβαλαν τα μέλη. Η κοινή γραμματεία συνεργάστηκε με τη συνιστώσα των πολιτών κατά τη σύνταξη των εν 

λόγω τροποποιήσεων. Εξετάστηκαν όλες οι προτάσεις, ορισμένες απλώς δεν υιοθετήθηκαν από τη 

συνιστώσα των πολιτών. Η πρόεδρος επισημαίνει επίσης ότι είχε άτυπη συνεδρίαση πολιτών που 

πραγματοποιήθηκε διαδικτυακά την Τρίτη. Κατά την εξέταση των αναθεωρημένων προτάσεων που 

εκπονήθηκαν για την εν λόγω συνεδρίαση, η πρόεδρος και ο εκπρόσωπος πιστεύουν ότι οι εισηγήσεις ήταν 

εκείνες που παρείχαν βάθος και δεν αποκλίνουν σημαντικά από το τι είχαν οι πολίτες στο επίκεντρο των 

προτάσεών τους — τις συστάσεις. Οι πολίτες αποφάσισαν επίσης ότι τυχόν θέματα που ενδέχεται να 

αλληλεπικαλύπτονται με άλλες ομάδες εργασίας θα διατηρηθούν στην εν λόγω ομάδα εργασίας, διότι όντως 

υπήρχαν συγκεκριμένες πτυχές εξωτερικών σχέσεων που εξετάστηκαν στις προτάσεις. 

 

Όπως και σε προηγούμενες συνεδριάσεις, οι προτάσεις εξετάζονται κατά σειρά ομαδοποίησης, αυτή τη φορά 

πρόταση προς πρόταση, προκειμένου να αντιμετωπιστούν τυχόν επίμονες διαφωνίες ή επιθυμίες βελτίωσης 

από όλες τις συνιστώσες της ομάδας εργασίας. 

 

Πριν εξεταστούν όλες οι προτάσεις μεμονωμένα, πραγματοποιείται συζήτηση σχετικά με τη σημασία 

ορισμένων από τις προτάσεις αυτές στην εν λόγω ομάδα εργασίας, η οποία τονίζεται ιδιαίτερα από τη 

συνιστώσα των εθνικών κοινοβουλίων της ομάδας εργασίας. Ο εκπρόσωπος τονίζει και πάλι ότι όλα αυτά τα 

θέματα εξετάζονται από τη σκοπιά της ΕΕ που ενεργεί σε διεθνές πλαίσιο. Άλλες συνιστώσες αναγνωρίζουν 

ότι υπάρχουν πιθανές αλληλεπικαλύψεις με άλλες ομάδες εργασίας, αλλά είναι προτιμότερο να υπάρχουν 

αλληλεπικαλύψεις παρά να υπάρχει κίνδυνος να παραληφθούν σχετικές προτάσεις. Η ομάδα εργασίας 

συμφωνεί σε μια προσέγγιση χωρίς αποκλεισμούς.  

Συζήτηση με θέμα την πρόταση 

Η πρόταση 1 αποτελεί αντικείμενο ζωηρής συζήτησης, όπου οι ιδέες κυμαίνονται από επενδύσεις που 

πραγματοποιούνται σε ενωσιακό και εθνικό επίπεδο σε στρατηγικούς τομείς έως τη χρήση υφιστάμενων 

προγραμμάτων όπως το InvestEU. Συζητούνται ανησυχίες σχετικά με την αντιμετώπιση πιθανών 

βραχυπρόθεσμων αυξήσεων της φτώχειας για αυτά τα είδη στρατηγικών δράσεων. Οι πολίτες αναγνωρίζουν 

ότι η φτώχεια και άλλα βραχυπρόθεσμα ζητήματα πρέπει να αντιμετωπιστούν για μια δίκαιη και ισότιμη 

μετάβαση, αλλά τα μακροπρόθεσμα οφέλη είναι τεράστια. Συζητείται επίσης το ζήτημα της αυτονομίας έναντι 

του προστατευτισμού. Οι πολίτες υπερασπίζονται τη μετάβαση προς την αυτονομία σε στρατηγικούς τομείς, 

ενώ αναγνωρίζουν παράλληλα τα οφέλη μιας ανταγωνιστικής και ανοικτής αγοράς.  

Οι προτάσεις 2 και 3 συζητούνται σε μεγάλο βαθμό ως επιλογές που αλληλεπικαλύπτονται και φαίνεται να 

συγκλίνουν με προτάσεις που υποβλήθηκαν σε άλλες ομάδες εργασίας. Οι πολίτες τονίζουν ότι η ΕΕ πρέπει 

να είναι σε θέση να εξασφαλίζει πόρους από πηγές που υποστηρίζονται δεοντολογικά. Στην πρόταση 3 

σχετικά με την παραγωγή και τον ενεργειακό εφοδιασμό, οι πολίτες υποστηρίζουν ότι οι συστάσεις 

αποσκοπούσαν ακριβώς να παραμείνουν ευρείες, επιτρέποντας την εφαρμογή τους σε μελλοντικές 

καταστάσεις, αντί να αναφέρουν συγκεκριμένες χώρες/περιφέρειες. 



 

 

Η πρόταση 4 συζητείται για το μεγαλύτερο χρονικό διάστημα κατά τη συνεδρίαση. Οι πολίτες επιθυμούν να 

διασφαλίσουν ότι η έμφαση παραμένει στο γεγονός ότι θέλουν η ΕΕ να είναι ταχεία και αποτελεσματική κατά 

τη λήψη αποφάσεων. Υπάρχει μεγάλη συζήτηση σχετικά με την  ειδική πλειοψηφία: τον τρόπο με τον οποίο 

θα μπορούσε να χρησιμοποιηθεί στο πλαίσιο των ισχυουσών συνθηκών, καθώς και τη συζήτηση σχετικά με 

την τροποποίηση των συνθηκών προκειμένου να καταστεί γενικά εφαρμόσιμη. Οι συζητήσεις για τη 

διεύρυνση επικεντρώνονται στη συνεκτίμηση της στρατηγικής σημασίας της διεύρυνσης. Οι πολίτες το 

κατανοούν και θέλουν να εργαστούν για να αποκτήσουν μια ΕΕ ισχυρή, σταθερή και έτοιμη για τη διεύρυνση, 

ακόμη και κατά τη διαδικασία λήψης αποφάσεων.  

Η πρόταση 5 δεν παρουσιάζει σημαντικές τροποποιήσεις. 

Η πρόταση 6 συζητείται επίσης σε μεγάλο βαθμό με πολλά μέλη της ομάδας εργασίας να υποστηρίζουν 

περαιτέρω τις ιδέες ότι η ΕΕ πρέπει να είναι ισχυρός παράγοντας και να αξιολογεί τη σχέση της με το ΝΑΤΟ, 

ενώ εξετάζει παράλληλα νέες αμυντικές στρατηγικές — και διατηρεί παράλληλα την ταυτότητά της ως φορέα 

προώθησης της ειρήνης και της ευημερίας στο επίκεντρο τυχόν επιλογών άμυνας που θα γίνουν. Στις 

παρεμβάσεις συζητούνται οι διαφορετικές θέσεις όσον αφορά τη συμμετοχή στο ΝΑΤΟ σε διάφορες χώρες. 

Η συζήτηση για την άμυνα διεξάγεται σε σχέση με τη στρατηγική αυτονομία. Οι πολίτες ζητούν ελεύθερα και 

δίκαια μέσα ενημέρωσης στα οποία θα μπορεί να εντοπιστεί και να αντιμετωπιστεί η παραπληροφόρηση. 

Υπάρχει ευρύ φάσμα απόψεων όσον αφορά την έκταση και την ύπαρξη οποιουδήποτε νέου τύπου ενόπλων 

δυνάμεων της ΕΕ, αλλά ευρεία συμφωνία ότι θα πρέπει να χρησιμοποιούνται για αμυντικούς σκοπούς.  

Η πρόταση 7 καταλήγει σε ευρεία συμφωνία. Οι πολίτες ζητούν να αναφέρονται επίσης τα υβριδικά 

καθεστώτα μαζί με τα αυταρχικά καθεστώτα. Κατά τη συζήτηση σχετικά με την προετοιμασία της ΕΕ για τη 

διεύρυνση, γίνεται έκκληση για πιο θετική διατύπωση. Η συζήτηση αυτή αναδεικνύει επίσης την ανάγκη να 

εξεταστεί ευρύτερα από ό,τι τα Δυτικά Βαλκάνια όσον αφορά τη διεύρυνση, και συμφωνείται να 

χρησιμοποιηθεί ο όρος «υποψήφιες και δυνάμει υποψήφιες χώρες» αντί να καταρτιστεί κατάλογος των 

χωρών αυτών. 

Συμπερασματικές παρατηρήσεις 

Η συνεδρίαση διαρκεί καθ’ όλη τη διάρκεια της συζήτησης και, ως εκ τούτου, δεν είναι διαθέσιμη διερμηνεία 

για τα τελευταία 15 λεπτά της συζήτησης. Η κ. Ahuja αναφέρει ότι η κοινή γραμματεία θα λάβει υπόψη αυτή 

τη συζήτηση και θα συνεργαστεί με τους πολίτες για την πραγματοποίηση τυχόν πρόσθετων τροποποιήσεων 

στις προτάσεις — στόχος είναι η ανταλλαγή επικαιροποιημένων προτάσεων με την ομάδα εργασίας πριν 

από τη διάθεσή τους στη συζήτηση της ολομέλειας που θα πραγματοποιηθεί το Σάββατο το απόγευμα. Οι 

αποκλίνουσες απόψεις θα αναφέρονται σαφώς στα αποτελέσματα της ομάδας εργασίας, όπως και οι πηγές 

των προτάσεων. 


