
 

 

 
 

SÚHRNNÝ ZÁZNAM 
Plenárne zasadnutie Konferencie o budúcnosti Európy – pracovná 
skupina EÚ vo svete – Štrasburg, piatok 11. marca 2022, od 9.00 do 

11.00 h 
 

Predsedajúci: minister Hans Dahlgren, hovorca: Mansef Campos 
(Tlmočenie: EN, DE, FR, IT, EL, ES, PT, SE, HU, PL, RO, SI, HR)  

 
1. Otvorenie zasadnutia 
 
Z dôvodu neskorého príchodu ministra Dahlgrena, ktorý zapríčinil pokazený vlak, otvorila zasadnutie 
riaditeľka pre koordináciu s EÚ na úrade predsedu vlády Asees Ahuja, ktorá zo začiatku zasadnutiu aj 
predsedala. Poukázala na rastúci význam tém tejto pracovnej skupiny v súčasnosti, najmä v nadväznosti na 
ruskú inváziu Ukrajiny.  

 
2. Diskusia o odporúčaniach z európskej panelovej diskusie občanov 4 
 
Minister Dahlgren, po zohľadnení svojich diskusií so zástupcami občanov v pracovnej skupine, rozoslal 
tematický program, ktorý vychádzal z troch tém odrážajúcich okruhy odporúčaní z európskej panelovej 
diskusie občanov 4: 
 

1. Sebestačnosť a stabilita 
2. EÚ ako medzinárodný partner 
3. Silná EÚ v mierovom svete 

 
Pri každej diskusii predsedajúci najskôr vyzval občanov, aby predstavili príslušné odporúčania a objasnili 
dôvody a motívy, z ktorých vychádzajú. Potom sa mohli vyjadriť aj ostatní členovia skupiny a nasledovala 
diskusia. Občania vytvorili odlišný systém preferenčného zoskupovania odporúčaní, ktorý zvyšku pracovnej 
skupiny predstavili na začiatku zasadnutia.  

 
Okruh 1:  Sebestačnosť a stabilita 
  
Predsedajúci upozornil na šesť odporúčaní v rámci tohto okruhu. Týkali sa rôznych tém, od vypracovania 
politík na zabezpečenie cenovej dostupnosti, udržateľnosti a dostupnosti etických európskych výrobkov po 
zníženie energetickej závislosti. 

Zástupcovia občanov predstavili na túto tému odporúčania, pričom upozornili najmä na potrebu energetickej 
autonómie (ako to dokázali nedávne udalosti), oveľa intenzívnejší rozvoj obnoviteľných zdrojov energie a 
potrebu posilniť vonkajšie hranice EÚ.  Zástupca z nemeckej panelovej diskusie občanov predstavil 
odporúčania občanov, ktoré sa sústredili na potrebu nahradiť požiadavku jednomyseľnosti hlasovaním na 
základe pravidla kvalifikovanej menšiny v prípade rozhodovania v oblasti SZBP. Nemecká panelová diskusia 
občanov tiež zdôraznila potrebu strategických dodávok energie a potravín s dodávateľským reťazcom, ktorý 
by bol šetrnejší k životnému prostrediu. 

V reakcii na odporúčania predstavili ostatní členovia pracovnej skupiny svoje nápady, ktoré bude treba mať 
na pamäti pri ďalšom postupe. Týkali sa napríklad zdôraznenia potreby diverzifikovať dodávky energie a 
potravín namiesto prísnej sebestačnosti. Viacerí členovia sa tiež zaujímali o to, či sú tieto odporúčania stále 
dostačujúce, vzhľadom na to, že boli vypracované pred ruskou inváziou Ukrajiny. Občania obhajovali 



 

 

význam týchto odporúčaní. Predsedajúci uviedol, že odporúčania by sa mohli pri ďalšom postupe zohľadniť 
v súvislosti s novou situáciou. 

Iní členovia upozornili na dokument, ktorý vypracovali poslanci Európskeho parlamentu, ktorí sú členmi 
pracovnej skupiny. Riešili sa aj otázky významu právneho štátu a čo najväčšieho priblíženia EÚ občanom. 

Okruh 2:  EÚ ako medzinárodný partner 
 
Predsedajúci upozornil na deväť odporúčaní v rámci tohto širokého okruhu. Týkali sa rôznych tém, od 
využívania pozície EÚ ako obchodného partnera po zlepšenie celosvetových etických, sociálnych a 
environmentálnych noriem. Navrhuje sa v nich tiež autonómnejšia výroba energie z obnoviteľných zdrojov v 
Európe, ako aj väčšie zapojenie občanov. 

Zástupcovia občanov predložili na túto tému odporúčania. Upozornili najmä na: potrebu uložiť sankcie 
štátom, ktoré nedodržiavajú normy, potrebu systému ekologického skóre, potrebu zakázať vývoz odpadu, 
potrebu vytvoriť partnerstvá s rozvojovými krajinami s cieľom pomôcť im prejsť na environmentálne a 
sociálne šetrnejšie politiky a potrebu transparentnosti a zodpovednosti pri rozhodovaní EÚ.  

Okrem toho boli predstavené aj odporúčania z holandskej panelovej diskusie občanov. Holandskí občania 
zdôraznili, že EÚ by mala využiť svoje silné stránky, medzi ktoré patrí jej veľkosť a schopnosť ovplyvňovať 
výraznejšie než jednotlivé krajiny. Na vyváženie Ruska a Číny je potrebný silný európsky hlas, no EÚ musí 
byť schopná rýchlejšie prijímať rozhodnutia. Spolupráca európskych armád je nevyhnutná, aj keď 
uprednostňujeme nenásilné riešenia. Predstavené boli aj odporúčania z litovskej panelovej diskusie. 
Zameriavali sa na: posilnenie vzťahov s krajinami Východného partnerstva, uloženie silnejších sankcií 
Rusku, solidaritu medzi členskými štátmi, väčšiu pozornosť Číne a Afrike a vytvoreniu európskeho 
ministerstva zahraničných vecí. V odporúčaniach z nemeckej panelovej diskusie sa tiež zdôraznila potreba 
vonkajšieho rozmeru Európskej zelenej dohody – kríza na Ukrajine neznamená, že klimatická kríza bola 
pozastavená. 

Iní zástupcovia zdôraznili, že je potrebné naďalej zapájať občiansku spoločnosť a sociálnych partnerov do 
úsilia o vnútornú a vonkajšiu podporu demokracie. Zelená dohoda bola zdôraznená ako prostriedok na 
ďalšie obmedzenie ruského vplyvu. 

 
Okruh 3:  Silná EÚ v mierovom svete  
 
Predsedajúci upozornil na sedem odporúčaní, ktoré sa týkali rôznych otázok, ako je prijímanie väčšieho 
počtu rozhodnutí kvalifikovanou väčšinou namiesto jednomyseľnosti, založenie spoločných ozbrojených síl, 
sankcií EÚ a tiež spôsobu, akým možno lepšie informovať občanov a pokračovať v dialógu. 

Zástupcovia občanov predložili na túto tému odporúčania, pričom upozornili najmä na odporúčania č. 21 
(skoncovať s jednomyseľnosťou okrem prípadov rozširovania a základných zásad EÚ) a č. 26 (rozšírenie až 
po konsolidácii EÚ), účinnejší sankčný nástroj a spoločné vojenské sily, no len na obranné účely.   
 
Iní členovia zdôraznili skôr mierovú úlohu vojenských zásahov EÚ ako myšlienku, že by sa EÚ mala stať 
vojenskou alianciou.   
 
Jeden účastník vyjadril názor, že pojem „ozbrojené sily“ sa musí vymedziť presne a že NATO by malo mať 
vo vojenských záležitostiach prednosť, pričom národné parlamenty by mali mať pri nasadzovaní ozbrojených 
síl posledné slovo. Ďalej sa diskutovalo o koncepciách Európskeho obranného fondu a európskych 
spoločných ozbrojených síl. Ruskú inváziu Ukrajiny mal na mysli každý a tak boli kľúčovými bodmi na 
diskusiu obrana a bezpečnosť a ako ich riešiť ako jednotná EÚ. 
 
Občania vyzvali na väčšiu transparentnosť a lepšie vzdelávanie pre ľudí v celej EÚ, aby lepšie pochopili jej 
kompetencie a postupy. Zdôraznili, že táto oblasť je príkladom značného prekrývania tém pracovnej skupiny 
EÚ vo svete s témami iných pracovných skupín. Túto skutočnosť je treba vziať do úvahy pri formulovaní 
návrhov v rámci ďalšieho postupu. 
 
 Záverečné poznámky  
 



 

 

Predsedajúci Dahlgren poďakoval všetkým účastníkom za plodnú diskusiu a vyjadril nádej, že občanom 
poskytla užitočnú spätnú väzbu. Uviedol, že v predchádzajúci deň sa zúčastnil na mimoriadnom zasadnutí 
Európskej rady vo Versailles, kde sa hlavy štátov a predsedovia vlád zhodli na politickej, humanitárnej a 
vojenskej podpore pre Ukrajinu. Vyjadril, že úlohu EÚ v medzinárodných záležitostiach má teraz na mysli 
každý a že EÚ sama koná jednotne a odhodlane. 

Výkonná rada bude pred nasledujúcim plenárnym zasadnutím rokovať o ďalších krokoch, pokiaľ ide o 
dosiahnutie pokroku v súvislosti s odporúčaniami. Medzitým sa v diskusiách môže pokračovať aj v skupine 
na platforme WhatsApp. 


