
 

 

 
 

ZBIRNO POROČILO 
plenarne delovne skupine o EU v svetu Konference o prihodnosti 
Evrope v Strasbourgu, v petek, 11. marca 2022, od 9.00 do 11.00 

 
Predsedujoči: minister Hans Dahlgren, uradni govorec: Mansef Campos 

(tolmačenje za angleščino, nemščino, francoščino, italijanščino, grščino, španščino, portugalščino, 
švedščino, madžarščino, poljščino, romunščino, slovenščino, hrvaščino)  

 
1. Začetek seje 
 
Ker je minister Hans Dahlgren zaradi pokvarjenega vlaka zamujal, je četrto sejo delovne skupine otvorila in ji 
začasno predsedovala direktorica sekretariata koordinacije EU v uradu predsednika vlade Asees Ahuja. 
Poudarila je, kako so teme te delovne skupine pomembne, zlasti po ruski invaziji na Ukrajino.  

 
2. Razprava o priporočilih evropskega državljanskega foruma 4 
 
Minister Hans Dahlgren je ob upoštevanju razprav s predstavniki državljanov v delovni skupini predstavil 
tematski program, ki temelji na treh temah, ki odražajo sklope priporočil evropskega državljanskega 
foruma 4: 
 

1. Neodvisnost in stabilnost 
2. EU kot mednarodna partnerica 
3. Močna EU v mirnem svetu 

 
Predsednik je pri razpravi o vsaki temi najprej pozval državljane, naj predstavijo ustrezna priporočila ter 
pojasnijo razloge zanje. Nato so se lahko odzvali tudi drugi člani skupine, temu pa je sledila razprava. 
Državljani so razvili drugačen preferenčni sistem povezovanja v sklope, ki so ga na začetku te seje 
predstavili ostalim članom delovne skupine.  

 
Tematsko področje št. 1: neodvisnost in stabilnost 
  
Predsednik je opozoril na šest priporočil v zvezi s to temo: od razvoja politik za zagotavljanje cenovne 
dostopnosti, trajnosti in razpoložljivosti etičnih evropskih izdelkov do zmanjšanja energetske odvisnosti. 

Državljani ambasadorji so predstavili priporočila o teh temah, posebno pozornost pa so namenili potrebi po 
energetski neodvisnosti (kot so potrdili nedavni dogodki), veliko večjemu razvoju obnovljivih virov energije in 
potrebi po krepitvi zunanjih meja EU. Predstavnik nemškega državljanskega foruma je predstavil njihova 
priporočila, pri čemer se je osredotočil na potrebo po tem, da se za sprejemanje odločitev na področju 
skupne zunanje in varnostne politike odloča s kvalificirano večino in ne s soglasjem. V nemškem forumu so 
poudarili tudi potrebo po strateški oskrbi z energijo in hrano z okolju prijaznejšo dobavno verigo. 

Drugi člani delovne skupine so si v odgovor na priporočila izmenjali zamisli, ki bi jih bilo dobro upoštevati pri 
nadaljnjem delu: od poudarjanja potrebe po diverzifikaciji oskrbe z energijo in hrano, namesto da bi bili 
strogo samozadostni. Več članov je vprašalo, ali so ta priporočila še vedno zadostna, saj so bila pripravljena 
pred invazijo Rusije na Ukrajino. Državljani so izrazili prepričanje, da so priporočila še vedno ustrezna, 
predsednik pa je omenil, da bi lahko priporočila pri nadaljnjem ukrepanju povezali z novimi okoliščinami. 



 

 

Drugi člani so opozorili na dokument, ki so ga pripravili poslanci Evropskega parlamenta, ki so člani delovne 
skupine. Obravnavali so tudi pomen pravne države in prizadevanja, da bi bila EU tesneje povezana z 
državljani. 

Tematsko področje št. 2: EU kot mednarodna partnerica 
 
Predsednik je opozoril na devet priporočil v zvezi s to obširno temo: od izkoriščanja položaja EU kot 
trgovinske partnerice do izboljšanja svetovnih etičnih, družbenih in okoljskih standardov. Predlagajo tudi bolj 
avtonomno proizvodnjo energije iz obnovljivih virov v Evropi in večjo udeležbo civilne družbe. 

Državljani ambasadorji so predstavili priporočila v zvezi s tem. Opozorili so zlasti, da bi bilo treba kaznovati 
države, ki ne spoštujejo standardov, vzpostaviti sistem ekološke ocene, da bi bilo zaželeno, da se prepove 
izvoz odpadkov, da bi bilo treba pridobiti države v razvoju kot partnerice, jim pomagati pri prehodu na okolju 
in družbi prijaznejšim politikam, ter da je pri sprejemanju odločitev v EU potrebne več preglednosti in 
odgovornosti.  

Poleg tega so bila predstavljena priporočila nizozemskega državljanskega foruma. Poudarili so, da bi morala 
EU izkoristiti svoje prednosti, med katerimi sta tudi njena velikost in zmožnost, da je lahko veliko bolj vplivna 
kot posamezne države. Unija mora imeti odločen glas, da lahko deluje kot protiutež Rusiji in Kitajski, vendar 
mora biti sposobna tudi hitreje sprejemati odločitve. Čeprav se zavzemamo za nenasilne rešitve, je potrebno 
sodelovanje evropskih vojsk. Predstavljena so bila tudi priporočila litovskega državljanskega foruma, ki so se 
osredotočala na krepitev vezi z državami vzhodnega partnerstva, uvedbo strožjih sankcij proti Rusiji, 
solidarnost med državami članicami, namenjanje večje pozornosti Kitajski in Afriki ter imenovanje 
evropskega ministra za zunanje zadeve. V priporočilih nemškega državljanskega foruma je poudarjeno, da 
mora imeti evropski zeleni dogovor zunanjo razsežnost – kriza v Ukrajini namreč ne pomeni, da je podnebna 
kriza prekinjena. 

Drugi predstavniki so poudarili, da je treba civilno družbo in socialne partnerje še naprej vključevati v 
prizadevanja za spodbujanje demokracije v Uniji in širše. Poudarjeno je bilo, da bi lahko bil zeleni dogovor 
sredstvo za nadaljnje preprečevanje ruskega vpliva. 

 
Tematsko področje št. 3: močna EU v mirnem svetu  
 
Predsednik je opozoril na sedem priporočil, ki obravnavajo različna vprašanja, kot so sprejemanje več 
odločitev s kvalificirano večino namesto s soglasjem, ustanovitev skupnih oboroženih sil, sankcije EU ter 
priporočila za boljše obveščanje državljanov in nadaljevanje dialoga. 

Državljani ambasadorji so predstavili priporočila v zvezi s tem, pri čemer so posebno pozornost namenili 
priporočiloma št. 21 (konec odločanja s soglasjem, razen za širitev in temeljna načela EU) in št. 26 (širitev 
šele po utrditvi EU), učinkovitejšemu orodju za sankcije in skupnim vojaškim silam izključno za obrambne 
namene.  
 
Drugi člani so poudarili vlogo vojaških posredovanj EU pri mirovnih operacijah, ne pa zamisli, da bi Unija 
postala vojaško zavezništvo.  
 
Eden od udeležencev je menil, da bi bilo treba izraz „oborožene sile“ natančno opredeliti in da bi morala 
imeti zveza NATO v vojaških zadevah prednost, nacionalni parlamenti pa bi morali imeti zadnjo besedo pri 
razporejanju oboroženih sil. Razpravljali so tudi o zasnovi Evropskega obrambnega sklada in skupnih 
evropskih oboroženih sil. Ob vseprisotni misli na invazijo Rusije na Ukrajino sta bili ključni točki razprave 
obramba in varnost ter kako ju obravnavati z enotnim pristopom EU. 
 
Državljani so pozvali k večji preglednosti in izobraževanju državljanov in državljank po vsej EU, da bi bolje 
razumeli njene pristojnosti in postopke. Poudarili so, da se na tem področju številne teme delovne skupine 
EU v svetu prekrivajo s temami drugih delovnih skupin, kar je treba upoštevati pri oblikovanju prihodnjih 
predlogov. 
 
Sklepne ugotovitve  
 
Predsednik Hans Dahlgren se je vsem zahvalil za plodno razpravo in izrazil upanje, da je razprava 
državljanom zagotovila koristne povratne informacije. Omenil je, da se je dan pred tem mudil v Versaillesu 



 

 

na izrednem zasedanju Evropskega sveta, na katerem so se voditelji držav in vlad dogovorili o politični, 
humanitarni in vojaški podpori Ukrajini. Dejal je, da trenutno vsi razmišljajo o vlogi EU v mednarodnih 
zadevah, Unija pa deluje enotno in odločno. 

Izvršni odbor bo pred naslednjo plenarno skupščino razpravljal o nadaljnjih korakih za izvajanje priporočil, do 
takrat pa se lahko razprave nadaljujejo tudi v skupini na aplikaciji WhatsApp. 


