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Opening van de vergadering 

De voorzitter benadrukt dat de vergadering tot doel heeft de laatste hand te leggen aan de voorstellen. In het 

herziene document dat aan de leden van de werkgroep is verstrekt, is rekening gehouden met de punten die 

tijdens de vorige vergadering van de werkgroep zijn genoemd en met de schriftelijke feedback van de leden. 

Het gemeenschappelijk secretariaat heeft bij het aanbrengen van deze wijzigingen samengewerkt met de 

burgercomponent. Alhoewel alle suggesties in overweging zijn genomen, heeft het burgercomponent niet 

met alle suggesties ingestemd. De voorzitter wijst er ook op dat zij op dinsdag een informele, virtuele 

vergadering met burgers heeft gehad. Bij het bekijken van de herziene voorstellen die voor deze vergadering 

zijn voorbereid, geven de voorzitter en de woordvoerder aan dat de bijdragen diepte toevoegen en niet veel 

afwijken van wat de burgers in hun voorstellen centraal hebben gesteld — de aanbevelingen. De burgers 

besluiten tevens dat onderwerpen die zouden kunnen overlappen met andere werkgroepen, toch in deze 

werkgroep zullen blijven omdat de voorstellen specifieke aspecten van externe betrekkingen bevatten. 

 

Net als in vorige vergaderingen worden de voorstellen in clustervolgorde behandeld, ditmaal voorstel voor 

voorstel, om alle blijvende onenigheid of verzoeken om verbetering van alle componenten van de werkgroep 

aan bod te laten komen. 

 

Voordat alle voorstellen afzonderlijk worden behandeld, is er een discussie over de relevantie van sommige 

van de voorstellen in deze werkgroep, met name ingegeven door de component nationale parlementen van 

de werkgroep. De woordvoerder benadrukt nogmaals dat al deze onderwerpen worden bekeken vanuit het 

oogpunt van het optreden van de EU in een internationale context. Andere componenten erkennen dat er 

waarschijnlijk overlappingen zijn met andere werkgroepen, maar het is beter overlappingen te hebben dan 

relevante voorstellen achterwege te laten. De werkgroep is akkoord over een inclusieve benadering.  

Debat over de voorstellen 

Over voorstel 1 wordt levendig gedebatteerd en komen uiteenlopende ideeën aan de orde, zoals 

investeringen op EU- en nationaal niveau in strategische sectoren en het gebruik van bestaande 

programma’s zoals InvestEU. Zorgen over mogelijke toenemende armoede op de korte termijn worden geuit 

in verband met dit soort strategische acties. De burgers erkennen dat armoede en andere 

kortetermijnkwesties moeten worden aangepakt om een eerlijke en rechtvaardige transitie tot stand te 

brengen, maar dat de voordelen op lange termijn enorm zijn. Ook wordt gesproken over autonomie ten 

opzichte van protectionisme. De burgers verdedigen een stap in de richting van autonomie op strategische 

gebieden, zij het dat zij ook de voordelen van een concurrerende en open markt erkennen.  

De voorstellen 2 en 3 worden beide uitvoerig besproken als zijnde opties die elkaar overlappen en lijken 

overeen te komen met voorstellen van andere werkgroepen. De burgers benadrukken dat de EU middelen 

uit ethisch verdedigbare bronnen moet kunnen veiligstellen. In voorstel 3 over energieproductie en -

voorziening voeren de burgers aan dat de aanbevelingen met opzet breed zijn geformuleerd, zodat ze 

kunnen worden toegepast op toekomstige situaties, in plaats van specifieke landen/regio’s te noemen.  

Over voorstel 4 vindt het langste debat in de vergadering plaats. De burgers willen ervoor zorgen dat de 

nadruk blijft liggen op het feit dat zij willen dat de EU snel en efficiënt is bij het nemen van besluiten. Er wordt 

uitvoerig gediscussieerd over besluitvorming met gekwalificeerde meerderheid van stemmen: hoe het binnen 

de huidige verdragen kan worden gebruikt en hoe een verdragswijziging deze methode van besluitvorming 



 

 

algemeen toepasbaar kan maken. Besprekingen over uitbreiding van de EU hebben het strategische belang 

van uitbreiding als focus. De burgers begrijpen dit en willen werken aan een sterke en stabiele EU die klaar 

is voor uitbreiding, zelfs in haar besluitvorming.  

Wat betreft voorstel 5 worden geen significante wijzigingen gepresenteerd.  

Ook voorstel 6 wordt uitvoerig besproken en veel leden van de werkgroep scharen zich achter ideeën zoals 

dat de EU een sterke speler moet zijn en haar betrekkingen met de NAVO moet evalueren, en tevens 

nieuwe verdedigingsstrategieën in overweging moet nemen, met dien verstande dat haar identiteit als 

voorvechter van vrede en welvaart centraal moet blijven staan in alle defensiekeuzes die zullen worden 

gemaakt. In de interventies worden de verschillende standpunten over het NAVO-lidmaatschap in 

verschillende landen besproken. De discussie over defensie raakt ook aan het onderwerp strategische 

autonomie. Burgers roepen op tot vrije en eerlijke media waarin desinformatie kan worden opgespoord en 

bestreden. De meningen lopen uiteen over de omvang en het bestaan van eventuele nieuwe soorten EU-

strijdkrachten, maar men is het er in ruime mate over eens dat zij voor defensieve doeleinden moeten 

worden gebruikt.  

Wat betreft voorstel 7 wordt een ruime mate van overeenstemming bereikt. Burgers verzoeken om naast 

autocratische regimes ook hybride regimes te noemen. Er wordt aangedrongen op een positievere 

formulering bij de bespreking van de voorbereiding van de EU op uitbreiding. Ook wordt gewezen op de 

noodzaak om in termen van uitbreiding breder te denken dan alleen de Westelijke Balkan, en er wordt 

overeengekomen de term “kandidaat-lidstaten en potentiële kandidaat-lidstaten” te gebruiken in plaats van 

een lijst van dergelijke landen op te stellen. 

Slotopmerkingen 

De vergadering duurde langer dan de toegewezen tijd, waardoor er gedurende de laatste 15 minuten van de 

discussie geen vertolking beschikbaar was. Mevrouw Ahuja deelt mee dat het gemeenschappelijk 

secretariaat met dit debat rekening zal houden en met de burgers zal samenwerken om aanvullende 

wijzigingen in de voorstellen aan te brengen. Doel is de bijgewerkte voorstellen met de werkgroep te delen 

alvorens ze beschikbaar te stellen voor het plenaire debat dat op zaterdagmiddag plaatsvindt. Uiteenlopende 

standpunten zullen duidelijk worden vermeld in de resultaten van de werkgroep, evenals de herkomst van de 

voorstellen. 


