
 

 

 
NÁVRH SÚHRNU 

 

Pracovná skupina EÚ vo svete 
Predsedala pani Asees Ahuja (SE) 7. apríla 2022 od 18.00 do 20.30 h 

 

Otvorenie schôdze 

Predsedajúca zdôraznila, že cieľom schôdze je finalizovať návrhy. V revidovanom dokumente, ktorý bol 

predložený členom pracovnej skupiny, sa zohľadnili body uvedené na predchádzajúcej schôdzi pracovnej 

skupiny, ako aj písomné pripomienky členov. Pri vypracúvaní týchto zmien spoločný sekretariát 

spolupracoval s občianskou zložkou. Zvažovali sa všetky návrhy, niektoré len neboli zohľadnené 

v občianskej zložke. Predsedajúca tiež zdôraznila, že sa zúčastnila na neformálnom stretnutí občanov, ktoré 

sa konalo v utorok virtuálne. Po preskúmaní revidovaných návrhov na toto zasadnutie predsedajúca 

a hovorca vyjadrili presvedčenie, že príspevky priniesli presnosť a výrazne sa neodlišujú od podstaty 

návrhov občanov, teda odporúčaní. Občania tiež rozhodli, že všetky témy, ktoré by sa mohli prekrývať 

s inými pracovnými skupinami, sa v tejto pracovnej skupine zachovajú, pretože návrhy sa skutočne 

zaoberajú konkrétnymi aspektmi vonkajších vzťahov. 

 

Rovnako ako na predchádzajúcich schôdzach sa k návrhom pristupuje v poradí podľa klastrov, aby sa 

vyriešili všetky pretrvávajúce nezhody či zohľadnilo úsilie o zlepšenia všetkých zložiek pracovnej skupiny. 

 

Predtým, ako sa riešením všetkých jednotlivých návrhov prebehla diskusia o význame niektorých návrhov 

v tejto pracovnej skupine, čo zdôraznila najmä zložka pracovnej skupiny, ktorá je súčasťou národného 

parlamentu. Hovorca opäť zdôraznil, že všetky tieto témy sa skúmajú z pohľadu EÚ v medzinárodnom 

kontexte. Iní zástupcovia uznali, že pravdepodobne prichádza k prekrývaniu s inými pracovnými skupinami, 

ale je lepšie prekrývanie, ako riskovať, že budú príslušné návrhy vynechané. Pracovná skupina sa dohodla 

na inkluzívnom prístupe.  

Diskusia o návrhu 

O návrhu č. 1 sa viedla živá diskusia, pričom sa hovorilo o témach počnúc investíciami realizovanými na 

úrovni EÚ a na vnútroštátnej úrovni v strategických odvetviach až po využívanie existujúcich programov, ako 

je InvestEU. Diskutovalo sa o obavách týkajúcich sa riešenia potenciálneho krátkodobého nárastu chudoby 

v prípade týchto typov strategických opatrení. Občania uznali, že treba riešiť chudobu a iné krátkodobé 

problémy, aby sa dosiahla spravodlivá transformácia, dlhodobé prínosy sú však obrovské. Diskutovalo sa aj 

o otázke autonómie oproti protekcionizmu. Občania obhajovali posun smerom k autonómii v strategických 

oblastiach, pričom uznali výhody konkurencieschopného a otvoreného trhu.  

O oboch návrhoch, č. 2 aj č. 3, sa intenzívne diskutovalo ako o možnostiach, ktoré sa prekrývajú a zrejme sa 

približujú návrhom predloženým v iných pracovných skupinách. Občania zdôraznili, že EÚ musí byť schopná 

zabezpečiť zdroje z eticky obhájiteľných zdrojov. V súvislosti s návrhom č. 3 týkajúcim sa výroby a dodávok 

energie občania uviedli, že v odporúčaniach by sa nemali uvádzať konkrétne krajiny/regióny, ale majú zostať 

všeobecné, aby sa mohli uplatňovať na ďalšie situácie. 

O návrhu č. 4 sa uskutočnila najdlhšia diskusia schôdze. Občania chceli zabezpečiť, aby sa pozornosť 

naďalej zameriavala na ich úmysel, aby bola EÚ pri prijímaní rozhodnutí rýchla a efektívna. O hlasovaní 

kvalifikovanou väčšinou prebehlo veľa diskusií: o tom, ako by sa mohla využiť v rámci súčasných zmlúv, ako 

aj o zmene zmluvy s cieľom dosiahnuť všeobecnú uplatniteľnosť tohto hlasovania. Diskusie o rozšírení sa 

zamerali na zohľadnenie strategického významu rozšírenia. Občania to chápu a chcú pracovať na tom, aby 

bola EÚ silná, stabilná a pripravená na rozšírenie, a to aj v jej rozhodovacom procese.  



 

 

V návrhu č. 5 neboli predložené významné zmeny. 

O návrhu č. 6 sa tiež intenzívne diskutovalo s mnohými členmi pracovnej skupiny, ktorí ďalej podporovali 

myšlienku, že EÚ musí byť silným aktérom a posúdiť svoj vzťah s NATO a zároveň zvážiť nové obranné 

stratégie – a to pri súčasnom zachovaní svojej identity ako subjektu presadzujúceho mier a prosperitu 

v jadre všetkých prijímaných rozhodnutí v oblasti obrany. Vo vystúpeniach sa diskutovalo o rôznych 

postojoch k členstvu v NATO v jednotlivých krajinách. Diskusia o obrane sa týkala aj strategickej autonómie. 

Občania požadovali slobodné a spravodlivé médiá, v ktorých je možné identifikovať dezinformácie a bojovať 

proti nim. Bola vyjadrená široká škála názorov, pokiaľ ide o rozsah a existenciu akéhokoľvek nového typu 

ozbrojených síl EÚ, ale aj široká zhoda v tom, že sa majú využívať na obranné účely.  

V návrhu č. 7 sa dosiahla široká zhoda. Občania žiadali, aby sa okrem autokratických režimov spomenuli aj 

hybridné režimy. Pri diskusii o príprave EÚ na rozšírenie sa vyžaduje pozitívnejší jazyk. V tejto diskusii sa  

tiež zdôraznila potreba myslieť v širších súvislostiach než len západný Balkán, pokiaľ ide o rozšírenie, 

a dohodlo sa, že namiesto toho, aby sa vytvoril zoznam takýchto krajín, sa bude používať pojem 

„kandidátske a potenciálne kandidátske krajiny“. 

Záverečné poznámky 

Schôdza trvala dlhšie, ako bolo plánované, takže tlmočenie počas posledných 15 minút diskusie nebolo 

k dispozícii. Predsedajúca Ahuja uviedla, že spoločný sekretariát túto diskusiu zohľadní a na všetkých 

ďalších úpravách návrhov bude spolupracovať s občanmi, pričom cieľom je podeliť sa o aktualizované 

návrhy s pracovnou skupinou, a to predtým, ako sa sprístupnia na rozpravu v pléne v sobotu popoludní. 

Vo výsledkoch pracovnej skupiny sa jasne uvedú odlišné názory, ako aj zdroje návrhov.  


