
 

 

 
OSNUTEK POVZETKA ZAPISNIKA 

 

Delovna skupina za EU v svetu 
Predsedujoča Asees Ahuja (SE), 7. april 2022 od 18.00 do 20.30 

 

Začetek seje 

Predsedujoča je poudarila, da je cilj seje dokončno oblikovati predloge. V revidiranem dokumentu, ki je bil 

predložen članom delovne skupine, so bile upoštevane točke, navedene na prejšnji seji delovne skupine, pa 

tudi pisne povratne informacije, ki so jih predložili člani. Skupni sekretariat je pri pripravi teh sprememb 

sodeloval z državljanskim delom. Upoštevani so bili vsi predlogi, nekaterih pa državljanski del ni sprejel. 

Predsedujoča je tudi poudarila, da je imela neuradno srečanje z državljani, ki je v torek potekalo v virtualni 

obliki. Ob pregledu revidiranih predlogov, pripravljenih za to sejo, sta predsedujoča in uradni govorec menila, 

da so prispevki tisti, ki zagotavljajo globino in se ne razlikujejo bistveno od tega, kar so imeli državljani v 

središču svojih predlogov – priporočila. Državljani so se tudi odločili, da bodo vse teme, ki bi se lahko 

prekrivale z drugimi delovnimi skupinami, ostale v tej delovni skupini, saj so bili v predlogih dejansko 

obravnavani specifični vidiki zunanjih odnosov. 

 

Tako kot na prejšnjih sestankih so bili predlogi obravnavani po vrstnem redu sklopov, tokrat po predlogih, da 

bi se odzvali na morebitna nesoglasja ali želje po izboljšavah vseh delov delovne skupine.  

 

Preden so bili vsi predlogi obravnavani posamično, je v tej delovni skupini potekala razprava o ustreznosti 

nekaterih od teh predlogov, kar je zlasti izpostavil del nacionalnih parlamentov v delovni skupini. Uradni 

govorec je ponovno poudaril, da se vse te teme obravnavajo z vidika delovanja EU v mednarodnem okviru. 

Drugi deli so priznali, da so verjetno prisotna prekrivanja z drugimi delovnimi skupinami, vendar je bolje, da 

pride do prekrivanj, kot pa da se pomembni predlogi izpustijo. Delovna skupina se je dogovorila o 

vključujočem pristopu.  

Razprava o predlogih 

V zvezi s predlogom 1 je potekala živahna razprava, v kateri so zamisli segale od naložb na ravni EU in 

nacionalni ravni v strateških sektorjih do uporabe obstoječih programov, kot je InvestEU. Razpravljali so o 

pomislekih glede obravnavanja morebitnega kratkoročnega povečanja revščine za te vrste strateških 

ukrepov. Državljani so priznali, da je treba obravnavati revščino in druga kratkoročna vprašanja, da bi 

dosegli pravičen prehod, da pa so dolgoročne koristi ogromne. Razprava je potekala tudi o vprašanju 

avtonomije v primerjavi s protekcionizmom. Državljani so zagovarjali premik k avtonomiji na strateških 

področjih, obenem pa priznali koristi konkurenčnega in odprtega trga.  

O predlogih 2 in 3 je potekala obsežna razprava kot o možnostih, ki se prekrivata in očitno ujemata s 

predlogi drugih delovnih skupin. Državljani so poudarili, da mora biti EU sposobna zagotoviti sredstva iz 

virov, ki jih je mogoče etično zagovarjati. V predlogu 3 o proizvodnji in dobavi energije so državljani trdili, da 

so priporočila namenjena ravno temu, da bi ostala široka in bi se uporabljala v prihodnjih razmerah, namesto 

da bi omenjala specifične države/regije. 

Predlog 4 je bil deležen najdaljše razprave na seji. Državljani so želeli zagotoviti, da bo poudarek še naprej  

na dejstvu, da želijo, da bi bila EU pri sprejemanju odločitev hitra in učinkovita. Razprave o glasovanju s 

kvalificirano večino so bile obsežne: kako bi ga bilo mogoče uporabiti v okviru veljavnih pogodb, razprava pa 

je potekala tudi o morebitni spremembi Pogodb, da bi postalo splošno uporabno. Razprave o širitvi so bile 

osredotočene na upoštevanje strateškega pomena širitve. Državljani to razumejo in si želijo, da bi bila EU 

močna, stabilna in pripravljena na širitev, tudi pri sprejemanju odločitev.  



 

 

Za predlog 5 ni bilo predloženih bistvenih sprememb. 

Tudi o predlogu 6 se je veliko razpravljalo, pri čemer so številni člani delovne skupine še dodatno podprli 

ideje, da mora biti EU močan akter in oceniti svoje odnose z Natom, hkrati pa razmisliti o novih obrambnih 

strategijah – pri tem pa ohraniti svojo identiteto kot spodbujevalca miru in blaginje v središču vseh odločitev 

na področju obrambe, ki bodo sprejete. Govorci so razpravljali o različnih stališčih glede članstva v Natu v 

različnih državah. Razprava o obrambi je bila obravnavana tudi v povezavi s strateško avtonomijo. Državljani 

so pozvali k svobodnim in poštenim medijem, da bi bilo mogoče prepoznati dezinformacije in se boriti proti 

njim. Glede obsega in obstoja kakršne koli nove vrste oboroženih s il EU so bila prisotna najrazličnejša 

mnenja, splošno soglasje pa je bilo, da bi jih bilo treba uporabljati za obrambne namene.  

Predlog 7 je bil deležen širokega soglasja. Državljani so zahtevali, naj se navedejo tudi hibridni režimi in 

avtokratski režimi. V razpravi o pripravah EU na širitev se je pozvalo k bolj pozitivnemu govoru. V tej razpravi 

je bilo poudarjeno tudi, da je treba razmišljati širše kot le Zahodni Balkan v smislu širitve, in dogovorjeno je 

bilo, da se namesto seznama teh držav uporabi izraz „države kandidatke in potencialne države kandidatke“. 

Sklepne ugotovitve 

Seja je presegla dodeljeni čas, zato tolmačenje za zadnjih 15 minut razprave ni bilo na voljo. Asees Ahuja je 

povedala, da bo skupni sekretariat to razpravo upošteval in z državljani sodeloval pri morebitnih dodatnih 

spremembah predlogov, da bi delovni skupini posredoval posodobljene predloge, preden bodo na voljo na 

plenarni razpravi, ki bo potekala v soboto popoldne. Različna stališča bi bila jasno omenjena v rezultatih 

delovne skupine, prav tako pa tudi viri predlogov. 


