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Arbetsgruppen för EU i världen 
Ordförande: Asees Ahuja (SE) den 7 april 2022 kl. 18.00–20.30 

 

Mötet inleddes 

Ordföranden betonade att syftet med mötet var att färdigställa förslagen. I det reviderade dokument som 

lades fram för arbetsgruppens medlemmar hade hänsyn tagits till de punkter som nämnts vid det föregående 

mötet i arbetsgruppen samt skriftliga synpunkter från medlemmarna. Det gemensamma sekretariatet hade 

samarbetat med medborgarkomponenten vid utarbetandet av dessa ändringar. Alla förslag hade beaktats, 

men vissa hade helt enkelt inte godtagits av medborgarkomponenten. Ordföranden betonade också att hon 

på tisdagen haft ett informellt, virtuellt medborgarmöte. Ordföranden och talespersonen tittade på de 

reviderade förslag som utarbetats inför detta möte och ansåg att förslagen var sådana att de gick på djupet 

och i stort sett motsvarade det som medborgarna hade fokuserat på i sina förslag – rekommendationerna. 

Medborgarna hade också beslutat att alla frågor som skulle kunna överlappa andra arbetsgrupper skulle 

behållas i denna arbetsgrupp eftersom det de facto fanns särskilda aspekter på yttre förbindelser som togs 

upp i förslagen. 

 

Liksom vid tidigare möten behandlades förslagen gruppvis, denna gång förslag för förslag för att ta itu med 

eventuella kvarstående meningsskiljaktigheter eller önskemål om förbättringar från arbetsgruppens samtliga 

komponenter. 

 

Innan förslagen behandlades individuellt diskuterades relevansen av vissa av förslagen i denna arbetsg rupp, 

med särskild emfas från komponenten för de nationella parlamenten. Talespersonen betonade återigen att 

alla dessa frågor behandlas ur ett perspektiv med EU som aktör i ett internationellt sammanhang. Andra 

komponenter konstaterade att det sannolikt förekommer överlappningar med andra arbetsgrupper men att 

det är bättre att ha överlappningar än att riskera att relevanta förslag förbises. Arbetsgruppen enades om en 

inkluderande strategi.  

Diskussion om förslagen 

Förslag 1 diskuterades livligt, med tankar om allt från investeringar på EU-nivå och nationell nivå i 

strategiska sektorer till utnyttjande av befintliga program, till exempel InvestEU. Man diskuterade farhågor i 

samband med dessa typer av strategiska åtgärder, när det gällde att ta itu med potentiella ökningar av 

fattigdomen på kort sikt. Medborgarna erkände att frågan om fattigdom och andra frågor på kort sikt måste 

hanteras för att få till stånd en rättvis omställning, men framhöll samtidigt att de långsiktiga fördelarna var 

enorma. Frågan om autonomi kontra protektionism diskuterades också. Medborgarna försvarade en 

övergång till autonomi på strategiska områden, men erkände fördelarna med en konkurrensutsatt och öppen 

marknad. 

Förslagen 2 och 3 diskuterades båda intensivt som alternativ som överlappar varandra och tycks stämma 

överens med förslag som lagts fram i andra arbetsgrupper. Medborgarna betonade att EU måste kunna 

säkra resurser från etiskt försvarbara källor. I förslag 3 om energiproduktion och energiförsörjning 

argumenterade medborgarna för att rekommendationerna just var avsedda att vara fortsatt breda, så att de 

kan tillämpas på kommande situationer, i stället för att man nämner specifika länder/regioner.  

Förslag 4 resulterade i mötets längsta diskussion. Medborgarna ville se ti ll att fokus ligger kvar på det faktum 

att de vill att EU ska ha en snabb och effektiv beslutsprocess. Det förekom en hel del diskussioner om frågan 

om omröstning med kvalificerad majoritet och om hur denna typ av omröstning skulle kunna utnyttjas inom 

ramen för de nuvarande fördragen samt om fördragsändringar för att göra den allmänt tillämplig. 



 

 

Utvidgningsdiskussionerna inriktades på vikten av att ha utvidgningens strategiska betydelse i åtanke. 

Medborgarna förstår detta och vill arbeta för att uppnå ett EU som är starkt, stabilt och redo för utvidgning, 

även i beslutsfattandet.  

Förslag 5 hade inte genomgått några betydande ändringar. 

Förslag 6 diskuterades också utförligt, med inlägg från ett antal medlemmar i arbetsgruppen som fortsatt 

stödde tankarna om att EU måste vara en stark aktör som samtidigt utvärderar sina förbindelser med Nato 

och parallellt överväger nya försvarsstrategier. På samma gång är det mycket viktigt att EU behåller sin 

identitet som främjare av fred och välstånd som kärnan i alla försvarsrelaterade valsituationer framöver. 

Under inläggen diskuterades de olika ståndpunkterna i fråga om Natomedlemskap i olika länder. 

Försvarsdiskussionen handlade också om strategiskt oberoende. Medborgarna efterlyste fria och rättvisa 

medier där desinformation kan identifieras och motverkas. En rad olika åsikter framfördes om omfattningen 

och förekomsten av nya typer av väpnade styrkor för EU:s del, men det rådde bred enighet om att dessa bör 

användas för defensiva ändamål.  

Bred enighet rådde också i fråga om förslag 7. Medborgarna begärde att hybridregimer också nämns, jämte 

autokratiska regimer. Ett mer positivt språkbruk efterlystes eftertryckligen i diskussionerna om EU:s 

utvidgningsförberedelser. I diskussionen framhölls också vikten av att tänka bredare än enbart västra Balkan 

när det gäller utvidgningen, och man enades om att använda termen ”kandidatländer och potentiella 

kandidatländer” i stället för att upprätta en förteckning över sådana länder.  

Avslutande kommentarer 

Mötet drog ut på tiden, vilket innebar att det inte fanns någon tolkning att tillgå under de avslutande 

15 minuterna. Ordförande Ahuja framhöll att det gemensamma sekretariatet skulle beakta de diskussioner 

som förts och samarbeta med medborgarna för att göra eventuella ytterligare ändringar av förslagen – med 

målet att dela med sig av uppdaterade förslag till arbetsgruppen före tillgängliggörandet inför plenardebatten 

på lördagseftermiddagen. Avvikande åsikter skulle klart och tydligt nämnas i resultatet av arbetsgruppens 

insatser, liksom källorna till förslagen. 


