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UDKAST TIL KORTFATTET REFERAT 

Arbejdsgruppen om EU i verden 
 

Under forsæde af Hans Dahlgren, minister for europæiske anliggender, Sverige 
Den 21. januar 2022 kl. 14.00-16.00 

 
 
 

1. Indledende bemærkninger fra formanden 
 
Formanden, Hans Dahlgren, åbnede dette hybridmøde på afstand fra Stockholm og bad Richard 
Corbett fra konferencens fælles sekretariat om at bistå ham med at indkalde talere i lokalet. Han 
mindede om, at han under forberedelsen af dette møde havde opfordret medlemmerne af 
borgerpanelet til at forelægge emner og spørgsmål til debatten, som han derefter havde omdelt 
sammen med dagsordenen. På grundlag af disse forslag foreslog han at opdele debatten (som gik 
forud for modtagelsen af konkrete anbefalinger fra borgerpanelerne) i tre områder med en halv times 
drøftelse under hvert område, hvor medlemmer af arbejdsgruppen ville have prioritet: 
 
Område 1: Selvforsyning og stabilitet 
Område 2: EU som international partner 
Område 3: Et stærkt EU i en fredelig verden 
 
 
2. Kort præsentation af EU's instrumenter og institutioner på den globale scene. 
 
Da Josep Borrell, EU's højtstående repræsentant og næstformand i Kommissionen, ikke kunne 
deltage i arbejdsgruppens møde, gav formanden selv denne præsentation og skitserede de centrale 
elementer i EU's eksterne forbindelser, hvordan de fungerede, og hvordan beslutningerne blev 
truffet. 
 
 
3. Drøftelseri 
 
Område 1: Selvforsyning og stabilitet 
(4 spørgsmål modtaget fra borgerne)  
 
Borgerne gav udtryk for, at EU var en stærk international partner inden for handel og politiske 
forbindelser, som kunne udnytte sin kollektive styrke til at fremme europæiske værdier i udlandet, 
hvis handelspolitikken satte menneskerettighederne og de sociale og miljømæssige værdier i 
centrum for alle bestræbelser. Blomstrende handel med andre store aktører som Kina og USA var 
også af interesse. Behovet for en stærkere sikkerheds- og forsvarspolitik – under hensyntagen til 
muligheden for en fælles hær og en kombineret indsats inden for cybersikkerhed – blev nævnt.  
 
 Som svar herpå fokuserede debatten på: 

• behovet for at udnytte handelsaftaler 
• behovet for at sikre råstoffer og selvforsyning med energi 
• fødevareforsyning 
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• Den Europæiske Unions udenrigspolitiske diplomati, EU-Udenrigstjenestens og HR/NF's 
arbejde 

 
Formanden, Hans Dahlgren, opsummerede drøftelserne og mindede om, at målet var en rapport, der 
afspejlede, hvad borgerne havde bidraget med. Den burde være aktuel og være baseret på de 
emner, borgerne havde bragt på bane.  
 
Område 2: EU som international partner 
(2 spørgsmål fra borgerne vedrørende værdier og standarder) 
 
Borgerne gjorde opmærksom på behovet for overvågning og sikring af, at de eksisterende regler blev 
bedre overholdt. De reflekterede også over behovet for flere ekspertudtalelser for bedre at informere 
borgerne om visse emner. 
 
Under debatten blev der lagt vægt på flere mål: 

• EU kunne skabe internationale forandringer som en global aktør (Parisaftalen om 
klimaændringer var et eksempel på, at EU var i stand til at udnytte sin kollektive styrke til at 
påvirke USA og Kina). Handelsaftaler kunne også bruges til at fremme forandring og sikre bedre 
overholdelse af beskyttelsen af grundlæggende menneskerettigheder 

• EU skulle gå foran og tage den grønne pagt alvorligt og ikke fejle, når det gjaldt opfyldelsen af 
sine forpligtelser 

• En regelbaseret international orden skulle stå i centrum for EU's mål 
• EU burde udnytte sine lovgivningsmæssige beføjelser som global standardsætter 
• EU skulle handle globalt, men også på regionalt plan og naboskabsplan  

 
Formanden afsluttede drøftelsen under område 2 med disse overvejelser: Der var mange måder, 
hvorpå man kunne fremme EU's værdier på den globale scene, men det var en udfordring, at kun få 
mennesker var klar over dem alle.  
 
Område 3: Et stærkt EU i en fredelig verden 
 
Borgernes viste fortsat interesse for Frontex – dets funktion, og hvordan det kunne udnyttes yderligere. 
Under debatten understregede arbejdsgruppens medlemmer navnlig: 

• Behovet for fælles holdninger på flere områder såsom skatte- og erhvervsregulering 
• Betydningen af at inddrage Vestbalkan  
• Behovet for at optage nye medlemmer og udvide Schengen yderligere  
• Behovet for en EU-forsvarsstyrke og/eller for at styrke samarbejdet med NATO eller blot for at 

oprette en EU-forsvarsfond og en hurtig deployeringskapacitet 
• Behovet for kvalificeret flertal for at fremskynde beslutningstagningen og undgå, at EU blev 

handlingslammet på grund af kravet om enstemmighed 
 
 
4. Afsluttende bemærkninger fra formanden 
 
Formanden, Hans Dahlgren, takkede arbejdsgruppens medlemmer og især medlemmerne af 
borgerpanelet for deres bidrag. 
 
Som svar på et forslag om, at anbefalingerne blev klassificeret (efter et "trafiklyssystem") i 
overensstemmelse med, hvor let de ville være at gennemføre, sagde han, at han ville tage denne idé 
med til bestyrelsen, hvor den ville blive drøftet, men han fremhævede også vanskelighederne med at 
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nå til enighed om sådanne klassificeringer. Han understregede igen behovet for, at 
borgerrepræsentanter fik mere plads i denne debat.  
 
Han meddelte, at det endelige EU-borgerpanel om dette emne vil blive afholdt i Maastricht den 11., 
12. og 13. februar – panelet ville der færdiggøre sine anbefalinger til forelæggelse på den følgende 
plenarforsamling. Det næste møde i denne arbejdsgruppe ville blive afholdt fredag den 11. marts. 
Resultaterne af EU-borgerpanelet ville udgøre grundlaget for dette mødes struktur. Gruppen på 
WhatsApp ville lette drøftelserne frem til det næste møde den 11. marts. 
 

 
i Indlæggene fordelte sig således: 
 
Panelmedlemmer fra EU-borgerpaneler: 9 
Repræsentanter for nationale paneler/arrangementer: 4 
Civilsamfundet (arbejdsmarkedets parter, Regionsudvalget, EØSU): 6 
Rådet: 4 
De nationale parlamenter: 11 
EP: 7 
Kommissionen: 0 
 
Kønsbalance: Indlæg af 30 mænd og 11 kvinder 
 


