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ПРОЕКТ НА ОБОБЩАВАЩ ДОКЛАД 

Работна група относно ЕС в света 
 

Под председателството на Ханс Далгрен, министър по европейските въпроси, Швеция 
21 януари 2022 г., 14.00 – 16.00 ч. 

 
 
 

1. Встъпителни бележки на председателя 
 
Председателят Далгрен откри това хибридно заседание дистанционно от Стокхолм и помоли 
Ричард Корбът от общия секретариат на конференцията да му съдейства за повикването на 
ораторите в залата. Той припомни, че при подготовката на това заседание е насърчил 
членовете граждани да представят теми и въпроси за дискусията, които след това са 
раздадени заедно с дневния ред. Въз основа на тези предложения той предложи дискусията 
(която предшества получаването на конкретни препоръки от гражданските панели) да бъде 
разделена на три направления, с половинчасова дискусия по всяко от тях, в която гражданите 
– членове на работната група, ще имат приоритет: 
 
Направление 1: Самостоятелност и стабилност 
Направление 2: ЕС като международен партньор 
Направление 3: Силен ЕС в мирен свят 
 
 
2. Кратко представяне на инструментите и институциите на ЕС на световната сцена. 
 
В отсъствието на Жозеп Борел, върховен представител на ЕС и заместник-председател на 
Комисията, който не можа да се присъедини към заседанието на работната група, 
председателят направи това представяне сам, като очерта ключовите компоненти на 
външните отношения на ЕС, начина им на действие и начина, по който се вземат решенията. 
 
 
3. Обсъжданеi 
 
Направление 1: Самостоятелност и стабилност 
(Получени са 4 въпроса от граждани)  
 
Гражданите повдигнаха въпроса за концепцията за ЕС като силен международен партньор в 
областта на търговията и политическите отношения, мобилизиращ колективната си сила за 
насърчаване на европейските ценности в чужбина, чиято търговска политика запазва правата 
на човека, социалните и екологичните ценности в центъра на всички усилия. Проспериращата 
търговия с други големи участници като Китай и САЩ също представляваше интерес. Беше 
спомената необходимостта от по-силна политика за сигурност и отбрана, с разглеждане на 
възможността за съвместна армия и съвместни усилия в областта на киберсигурността.  
 
 В отговор дебатът се съсредоточи върху: 

• необходимостта от използване на ефекта на лоста на търговските споразумения 
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• необходимостта от гарантиране на самодостатъчността по отношение на суровините и 
енергията 

• снабдяването с храни 
• Външна дипломация на Европейския съюз, работа на ЕСВД и ВП/ЗП 

 
Председателят Далгрен обобщи дискусията, като припомни, че се очаква целта да бъде 
доклад, отразяващ приноса на гражданите. Той следва да бъде актуален и да се основава на 
повдигнатите от гражданите въпроси.  
 
Направление 2: ЕС като международен партньор 
(2 въпроса на граждани, съсредоточени върху ценностите и стандартите) 
 
Гражданите изтъкнаха необходимостта от мониторинг и гарантиране на по-добро спазване на 
съществуващите правила. Те обсъдиха и необходимостта от повече експертни становища, за 
да се информират по-добре гражданите по определени теми. 
 
По време на дебата бяха подчертани няколко цели: 

• ЕС може да доведе до международна промяна като глобален фактор (Споразумението 
от Париж относно изменението на климата е пример, че ЕС може да използва 
колективната си сила, за да повлияе на САЩ и Китай). Търговските споразумения могат 
да се използват и за насърчаване на промяната и по-добро спазване на защитата на 
основните права на човека 

• Да дава пример, да приема Зеления пакт сериозно и да не изостава от своите 
ангажименти 

• Международният ред, основан на правила, трябва да бъде в центъра на целите на ЕС 
• ЕС следва да използва регулаторните си правомощия като фактор, определящ 

световните стандарти 
• ЕС трябва да действа в световен мащаб, но също така и на регионално равнище и на 

равнище съседство  
 

Председателят закри направление 2 с тази мисъл: Има много начини за популяризиране на 
ценностите на ЕС на световната сцена, но едно от предизвикателствата е, че малко хора са 
запознати с всички тях.  
 
Направление 3: Силен ЕС в мирен свят 
 
Продължава да е налице интерес на гражданите към Frontex, нейната функция и начините за 
по-нататъшното ѝ използване. По време на дебата членовете на работната група подчертаха 
по-специално: 

• Необходимостта от общи позиции в множество области като данъчното и стопанското 
регулиране 

• Значението на ангажирането на Западните Балкани  
• Необходимостта от включване на нови членове и по-нататъшно разширяване на 

Шенгенското пространство.  
• Необходимостта от отбранителни сили на ЕС и/или засилване на работата с НАТО, или 

просто създаване на фонд на ЕС за отбрана и капацитет за бързо разполагане 
• Необходимостта от гласуване с квалифицирано мнозинство, за да се ускори вземането 

на решения и да се избегне парализирането на ЕС от необходимостта от единодушие 
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4. Заключителни бележки на председателя 
 
Председателят Далгрен благодари на членовете на работната група и особено на членовете 
граждани за техния принос. 
 
В отговор на предложение препоръките да бъдат класифицирани (система на „светофара“) в 
зависимост от това колко лесно ще бъдат приложени, той заяви, че ще представи тази идея 
пред Изпълнителния съвет, където това ще бъде обсъдено, но също така подчерта 
трудностите при постигането на споразумение по тези класификации. Той отново подчерта 
необходимостта представителите на гражданите да имат по-голяма роля в този дебат.  
 
Той съобщи, че окончателният Европейски граждански панел по този въпрос ще се проведе в 
Маастрихт на 11, 12 и 13 февруари; след това панелът ще финализира препоръките си за 
представяне на следващото пленарно заседание. На 11 март, петък, е следващото заседание 
на тази работна група. Ще използваме резултатите от ЕГП като структура за това заседание. 
Групата в WhatsApp ще улесни допълнително обсъждането до следващото заседание на 11 
март. 
 

 
i Разбивката на изказалите се участници беше следната: 
 
Членове на европейските граждански панели: 9 
Представители на национални панели/събития: 4 
Гражданско общество (социални партньори, Комитет на регионите, ЕИСК): 6 
Съвет: 4 
Национални парламенти: 11 
ЕП: 7 
Комисия: 0 
 
Съотношение между половете: участие на 30 мъже и 11 жени 
 


