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NÁVRH SOUHRNNÉ ZPRÁVY 

Pracovní skupina o EU ve světě 
 

Předseda Hans Dahlgren, ministr pro evropské záležitosti, Švédsko 
21. ledna 2022, 14:00–16:00 

 
 
 

1. Úvodní slovo předsedy 
 
Předseda Dahlgren zahájil tuto hybridní schůzi na dálku ze Stockholmu a požádal Richarda Corbetta 
ze společného sekretariátu konference, aby svolal řečníky do sálu. Připomněl, že při přípravě této 
schůze vyzval členy z řad občanů, aby předložili témata a otázky k diskusi, které pak nechal rozeslat 
spolu s programem. Na základě těchto podnětů navrhl rozdělit diskusi (která probíhá ještě před 
obdržením konkrétních doporučení od panelů občanů) do tří tematických okruhů, z nichž každému 
měla být věnována půlhodinová diskuse, v níž měli mít přednost členové pracovní skupiny z řad 
občanů: 
 
Tematický okruh 1: Soběstačnost a stabilita 
Tematický okruh 2: EU jako mezinárodní partner 
Tematický okruh 3: Silná EU v mírovém světě 
 
 
2. Stručné představení nástrojů a institucí, které má EU na celosvětové scéně 
 
Vzhledem k nepřítomnosti vysokého představitele Unie pro zahraniční věci a bezpečnostní politiku, 
místopředsedy Komise Josepa Borrella, který se nemohl schůze pracovní skupiny zúčastnit, 
přednesl tuto prezentaci sám předseda, který nastínil hlavní složky vnějších vztahů EU, jejich 
fungování a způsoby přijímání rozhodnutí. 
 
 
3. Diskusei 
 
Tematický okruh 1: Soběstačnost a stabilita 
(obdrženy 4 otázky občanů)  
 
Občané připomněli koncepci EU jako silného mezinárodního partnera v oblasti obchodu a politických 
vztahů, který využívá svou kolektivní sílu k prosazování evropských hodnot v zahraničí, přičemž 
hlavní složku obchodní politiky by měla tvořit lidská práva a sociální a environmentální hodnoty. 
Účastníci diskuse projevili rovněž zájem o vzkvétající obchod s dalšími velkými hráči, jako jsou Čína 
a USA. Účastníci diskuse zmínili potřebu silnější bezpečnostní a obranné politiky – se zvážením 
možnosti společné armády a společného úsilí v oblasti kybernetické bezpečnosti.  
 
 V reakci na to se rozprava zaměřovala na: 

• potřebu využívat obchodní dohody, 
• potřebu zajistit suroviny a energetickou soběstačnost, 
• zásobování potravinami, 
• zahraniční diplomacii Evropské unie, činnost ESVČ a vysokého představitele Unie pro 

zahraniční věci a bezpečnostní politiku, místopředsedy Komise. 
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Předseda Dahlgren shrnul diskusi a připomněl, že záměrem by měla být zpráva, která bude odrážet 
příspěvky občanů. Měla by být aktuální a vycházet z toho, na co občané upozorňují.  
 
Tematický okruh 2: EU jako mezinárodní partner 
(2 otázky občanů zaměřené na hodnoty a normy) 
 
Občané upozorňovali na potřebu kontroly a zajištění lepšího dodržování platných pravidel. Zamýšleli 
se také nad potřebou většího počtu odborných stanovisek, jejichž prostřednictvím by byli občané 
lépe informováni o některých tématech. 
 
Účastníci diskuse zdůraznili několik cílů: 

• EU může jako globální aktér dosáhnout změn na mezinárodní scéně (příkladem toho, že EU 
může využít své kolektivní síly k ovlivnění USA a Číny, je Pařížská dohoda o změně klimatu), 
obchodní dohody lze rovněž využít k podpoře změn a lepšího dodržování ochrany základních 
lidských práv, 

• jít příkladem, brát Zelenou dohodu vážně a neslevovat ze svých závazků, 
• hlavní složku cílů EU musí tvořit mezinárodní řád založený na pravidlech, 
• EU by měla využívat svých regulačních pravomocí jako globálního tvůrce norem, 
• EU musí jednat na celosvětové, avšak současně i na regionální úrovni a na úrovni 

sousedství.  
 

Předseda uzavřel tematický okruh 2 touto úvahou: „existuje mnoho způsobů, jak prosazovat hodnoty 
EU v celosvětovém měřítku, problémem však je, že jen málokdo si je všechny uvědomuje“.  
 
Tematický okruh 3: Silná EU v mírovém světě 
 
Občané nadále projevovali zájem o agenturu Frontex – její funkci a možnosti jejího dalšího využití. 
V rozpravě členové pracovní skupiny poukázali zejména na: 

• potřebu společných postojů v mnoha oblastech, jako je daňová regulace a regulace podniků, 
• význam zapojení západního Balkánu,  
• potřebu přijmout nové členy a dále rozšiřovat schengenský prostor,  
• potřebu obranných sil EU a/nebo posílení spolupráce s NATO nebo jednoduše vytvoření 

obranného fondu EU a kapacit rychlého nasazení, 
• potřebu hlasování kvalifikovanou většinou, aby se urychlilo rozhodování a aby EU nebyla 

ochromena potřebou jednomyslnosti. 
 
 
4. Závěrečné poznámky předsedy 
 
Předseda Dahlgren poděkoval členům pracovní skupiny a zejména členům z řad občanů za jejich 
příspěvky. 
 
V reakci na podnět navrhující, aby byla doporučení klasifikována (systémem „semaforu“) podle toho, 
jak snadné by bylo jejich provedení, uvedl, že tuto myšlenku přednese na výkonné radě, kde se o 
tom bude diskutovat, zároveň však upozornil na obtíže při dosahování dohody o takové klasifikaci. 
Znovu zdůraznil, že je třeba, aby zástupci občanů v této diskusi zaujímali větší prostor.  
 
Oznámil, že závěrečná evropská panelová diskuse občanů na toto téma se bude konat v Maastrichtu 
ve dnech 11., 12. a 13. února – poté panel dokončí svá doporučení, která předloží na následující 
plenární schůzi. Další schůze této pracovní skupiny se koná v pátek 11. března. Jako strukturu pro 
toto setkání použijeme výstupy evropské panelové diskuse občanů. Skupina na aplikaci WhatsApp 
bude dále usnadňovat diskusi až do příští schůze dne 11. března. 
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i Struktura vystoupení byla následující: 
 
Zástupci evropských panelových diskusí občanů: 9 
Zástupci vnitrostátních panelů/akcí: 4 
Občanská společnost (SP, Výbor regionů, EHSV): 6 
Rada: 4 
Vnitrostátní parlamenty: 11 
Evropský parlament: 7 
Komise: 0 
 
Vyvážená účast žen a mužů: vystoupilo 30 mužů a 11 žen 
 


