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ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΝΟΠΤΙΚΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ 

Ομάδα εργασίας «Η ΕΕ στον κόσμο» 
 

υπό την προεδρία του Hans Dahlgren, Υπουργού Ευρωπαϊκών Υποθέσεων, Σουηδία 
21 Ιανουαρίου 2022, από τις 14.00 έως τις 16:00 

 
 
 

1. Εισαγωγικές παρατηρήσεις του προέδρου  
 
Ο πρόεδρος Dahlgren κηρύσσει την έναρξη της εν λόγω υβριδικής συνεδρίασης εξ αποστάσεως από 
τη Στοκχόλμη και ζητεί από τον Richard Corbett, από την Κοινή Γραμματεία της Διάσκεψης, να τον 
βοηθήσει με την κλήση των ομιλητών που βρίσκονται στην αίθουσα. Υπενθυμίζει ότι, κατά την 
προετοιμασία αυτής της συνεδρίασης, ενθάρρυνε τα μέλη των ομάδων πολιτών να υποβάλουν 
θέματα και ερωτήσεις προς συζήτηση, τα οποία στη συνέχεια διένειμε μαζί με την ημερήσια διάταξη. 
Με βάση τις προτάσεις αυτές, προτείνει να χωριστεί η συζήτηση (η οποία προηγείται της λήψης 
συγκεκριμένων συστάσεων από τις ομάδες πολιτών) σε τρεις άξονες, με συζήτηση διάρκειας μισής 
ώρας για κάθε άξονα, κατά την οποία τα μέλη των ομάδων πολιτών που συμμετέχουν στην ομάδα 
εργασίας θα έχουν προτεραιότητα: 
 
Άξονας 1: Αυτάρκεια και σταθερότητα 
Άξονας 2: Η ΕΕ ως διεθνής εταίρος 
Άξονας 3: Μια ισχυρή ΕΕ σε έναν ειρηνικό κόσμο 
 
 
2. Σύντομη παρουσίαση των μέσων και των θεσμικών οργάνων της ΕΕ στην παγκόσμια σκηνή. 
 
Λόγω της απουσίας του Josep Borrell, Ύπατου Εκπροσώπου της ΕΕ και Αντιπροέδρου της 
Επιτροπής, ο οποίος δεν μπόρεσε να συμμετάσχει στη συνεδρίαση της ομάδας εργασίας, ο 
πρόεδρος προβαίνει ο ίδιος στην παρουσίαση αυτή, περιγράφοντας τα βασικά στοιχεία των 
εξωτερικών σχέσεων της ΕΕ, τον τρόπο λειτουργίας τους και τον τρόπο λήψης των αποφάσεων. 
 
 
3. Συζήτησηi 
 
Άξονας 1: Αυτάρκεια και σταθερότητα 
(ελήφθησαν 4 ερωτήσεις πολιτών)  
 
Οι πολίτες αναδεικνύουν την ιδέα της ΕΕ ως ισχυρού διεθνούς εταίρου στον τομέα του εμπορίου και 
των πολιτικών σχέσεων, η οποία θα αξιοποιεί τη συλλογική ισχύ της για την προώθηση των 
ευρωπαϊκών αξιών στο εξωτερικό, με την εμπορική πολιτική να διατηρεί στο επίκεντρο όλων των 
προσπαθειών τα ανθρώπινα δικαιώματα και τις κοινωνικές και περιβαλλοντικές αξίες. Εκφράζεται 
επίσης ενδιαφέρον για ευημερούσες εμπορικές σχέσεις με άλλους μεγάλους παράγοντες, όπως η 
Κίνα και οι ΗΠΑ. Αναφέρεται η ανάγκη για ισχυρότερη πολιτική ασφάλειας και άμυνας – 
λαμβανομένης υπόψη της δυνατότητας ενός κοινού στρατού και συνδυασμένων προσπαθειών για 
την ασφάλεια στον κυβερνοχώρο.  
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Ως απάντηση, η συζήτηση επικεντρώνεται: 
• στην ανάγκη αξιοποίησης των εμπορικών συμφωνιών 
• στην ανάγκη διασφάλισης της ενεργειακής αυτάρκειας σε πρώτες ύλες και σε ενέργεια 
• στον εφοδιασμό σε τρόφιμα 
• στην εξωτερική διπλωματία της Ευρωπαϊκής Ένωσης και στο έργο της ΕΥΕΔ και του ΥΕ/ΑΠ 

 
Ο πρόεδρος Dahlgren συνοψίζει τη συζήτηση υπενθυμίζοντας ότι το τελικό αποτέλεσμα θα πρέπει να 
είναι μια έκθεση που θα αντικατοπτρίζει τη συμβολή των πολιτών. Θα πρέπει να είναι επίκαιρη και να 
βασίζεται σε όσα έχουν αναδείξει οι πολίτες.  
 
Άξονας 2: Η ΕΕ ως διεθνής εταίρος 
(2 ερωτήσεις πολιτών, με εστίαση στις αξίες και τα πρότυπα) 
 
Οι πολίτες αναδεικνύουν την ανάγκη παρακολούθησης και διασφάλισης της καλύτερης τήρησης των 
υφιστάμενων κανόνων. Εξετάζουν επίσης την ανάγκη να υπάρχουν περισσότερες γνωμοδοτήσεις 
εμπειρογνωμόνων, με στόχο την καλύτερη ενημέρωση των πολιτών σχετικά με ορισμένα θέματα. 
 
Κατά τη συζήτηση, δίδεται έμφαση σε διάφορους στόχους: 

• Η ΕΕ μπορεί να επιφέρει διεθνείς αλλαγές ως παγκόσμιος παράγοντας (η συμφωνία του 
Παρισιού για την κλιματική αλλαγή αποτελεί παράδειγμα της ικανότητας της ΕΕ να χρησιμοποιεί 
τη συλλογική της δύναμη για να συμπαρασύρει τις ΗΠΑ και την Κίνα). Οι εμπορικές συμφωνίες 
μπορούν επίσης να χρησιμοποιηθούν για την προώθηση αλλαγών και την καλύτερη τήρηση 
της προστασίας των βασικών ανθρωπίνων δικαιωμάτων. 

• Πρέπει να διδάσκουμε διά του παραδείγματος, λαμβάνοντας σοβαρά υπόψη την Πράσινη 
Συμφωνία και τηρώντας τις δεσμεύσεις της. 

• Στο επίκεντρο των στόχων της ΕΕ πρέπει να βρίσκεται μια διεθνής τάξη βασισμένη σε κανόνες. 
• Η ΕΕ θα πρέπει να αξιοποιήσει τις ρυθμιστικές της εξουσίες ως παγκόσμιος φορέας 

καθορισμού προτύπων. 
• Η ΕΕ πρέπει να δρα σε παγκόσμια κλίμακα, αλλά και σε περιφερειακό επίπεδο και σε επίπεδο 

γειτονίας.  
 

Ο πρόεδρος ολοκληρώνει τον άξονα 2 με τον εξής προβληματισμό: Υπάρχουν πολλοί τρόποι για την 
προώθηση των αξιών της ΕΕ στην παγκόσμια σκηνή, αλλά μία από τις προκλήσεις είναι ότι λίγοι 
άνθρωποι γνωρίζουν όλες αυτές τις αξίες.  
 
Άξονας 3: Μια ισχυρή ΕΕ σε έναν ειρηνικό κόσμο 
 
Οι πολίτες εξακολουθούν να δείχνουν ενδιαφέρον για τον Frontex – τη λειτουργία του και τον τρόπο 
περαιτέρω αξιοποίησής του. Κατά τη συζήτηση, τα μέλη της ομάδας εργασίας υπογραμμίζουν 
ειδικότερα: 

• την ανάγκη για κοινές θέσεις σε πολλούς τομείς, όπως η φορολογία και η ρύθμιση των 
επιχειρήσεων 

• τη σημασία της συμμετοχής των Δυτικών Βαλκανίων  
• την ανάγκη προσχώρησης νέων μελών και περαιτέρω επέκτασης του χώρου Σένγκεν  
• την ανάγκη για μια αμυντική δύναμη της ΕΕ και/ή για την ενίσχυση της συνεργασίας με το 

ΝΑΤΟ, ή απλώς για τη δημιουργία ταμείου άμυνας της ΕΕ και ικανότητας ταχείας ανάπτυξης 
• την ανάγκη για ειδική πλειοψηφία, προκειμένου να επιταχυνθεί η λήψη αποφάσεων και να 

αποφευχθεί η παράλυση της ΕΕ από την ανάγκη ομοφωνίας. 
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4. Καταληκτικές παρατηρήσεις του προέδρου 
 
Ο πρόεδρος Dahlgren ευχαριστεί τα μέλη της ομάδας εργασίας, και ιδίως τα μέλη των ομάδων 
πολιτών, για τη συμβολή τους. 
 
Απαντώντας στην πρόταση να ταξινομηθούν οι συστάσεις (σύστημα «φωτεινού σηματοδότη») 
ανάλογα με την ευκολία εφαρμογής τους, δηλώνει ότι θα μεταφέρει την ιδέα αυτή στην εκτελεστική 
επιτροπή, όπου θα συζητηθεί, αλλά τονίζει επίσης τις δυσκολίες για την επίτευξη συμφωνίας σχετικά 
με τις εν λόγω ταξινομήσεις. Τονίζει και πάλι την ανάγκη, οι εκπρόσωποι των πολιτών να έχουν 
μεγαλύτερη παρουσία σε αυτή τη συζήτηση.  
 
Ανακοινώνει ότι η τελική Ομάδα Ευρωπαίων Πολιτών για το θέμα αυτό θα πραγματοποιηθεί στο 
Μάαστριχτ στις 11, 12 και 13 Φεβρουαρίου – στη συνέχεια, η ομάδα θα οριστικοποιήσει τις 
συστάσεις της ώστε να τις υποβάλει στην επόμενη Ολομέλεια. Η επόμενη συνεδρίαση αυτής της 
ομάδας εργασίας θα πραγματοποιηθεί την Παρασκευή 11 Μαρτίου. Θα χρησιμοποιήσουμε τα 
αποτελέσματα της Ομάδας Ευρωπαίων Πολιτών ως δομή για την εν λόγω συνεδρίαση. Η ομάδα 
WhatsApp θα διευκολύνει τη συνέχιση της συζήτησης έως την επόμενη συνεδρίαση της 11ης 
Μαρτίου. 
 

 
i Η κατανομή των παρεμβάσεων έχει ως εξής: 
 
Μέλη των Ομάδων Ευρωπαίων Πολιτών: 9 
Εκπρόσωποι εθνικών ομάδων/εκδηλώσεων: 4 
Κοινωνία των πολιτών (SP, ΕτΠ, ΕΟΚΕ): 6 
Συμβούλιο: 4 
Εθνικά κοινοβούλια: 11 
ΕΚ: 7 
Επιτροπή: 0 
 
Ισορροπία μεταξύ φύλων: 30 παρεμβάσεις από άνδρες, 11 παρεμβάσεις από γυναίκες 
 


