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OSNUTEK ZBIRNEGA POROČILA 

Delovna skupina za EU v svetu 
 

Predsednik Hans Dahlgren, minister za evropske zadeve, Švedska 
21. januar 2022, od 14.00 do 16.00 

 
 
 

1. Uvodna beseda predsednika 
 
Predsednik Hans Dahlgren je otvoril to hibridno sejo na daljavo iz Stockholma in prosil Richarda 
Corbetta iz skupnega sekretariata konference za pomoč pri povezovanju klicev sodelujočih. Spomnil 
je, da je pri pripravi te seje spodbujal državljane, naj predložijo teme in vprašanja za razpravo, ki jih je 
nato uvrstil na dnevni red. Na podlagi teh predlaganih tem in vprašanj je predlagal, da se razprava 
(pred prejetjem konkretnih priporočil državljanskih forumov) razdeli v tri tematska področja s polurno 
razpravo za vsako področje, v kateri bi imeli prednost državljani, ki so člani delovne skupine: 
 
Tematsko področje 1 – Neodvisnost in stabilnost 
Tematsko področje 2 – EU kot mednarodna partnerica 
Tematsko področje 3 – Močna EU v mirnem svetu 
 
 
2. Kratka predstavitev instrumentov in institucij za EU na svetovnem prizorišču 
 
Josep Borrell, visoki predstavnik Unije in podpredsednik Komisije, se seje delovne skupine ni mogel 
udeležiti, zato je predstavitev opravil predsednik ter opisal ključne sestavne dele zunanjih odnosov 
EU, kako delujejo in kako se sprejemajo odločitve. 
 
 
3. Razpravai 
 
Tematsko področje 1 – Neodvisnost in stabilnost 
(prejeta so bila štiri vprašanja državljanov)  
 
Državljani so predstavili koncept EU kot močne mednarodne partnerice na področju trgovine in 
političnih odnosov, ki bo svojo kolektivno moč usmerjala v spodbujanje evropskih vrednot v tujini, pri 
čemer bodo v središču vseh njenih prizadevanj na področju trgovinske politike človekove pravice ter 
družbene in okoljske vrednote. Izpostavljena je bila tudi uspešna trgovina z drugimi velikimi akterji, 
na primer Kitajsko in ZDA. Omenjena je bila potreba po okrepljeni varnostni in obrambni politiki, ob 
upoštevanju možnosti skupne vojske, in po skupnih prizadevanjih na področju kibernetske varnosti.  
 
 V odgovor je bila razprava osredotočena na: 

• potrebo po spodbujanju trgovinskih sporazumov, 
• potrebo po zagotavljanju surovin in energetske neodvisnosti, 
• preskrbo s hrano, 
• zunanjo diplomacijo Evropske unije, delo ESZD ter visokega predstavnika in 

podpredsednika. 
 



 

2 
 

Predsednik Hans Dahlgren je povzel razpravo in spomnil, da je bila namenjena pripravi poročila, ki 
bo odražalo prispevke državljanov. Poročilo mora biti aktualno in mora obravnavati vprašanja, ki so 
jih izpostavili državljani.  
 
Tematsko področje 2 – EU kot mednarodna partnerica 
(dve vprašanji državljanov, osredotočeni na vrednote in standarde) 
 
Državljani so opozorili, da je treba spremljati veljavna pravila in zagotoviti, da se bodo bolje spoštovala. 
Omenjeno je bilo tudi, da je potrebno večje število strokovnih mnenj za boljše obveščanje državljanov 
o posameznih temah. 
 
V razpravi je bilo poudarjenih več ciljev: 

• EU lahko kot svetovna akterka doseže spremembe na mednarodni ravni (Pariški sporazum o 
podnebnih spremembah je primer, ko lahko EU uporabi svojo kolektivno moč, da vpliva na ZDA 
in Kitajsko). S trgovinskimi sporazumi se lahko tudi spodbujajo spremembe in boljše 
spoštovanje temeljnih človekovih pravic; 

• dajati je treba dober zgled, resno jemati zeleni dogovor in dosledno izpolnjevati njegove zaveze; 
• v središču ciljev EU mora biti mednarodni red, ki bo temeljil na pravilih; 
• EU bi morala izkoristiti svoja zakonodajna pooblastila za oblikovanje standardov na svetovni 

ravni; 
• EU mora delovati na svetovni ravni, pa tudi na regionalni in sosedski ravni.  

 
Predsednik je drugo tematsko področje sklenil z naslednjo mislijo: Vrednote EU je na svetovnem 
prizorišču mogoče spodbujati na mnoge načine, eden od izzivov pri tem pa je, da se le malo ljudi res 
zaveda vseh.  
 
Tematsko področje 3 – Močna EU v mirnem svetu 
 
Državljani so večkrat izrazili zanimanje za agencijo Frontex in njeno funkcijo ter za to, kako bi jo bilo 
mogoče še drugače uporabiti. Člani delovne skupine so v razpravi poudarili zlasti: 

• potrebo po skupnih stališčih na več področjih, kot sta davčna in poslovna ureditev; 
• pomen sodelovanja z Zahodnim Balkanom;  
• potrebo po sprejemanju novih članic in nadaljnji širitvi schengenskega območja;  
• potrebo po obrambnih silah EU in/ali okrepitvi sodelovanja z Natom ali vsaj po vzpostavitvi 

obrambnega sklada EU in zmogljivosti za hitro napotitev; 
• potrebo po tem, da se pospeši sprejemanje odločitev z glasovanjem s kvalificirano večino in 

prepreči, da bi bila EU zaradi zahtevanega soglasja ohromljena. 
 
 
4. Sklepne ugotovitve predsednika 
 
Predsednik Hans Dahlgren se je članom delovne skupine, predvsem državljanom, zahvalil za njihove 
prispevke. 
 
V zvezi s predlogom, naj se priporočila razvrstijo glede na to, kako enostavno bi jih bilo mogoče 
izvesti (semaforni sistem), je povedal, da bo predlog predstavil izvršnemu odboru, ki bo o tem 
razpravljal, pri čemer pa je poudaril težave pri doseganju dogovora o takih razvrstitvah. Ponovno je 
poudaril, da morajo biti predstavniki državljanov aktivneje vključeni v razpravo.  
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Napovedal je, da bo zadnja razprava evropskega državljanskega foruma na to temo potekala 11., 12. 
in 13. februarja v Maastrichtu, nato pa bo forum dokončno oblikoval svoja priporočila za predstavitev 
na naslednji plenarni skupščini. Naslednja seja te delovne skupine bo v petek, 11. marca. Kot 
podlago zanjo bomo uporabili rezultate evropskega državljanskega foruma. Skupina WhatsApp bo 
dodatno olajšala razpravo do naslednje seje 11. marca. 
 

 
i Govori so bili razdeljeni, kot je navedeno v nadaljevanju. 
 
Sodelujoči na evropskem državljanskem forumu: 9 
Predstavniki nacionalnega foruma/dogodka: 4 
Civilna družba (SP, OR, EESO): 6 
Svet: 4 
Nacionalni parlamenti: 11 
EP: 7 
Komisija: 0 
 
Ravnovesje med spoloma: 30 govorcev in 11 govork 
 


