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ONTWERP VAN BEKNOPT VERSLAG 

Werkgroep over de EU in de wereld 
 

Voorgezeten door Hans Dahlgren, Minister van Europese Zaken, Zweden 
21 januari 2022, 14.00-16:00 uur 

 
 
 

1. Inleidende opmerkingen van de voorzitter 
 
Voorzitter Dahlgren opent deze hybride vergadering op afstand vanuit Stockholm en verzoekt 
Richard Corbett van het gemeenschappelijk secretariaat van de Conferentie hem te helpen met het 
oproepen van sprekers in de zaal. Hij herinnert eraan dat hij bij de voorbereiding van deze 
vergadering de burgerleden heeft aangemoedigd discussieonderwerpen en vragen in te dienen, die 
hij vervolgens samen met de agenda heeft verspreid. Op basis van deze suggesties stelt hij voor de 
discussie, die voorafgaat aan de concrete aanbevelingen van de burgerpanels, in drie werkgebieden 
op te delen en daaraan telkens een half uur discussie te wijden, waarin de burgerleden van de 
werkgroep voorrang krijgen: 
 
Werkgebied 1: Zelfredzaamheid en stabiliteit 
Werkgebied 2: De EU als internationale partner 
Werkgebied 3: Een sterke EU in een vreedzame wereld 
 
 
2. Korte presentatie van de instrumenten en instellingen voor de EU op het wereldtoneel 
 
In afwezigheid van Josep Borrell, de hoge vertegenwoordiger van de EU en vicevoorzitter van de 
Commissie, die de werkgroepvergadering niet kan bijwonen, geeft de voorzitter in deze presentatie 
zelf een overzicht van de belangrijkste onderdelen van de externe betrekkingen van de EU, en zet 
uiteen hoe ze werken en hoe de beslissingen worden genomen. 
 
 
3. Gedachtewisselingi 
 
Werkgebied 1: Zelfredzaamheid en stabiliteit 
(4 vragen van burgers ontvangen)  
 
De burgers spreken over het concept van de EU als een sterke partner op gebied van handel en 
politieke betrekkingen die gebruik kan maken van haar collectieve kracht om de Europese waarden 
in het buitenland uit te dragen door middel van een handelsbeleid dat de mensenrechten en sociale 
en milieuwaarden centraal stelt bij elke inspanning. Een bloeiende handel met andere grote spelers 
zoals China en de VS is ook belangrijk voor de burgers. Er wordt gesproken over de noodzaak van 
een sterker veiligheids- en defensiebeleid, met aandacht voor de mogelijkheid van een 
gemeenschappelijk leger en collectieve inspanningen op het gebied van cyberbeveiliging.  
 
 In reactie hierop draait het debat om: 

• de noodzaak om handelsovereenkomsten ten volle te benutten, 
• de noodzaak om zelfvoorzienend te zijn op het gebied van grondstoffen en energie, 
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• voedselvoorziening, 
• de buitenlandse diplomatie van de Europese Unie en het werk van de EDEO en de HV/VV. 

 
Voorzitter Dahlgren vat de discussie samen en herinnert eraan dat het deze vergadering moet 
uitmonden in een verslag waarin de bijdragen van de burgers worden weergegeven. Het verslag 
moet actueel zijn en gebaseerd op wat de burgers aan de orde hebben gesteld.  
 
Werkgebied 2: De EU als internationale partner 
(2 vragen van burgers gericht op waarden en normen) 
 
De burgers wijzen op de noodzaak om erop toe te zien en ervoor te zorgen dat bestaande regels beter 
worden nageleefd. Ze staan ook stil bij de behoefte aan meer deskundige adviezen om burgers beter 
te informeren over bepaalde onderwerpen. 
 
Gedurende het debat worden verschillende doelstellingen beklemtoond: 

• De EU kan als speler op mondiaal niveau internationale verandering teweegbrengen (de 
Klimaatovereenkomst van Parijs is een voorbeeld van de EU die er door middel van haar 
collectieve kracht in slaagt de VS en China te beïnvloeden). Ook handelsovereenkomsten 
kunnen aangewend worden om verandering en betere bescherming van de grondrechten van 
de mens te stimuleren. 

• De EU moet hierin het goede voorbeeld geven door de Green Deal serieus te nemen en de 
daarin aangegane verbintenissen niet te verbreken. 

• Een op regels gebaseerde internationale orde moet aan de basis liggen van de doelstellingen 
van de EU. 

• De EU moet haar regelgevende bevoegdheden benutten door op mondiaal niveau de normen 
te bepalen. 

• De EU moet zowel op mondiaal, regionaal als op nabuurschapsniveau optreden.  
 

De voorzitter sluit het tweede werkgebied af met de volgende bedenking: Er zijn veel manieren om de 
Europese waarden in de mondiale arena te bevorderen, maar een van de uitdagingen is dat maar 
weinig mensen op de hoogte zijn van alle normen.  
 
Werkgebied 3: Een sterke EU in een vreedzame wereld 
 
De burgers tonen een blijvende interesse in Frontex, de functie ervan en de wijze waarop het 
agentschap verder kan worden ingezet. Gedurende het debat benadrukken de leden van de werkgroep 
in het bijzonder: 

• de behoefte aan collectieve standpunten op verschillende gebieden, zoals de regelgeving rond 
belastingen en ondernemingen, 

• het belang van het aangaan van betrekkingen met de Westelijke Balkan,  
• de behoefte aan nieuwe lidstaten en het uitbreiden van de Schengenzone,  
• de behoefte aan een EU-defensiemacht en/of het versterken van de samenwerking met de 

NAVO, of simpelweg aan de instelling van een EU-defensiefonds en snel inzetbare capaciteit, 
• de behoefte aan besluitvorming met gekwalificeerde meerderheid om besluitvorming te 

versnellen en te voorkomen dat de EU wordt verlamd omdat eenparigheid van stemmen nodig 
is. 
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4. Afrondende opmerkingen van de voorzitter 
 
Voorzitter Dahlgren bedankt de leden van de werkgroep, met name de burgerleden, voor hun 
bijdragen. 
 
Als reactie op de suggestie dat de aanbevelingen volgens een “verkeerslichtsysteem” moeten 
worden geclassificeerd naargelang het gemak van uitvoering, zegt hij dat hij dit idee mee zal nemen 
naar de raad van bestuur waar dit zal worden besproken, maar hij benadrukt dat het moeilijk is om 
overeenstemming te bereiken over dergelijke classificaties. Hij benadrukt opnieuw dat 
burgervertegenwoordigers meer ruimte moeten innemen in dit debat.  
 
Hij kondigt aan dat het laatste Europees burgerpanel over dit onderwerp op 11,12 en 13 februari 
gehouden wordt in Maastricht. Het panel zal dan zijn aanbevelingen afronden zodat ze tijdens de 
volgende plenaire vergadering kunnen worden gepresenteerd. De volgende vergadering van deze 
werkgroep vindt plaats op vrijdag 11 maart. We zullen de resultaten van het Europees burgerpanel 
als structuur voor die vergadering gebruiken. De WhatsApp-groep zal de discussies in aanloop naar 
de volgende vergadering van 11 maart verder faciliteren. 
 

 
i De onderverdeling van bijdragen is als volgt: 
 
Leden van de Europese burgerpanels: 9 
Vertegenwoordigers van nationale panels/evenementen: 4 
Maatschappelijk middenveld (SP, CvdR, EESC): 6 
Raad: 4 
Nationale parlementen: 11 
EP: 7 
Commissie: 0 
 
Genderevenwicht: 30 bijdragen door mannen en 11 door vrouwen 
 


