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NÁVRH SÚHRNNÉHO ZÁZNAMU 

Pracovná skupina EÚ vo svete 
 

predseda Hans Dahlgren, minister pre európske záležitosti, Švédsko 
21. januára 2022 od 14.00 do 16.00 h 

 
 
 

1. Úvodné slovo predsedu 
 
Predseda Dahlgren otvoril túto hybridnú schôdzu na diaľku zo Štokholmu a požiadal Richarda 
Corbetta zo spoločného sekretariátu konferencie, aby mu pomohol s udeľovaním slova rečníkom 
v diskusii. Pripomenul, že v rámci prípravy tejto schôdze nabádal členov z radov občanov, aby 
predkladali témy a otázky do diskusie, ktoré potom rozoslal s programom. Na základe týchto návrhov 
navrhol rozdeliť diskusiu (ktorá predchádza prijatiu konkrétnych odporúčaní z panelových diskusií 
občanov) do troch okruhov, pričom na každý z nich by bola vyhradená polhodinová diskusia, v ktorej 
by mali prioritu členovia pracovnej skupiny z radov občanov: 
 
Okruh 1: Sebestačnosť a stabilita 
Okruh 2: EÚ ako medzinárodný partner 
Okruh 3: Silná EÚ v mierovom svete 
 
 
2. Stručná prezentácia nástrojov a inštitúcií EÚ na globálnej scéne. 
 
Vzhľadom na neprítomnosť vysokého predstaviteľa EÚ a podpredsedu Komisie Josepa Borrella, 
ktorý sa na schôdzi pracovnej skupiny nemohol zúčastniť, vystúpil s touto prezentáciou samotný 
predseda. Načrtol v nej kľúčové prvky vonkajších vzťahov EÚ, spôsob ich fungovania a spôsob 
prijímania rozhodnutí. 
 
 
3. Diskusiai 
 
Okruh 1: Sebestačnosť a stabilita 
(4 doručené otázky občanov)  
 
Občania predostreli koncepciu EÚ ako silného medzinárodného partnera v oblasti obchodu a 
politických vzťahov, ktorý využíva svoju kolektívnu silu na podporu európskych hodnôt v zahraničí, 
pričom jadrom všetkých snáh obchodnej politiky musia stále byť ľudské práva a sociálne 
a environmentálne hodnoty. Záujem sa sústredil aj na prosperujúci obchod s inými veľkými aktérmi, 
ako je Čína a USA. Spomenula sa potreba silnejšej bezpečnostnej a obrannej politiky – s 
prihliadnutím na možnosť vytvorenia spoločnej armády – a spoločné úsilie v oblasti kybernetickej 
bezpečnosti.  
 
 V reakcii na tieto témy sa diskusia zamerala na: 

• potrebu pákového efektu obchodných dohôd; 
• potrebu zabezpečiť suroviny a energetickú sebestačnosť; 
• dodávky potravín; 
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• zahraničnú diplomaciu Európskej únie, prácu ESVČ a VP/PK. 
 
Predseda Dahlgren zhrnul diskusiu a pripomenul, že by z nej mala vzísť správa, do ktorej sa 
premietnu príspevky občanov. Mala by byť aktuálna a mala by vychádzať z otázok, ktoré občania 
nastolili.  
 
Okruh 2: EÚ ako medzinárodný partner 
(2 otázky občanov, zameranie na hodnoty a normy) 
 
Občania nastolili potrebu monitorovania a zabezpečenia lepšieho dodržiavania existujúcich pravidiel. 
Zamýšľali sa aj nad potrebou väčšieho počtu odborných stanovísk s cieľom lepšie informovať občanov 
o určitých témach. 
 
V diskusii sa zdôraznilo niekoľko cieľov: 

• EÚ môže priniesť medzinárodnú zmenu ako globálny aktér (príklad Parížskej dohody o zmene 
klímy, keď EÚ dokázala využiť svoju kolektívnu silu na ovplyvnenie USA a Číny). Obchodné 
dohody možno využiť aj na podporu zmeny a lepšie dodržiavanie ochrany základných ľudských 
práv. 

• Ísť príkladom, brať Zelenú dohodu vážne a plniť si záväzky. 
• Ústredným prvkom cieľov EÚ musí byť medzinárodný poriadok založený na pravidlách. 
• EÚ by mala využiť svoje regulačné právomoci ako globálny normotvorca. 
• EÚ musí konať globálne, ale aj na regionálnej a susedskej úrovni.  

 
Predseda uzavrel druhý okruh myšlienkou, že na globálnej scéne sa hodnoty EÚ dajú presadzovať 
mnohými spôsobmi, ale problémom je, že o nich vie len málo ľudí.  
 
Okruh 3: Silná EÚ v mierovom svete 
 
Naďalej pretrvával záujem občanov o agentúru Frontex – jej funkciu a spôsob jej ďalšieho využitia. V 
diskusii členovia pracovnej skupiny zdôraznili najmä: 

• potrebu spoločných pozícií vo viacerých oblastiach, ako je daňová a podnikateľská regulácia; 
• význam zapojenia krajín západného Balkánu;  
• potrebu prijať nových členov a ďalej rozšíriť schengenský priestor;  
• potrebu obranných síl EÚ a/alebo posilnenie spolupráce s NATO, alebo jednoducho vytvorenie 

obranného fondu EÚ a kapacity rýchleho nasadenia; 
• potrebu hlasovania kvalifikovanou väčšinou s cieľom urýchliť rozhodovanie a zabrániť tomu, 

aby bola EÚ paralyzovaná potrebou jednomyseľnosti. 
 
 
4. Záverečné poznámky predsedu 
 
Predseda Dahlgren poďakoval členom pracovnej skupiny, najmä z radov občanov, za ich príspevky. 
 
V reakcii na návrh, aby sa odporúčania klasifikovali („systém semaforu“) podľa toho, ako ľahko by sa 
dali zrealizovať, uviedol, že túto myšlienku predloží výkonnej rade, kde sa o nej bude diskutovať, ale 
zároveň zdôraznil ťažkosti pri dosahovaní dohody o takýchto klasifikáciách. Opätovne zdôraznil, že 
je potrebné, aby zástupcovia občanov využili v tejto diskusii viac priestoru.  
 
Oznámil, že záverečná európska panelová diskusia občanov na túto tému sa uskutoční 11., 12. a 13. 
februára v Maastrichte. Následne budú sfinalizované odporúčania na prezentáciu na nasledujúcom 
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plenárnom zasadnutí. Táto pracovná skupina sa najbližšie stretne v piatok 11. marca. Výsledky 
európskej panelovej diskusie občanov využijeme ako podklady na dané stretnutie. Skupina 
WhatsApp bude ďalej udržiavať diskusiu až do nasledujúcej schôdze, ktorá sa uskutoční 11. marca. 
 

 
i Vystúpenia boli pridelené takto: 
 
zástupcovia európskej panelovej diskusie občanov: 9 
zástupcovia národných panelových diskusií/podujatí: 4 
občianska spoločnosť (sociálni partneri, Výbor regiónov, EHSV): 6 
Rada: 4 
národné parlamenty: 11 
EP: 7 
Komisia: 0 
 
rodová rovnováha: 30 rečníkov, 11 rečníčok 
 


