PROIECT DE PROCES-VERBAL SUMAR

Grupul de lucru „UE în lume”
Prezidat de dna Asees Ahuja (SE), 25 martie 2022, 9.00-11.30 și 14.00-16.00
Deschiderea reuniunii
Președinta, dna Asees Ahuja, directoare a cabinetului prim-ministrului suedez, a salutat grupul și a preluat
funcția oficială de președintă a grupului de lucru, în locul ministrului suedez Hans Dahlgren. Ea a subliniat că
acest proces pune accentul pe cetățeni, iar rolul său de președintă numită de guvernul suedez va fi acela de
a înlesni deliberările grupului. De asemenea, ea a informat participanții că ministrul Dahlgren va continua să
urmărească îndeaproape activitatea grupului de lucru și ale Conferinței și rămâne membru al comitetului
executiv al Conferinței.
Dna Ahuja a prezentat documentele pe baza cărora se va desfășura dezbaterea și a discutat preocupările
legate de metodologie și de etapele următoare ale dezbaterii. Grupul a convenit cum să se procedeze în
continuare și a susținut că recomandările cetățenilor ar trebui să constituie partea centrală a concluziilor
sale. Secretariatul și componenta „cetățeni” vor reformula contribuțiile grupului de lucru, continuând ceea ce
au început să facă deja înainte de reuniunea în curs.
Purtătorul de cuvânt al grupului de lucru, dl Mansef Campos, a luat cuvântul și a prezentat cele cinci grupuri
tematice definite de cetățeni și proiectele preliminare de propuneri aferente, redactate de secretariat:
Grupul tematic I: Reducerea dependenței de actori străini a UE;
Grupul tematic II: Definirea standardelor în interiorul și în afara UE;
Grupul tematic III: Procesul decizional și coeziunea în cadrul Uniunii;
Grupul tematic IV: Transparența UE și relațiile sale cu cetățenii și statele membre;
Grupul tematic V: UE ca actor puternic pe scena mondială.
Grupul tematic I
Referitor la reducerea dependenței UE de actori străini, s-a pus accentul pe autonomia strategică. Cetățenii
au subliniat că celelalte componente trebuie să își exprime punctul de vedere despre toate propunerile.
Purtătorul de cuvânt a intervenit pentru a prezenta modificările și completările aduse în acest grup tematic la
cererea cetățenilor (ulterior a făcut același lucru pentru celelalte grupuri tematice). Cetățenii au subliniat
necesitatea de a analiza acest grup tematic în contextul tranziției verzi.
Membrii grupului de lucru din alte componente au exprimat mai întâi unele preocupări și întrebări legate de
metodele de lucru ale grupului. La prima sa reuniune în calitate de președintă oficială a grupului de lucru,
dna Ahuja a răspuns principalelor preocupări ale membrilor grupului de lucru. Ea a subliniat din nou că în
acest proces cetățenii sunt cei care redactează, dar, bineînțeles, toate componentele își vor face auzită
vocea. S-a ajuns la acest punct în derularea procesului, iar componentele au fost invitate să exprime în
cadrul reuniunii opinii cât mai concrete despre propunerile făcute și să prezinte sugestii scrise secretariatului
comun pentru a fi integrate și prezentate purtătorului de cuvânt. Cetățenii trebuie să fie în centrul procesului
de redactare: ei vor aproba modificările în coordonare cu secretariatul. Opiniile divergente vor putea fi
prezentate în mod transparent. Mulți membri ai grupului de lucru au răspuns pozitiv la acest schimb și au
înțeles că mai este timp să contribuie și să definitiveze propunerile împreună cu cetățenii.
Revenind la aspectele de politică ale grupului tematic, alți membri ai grupului au subliniat importanța
activităților de cercetare și dezvoltare și nevoia de a diversifica lanțurile de aprovizionare astfel încât
întreprinderile din UE să se dezvolte într-un mod sustenabil. Alți membri au subliniat că este nevoie să se

elimine dependența UE de combustibilii fosili, în special de cei care provin din afara Uniunii. Mai mulți
membri au indicat că va trebui să analizeze ce s-a discutat în alte grupuri de lucru cu teme și competențe
care se suprapun, pentru a asigura o abordare unitară. Un membru a subliniat că propunerea ar trebui să
reflecte impactul prețurilor ridicate asupra grupurilor vulnerabile. Alți membri au subliniat necesitatea de a
evalua avantajele unei economii mondiale deschise. Cetățenii au evidențiat că acest grup tematic nu
propune izolarea UE de lume, ci mai curând găsirea unei strategii pentru a fi un lider pe scena mondială.
Autosuficiența și diversitatea surselor de aprovizionare sunt instrumente potențiale, adecvate sectoarelor în
cauză, la fel ca posibilitatea de a face achiziții comune de gaze și energie importate.
Grupul tematic II
Referitor la definirea standardelor în interiorul și în afara UE, s-a pus accentul pe eforturile de protecție a
mediului, pe drepturile omului și pe modul în care sunt fabricate bunurile înainte de aprovizionare și de
cumpărare. Membrii au insistat asupra unui proces la nivelul UE prin care cetățenii să fie informați despre
impactul etic al comerțului. Ei au subliniat că UE trebuie să își asume un rol de lider în domeniul
responsabilității sociale a întreprinderilor. Cetățenii și membrii au avut și alte discuții pentru a decide dacă
anumite proiecte de propuneri ar putea fi modificate sau transferate. S-a subliniat faptul că UE ar trebui să
fie un lider în promovarea drepturilor omului în interiorul și în afara granițelor sale. De asemenea, a reieșit că
este important să se recunoască rolul comerțului pentru țările în curs de dezvoltare.
Grupul tematic III
Discuția privind procesul decizional și coeziunea în cadrul UE s-a axat pe trecerea de la votul în unanimitate
la votul cu majoritate calificată; s-a discutat dacă ar trebui să existe cazuri în care unanimitatea să fie
aplicată în mod excepțional. S-a spus că este nevoie de acțiuni mai rapide în perioade de criză
internațională și de o abordare echilibrată a extinderii. Membrii grupului au explicat și analizat în detaliu votul
cu majoritate calificată. Unii membri au menționat, de asemenea, potențialele inconveniente ale votului cu
majoritate calificată, care riscă să diminueze influența țărilor mai mici în deciziile majore sau să slăbească
unitatea Uniunii în deciziile pe care le ia. În chestiunile ce țin de acest grup de lucru, s-a recomandat să se
specifice că votul cu majoritate calificată este de dorit mai ales în domeniul afacerilor externe și securității, iar
alte grupuri de lucru ar urma să analizeze pertinența sa în alte arii. În ceea ce privește extinderea, a fost
adusă în discuție chestiunea unei integrări diferențiate. Cetățenii au subliniat că nu încearcă să blocheze
intrarea niciunui nou membru în UE, ci mai degrabă doresc ca UE să să-și întărească unitatea și capacitatea
de a lua decizii între statele membre actuale, pentru a fi o organizație mai stabilă și mai puternică atunci
când primește noi membri. Cetățenii s-au angajat să lucreze la reformularea acestei propuneri pentru a fi cât
mai clară.
Grupul tematic IV
Cetățenii au insistat că este nevoie de mai multă atenție acordată informării, educației și participării
cetățenilor cu privire la UE și la rolul său în lume. Cetățenii au mai subliniat necesitatea de a modifica și mai
mult actuala formulare a propunerii pentru a reflecta mai bine dorința lor ca UE să fie transparentă și să
colaboreze cu cetățenii. În cadrul acestui grup tematic, s-a discutat dacă nu cumva ar fi mai potrivit ca acest
aspect să fie discutat în cadrul Grupului de lucru pentru educație. Alți membri au subliniat că transparența
este utilă numai dacă procesele decizionale sunt mai simple și mai ușor de înțeles. Aceasta trebuie să fie o
prioritate în viitor dacă se dorește o politică cu adevărat accesibilă cetățenilor.
Grupul tematic V
În grupul dedicat temei „UE ca actor puternic pe scena mondială”, s-a vorbit despre securitatea colectivă în
diverse forme – forțe armate comune, o armată europeană, obligația de ajutor și asistență reciprocă
prevăzută la articolul 42 alineatul (7) – și despre importanța UE ca partener puternic pentru a apăra valori și
principii solide în întreaga lume. Cetățenii au afirmat că acest grup nu poate cuprinde doar apărarea. Alți
membri au subliniat că apărarea și protecția ar putea lua multe forme. Pentru a realiza acest lucru, trebuie să
existe norme comune și acceptate de toți. Valorile europene și legislația UE trebuie să aibă caracter
obligatoriu și executoriu. Cetățenii au subliniat că orice formă de apărare colectivă sau comună nu trebuie să
aibă un scop agresiv, ci mai degrabă să fie un mijloc de apărare și de consolidare a resurselor colective
pentru ca UE să fie un apărător al păcii în lume. A fost discutată și relația UE cu NATO: aceasta este
importantă, dar unii membri au pledat pentru o identitate europeană mai puternică în cadrul acestui
parteneriat transatlantic. Alți participanți au ridicat problema eforturilor comune de a proteja securitatea
cibernetică și au amintit adoptarea recentă a „busolei strategice” a UE.

Observații finale
Dna Ahuja a încheiat ședința afirmând că secretariatul comun va edita proiectele preliminare de propuneri
pentru a ține seama de sugestiile formulate de membrii și componentele grupului de lucru. Cetățenii vor
rămâne în centrul acestor propuneri, iar recomandările cu mare susținere din partea altor componente vor fi
evidențiate atunci când diferă de prioritățile cetățenilor. În cadrul acestei dezbateri în plen și al viitoarelor
dezbateri în plen, președinta va explica progresele grupului de lucru, iar purtătorul de cuvânt va prezenta
propunerile și procesul de reflecție din spatele lor. .

