PROIECT DE PROCES-VERBAL SUMAR

Grupul de lucru „UE în lume”
Prezidat de Hans Dahlgren, ministru pentru afaceri europene, Suedia
21 ianuarie 2022, 14.00-16.00

1. Observații introductive ale președintelui
Președintele Dahlgren a deschis această reuniune în format hibrid de la distanță, de la Stockholm, și
i-a solicitat dlui Richard Corbett, din partea Secretariatului comun al Conferinței, să îl ajute să
contacteze vorbitori în sală. El a reamintit că, în pregătirea acestei reuniuni, i-a încurajat pe membrii
din partea cetățenilor să prezinte subiecte și întrebări pentru dezbatere, pe care le-a distribuit
împreună cu ordinea de zi. Pe baza acestor sugestii, a propus împărțirea discuției (care precedă
primirea de recomandări concrete din partea grupurilor de dezbatere ale cetățenilor) în trei direcții, cu
o discuție de o jumătate de oră cu privire la fiecare dintre acestea în cadrul căreia cetățenii membri ai
grupului de lucru vor avea prioritate:
Direcția 1: Autonomie și stabilitate
Direcția 2: UE ca partener internațional
Direcția 3: O UE puternică într-o lume pașnică
2. Scurtă prezentare a instrumentelor și instituțiilor UE pe scena globală
În absența lui Josep Borrell, Înaltul Reprezentant al UE și vicepreședinte al Comisiei, care nu s-a
putut alătura reuniunii grupului de lucru, președintele a făcut el însuși această prezentare, subliniind
componentele-cheie ale relațiilor externe ale UE, modul de funcționare a acestora și modul în care
sunt luate deciziile.
3. Discuției
Direcția 1: Autonomie și stabilitate
(s-au primit patru întrebări din partea cetățenilor)
Cetățenii au adus în discuție ideea unei UE ca partener internațional puternic în domeniul comerțului
și al relațiilor politice, valorificându-și forța colectivă pentru promovarea valorilor europene în
străinătate și punând în centrul tuturor eforturilor sale cu o politică comercială care urmărește
protejarea drepturilor omului, valorile sociale și de mediu. Și subiectul comerțului prosper cu alți
actori importanți precum China și SUA a suscitat interes. S-a menționat că este nevoie de o politică
de securitate și apărare mai solide – cu luarea în considerare a posibilității înființării unei armate
comune și cu eforturi combinate în materie de securitate cibernetică.
Ca răspuns, dezbaterea s-a concentrat pe următoarele:
• necesitatea de a utiliza acordurile comerciale ca pârghii
• necesitatea asigurării de materii prime și de autonomie energetică
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•
•

aprovizionarea cu alimente
Diplomația externă a Uniunii Europene, activitatea SEAE și a ÎR/VP

Președintele Dahlgren a rezumat discuția, reamintind că obiectivul ar trebui să fie un raport care va
reflecta contribuția cetățenilor. Acesta ar trebui să fie actual și să se bazeze pe ceea ce au adus în
discuție cetățenii.
Direcția 2: UE ca partener internațional
(două întrebări axate pe valori și standarde)
Cetățenii au subliniat că este nevoie ca normele existente să fie mai bine monitorizate și respectate.
Aceștia au reflectat asupra faptului că este nevoie ca experților să li se ceară părerea pentru o mai
bună informare a cetățenilor în legătură cu anumite subiecte.
În cadrul dezbaterii au fost subliniate câteva obiective:
• UE poate aduce schimbări la nivel internațional ca actor global (Acordul de la Paris privind
schimbările climatice este un exemplu de capacitate a UE de a-și folosi forța colectivă pentru a
influența SUA și China). și acordurile comerciale pot fi utilizate pentru a promova schimbarea
și o mai mare respectare a protecției drepturilor fundamentale ale omului
• conducerea prin puterea exemplului, luarea în serios a Pactului verde și respectarea
angajamentelor asumate
• o ordine internațională guvernată de norme trebuie să se afle în centrul obiectivelor UE
• UE ar trebui să își utilizeze competențele de reglementare pentru a stabili standarde globale
• UE trebuie să acționeze la nivel mondial, dar și la nivel regional și de vecinătate
Președintele a încheiat etapa 2 cu această reflecție: Au existat multe modalități de promovare a
valorilor UE pe scena mondială, însă una dintre probleme este că puțină lume le cunoaște.
Direcția 3: O UE puternică într-o lume pașnică
Cetățenii au continuat să își manifeste interesul față de Frontex, mai ales față de funcția sa și de modul
în care poate fi utilizat în continuare. În timpul dezbaterii, membrii grupului de lucru au subliniat mai
ales:
• necesitatea adoptării de poziții comune în mai multe domenii, cum ar fi reglementările fiscale și
de afaceri
• importanța implicării Balcanilor de Vest
• necesitatea de a accepta noi membri și de a extinde și mai mult spațiul Schengen.
• necesitatea înființării unei forțe de apărare a UE și/sau a consolidării colaborării cu NATO sau,
pur și simplu, a creării unui fond de apărare al UE și a unei capacități de desfășurare rapidă
• necesitatea ca votul cu majoritate calificată să accelereze procesul decizional și să se evite
paralizarea UE de necesitatea unanimității
4. Concluzii formulate de președinte
Președintele Dahlgren le-a mulțumit membrilor grupului de lucru, în special membrilor din partea
cetățenilor, pentru contribuțiile lor.
Ca răspuns la o sugestie de clasificare a recomandărilor (sistemul „semafor”) în funcție de ușurința
cu care acestea vor fi puse în aplicare, el a declarat că va aduce această idee în atenția Comitetului
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executiv, unde va fi discutată, dar a subliniat că va fi dificil să se ajungă la un acord privind astfel de
clasificări. El a subliniat din nou necesitatea ca reprezentanții cetățenilor să se implice mai mult în
aceste dezbateri.
Președintele a anunțat că reuniunea finală a grupului de dezbatere al cetățenilor europeni pe această
temă va avea loc la Maastricht la 11, 12 și 13 februarie – grupul își va finaliza apoi recomandările
pentru a fi prezentate în următoarea sesiune plenară. Următoarea ședință a acestui grup de lucru va
avea loc vineri, 11 martie. Vom utiliza rezultatele obținute de grupul de dezbatere al cetățenilor
europeni ca structură pentru reuniunea respectivă. Grupul WhatsApp va facilita în continuare
discuțiile până la următoarea ședință din 11 martie.
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Repartizarea intervențiilor a fost următoarea:

Membri ai grupurilor de dezbatere ai cetățenilor europeni: 9
Reprezentanți ai grupurilor/evenimentelor naționale: 4
Societatea civilă (partenerii sociali, CoR, CESE): 6
Consiliul: 4
Parlamentele naționale: 11
PE: 7
Comisia: 0
Echilibrul dintre femei și bărbați: intervenții din partea a 30 de bărbați și 11 femei
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