KORTFATTAT REFERAT
Arbetsgruppen för EU i världen
Ordförande var Gunther Krichbaum på inbjudan av den frånvarande Clément Beaune
22 oktober 2021 kl. 11.00–
13.00

1. Inledande kommentarer från ordföranden
Mötet hölls i hybridformat. Gunther Krichbaum framförde Clément Beaunes ursäkt för att han var
frånvarande från det första mötet på grund av brådskande angelägenheter samma dag på Europeiska
rådet som han inte kunde missa. Krichbaum gav först ordet till medborgarpanelernas företrädare och
bad dem presentera sig och redogöra för vad som hade diskuterats i deras specifika medborgarpanel.
Konferensens och plenarkomponentens innovativa karaktär underströks.
2. Diskussion
Medborgarpanelernas företrädare var inte redo att tala i början av mötet, så andra deltagare inledde
diskussionen och panelföreträdarna fick hoppa in senare.
Viktiga teman som togs upp:
Europeiska grannskapspolitiken och EU-utvidgning
• Flera av arbetsgruppens medlemmar framhöll den särskilda betydelsen av västra Balkans
utvidgningsprocess och idén om att utvidga utan att försvaga EU:s beslutsprocesser, bland
annat med en översyn av omröstningen med enhällighet.
Europas värden och vision, med beaktande av framtiden och EU:s plats i världen
• Ett självständigt Europa som snabbt kan värdera och hantera hot.
• Många framhöll idén om starka europeiska värderingar i allt internationellt EU-engagemang
(både handel och förbindelser med andra länder). Dessa värderingar skiljer Europa från alla
andra.
• Förbindelserna med USA, Ryssland och Kina togs upp många gånger, och även Turkiet
nämndes.
• EU måste ha kapacitet att agera (verktyg och beslutsförfaranden).
Europeisk säkerhet och europeiskt försvar
• EU:s förbindelser med Nato: finns det ett utrymme där EU kan bli mer aktivt och ändå ha kvar
fokus på ett fredligt men säkert EU?
• Alla tillbudsstående medel för EU på internationell nivå måste utnyttjas på ett samordnat
sätt.
Europeisk handelspolitik och ekonomi
• Konceptet om att EU kan åstadkomma förändring genom handel och reglering och samtidigt
förbli ett område där företag önskar göra affärer.
• EU ska hävda sig bland stora aktörer som Kina och USA.
Både medborgare och andra medlemmar av arbetsgruppen tog upp andra frågor, och flera talare kom
in på behovet av att höja deltagandet i EU-valen och få medborgarna mer involverade mellan valen.
Betydelsen av bättre kommunikation och utbildning om demokrati togs upp, likaså behovet av
öppenhet och insyn i EU:s beslutsprocess.

3. Avslutande kommentarer från ordföranden
Ordföranden medgav att det fanns en strävan hos alla medlemmar i arbetsgruppen att skapa en fastare
diskussionsstruktur. Vid framtida möten kommer det att vara väldigt viktigt att ringa in de viktigaste
blocken/ämnena, som kan diskuteras ett i taget och börja med en medborgarföreträdare från
medborgarpanelen. Han ställde sig också bakom andra medlemmar i deras vilja att se till att det
kommer något användbart och specifikt till plenarförsamlingen från denna arbetsgrupp. Panel- och
plattformsrapporterna kommer att vara en god källa från denna struktur tillsammans med
reflektionerna från detta möte. Ordföranden konstaterade att han hoppat in i sista stund för den
ordinarie ordföranden Clément Beaune och att denne skulle underrättas om insikterna från mötet så
att kommande möten kan hålla vad de lovar.
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