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Udeleženci močno podpirajo ratifikacijo reformne pogodbe. Prepričani so, da bo pogodba 
izboljšala delovanje Evropske unije, tudi njeno zunanjo razsežnost.  

Meje EU  

Meje Unije niso bile nikoli jasno določene, in to je bilo do zdaj sprejemljivo. Vendar so izkušnje 
pokazale, da ta negotovost povzroča strah znotraj Unije. Kljub temu meja ni treba dokončno 
zakoličiti, pri tem je potrebna določena prožnost, ki bi ustrezala spreminjajočemu političnemu 
stanju v nepredvidljivi prihodnosti.  

• Pristopna merila in zmožnost vključevanja EU 
Pristopna merila so se z leti postopoma oblikovala. Preprostemu prevzemanju pravnega reda 
Skupnosti je Unija dodala še druga merila: 
 

– stabilen, demokratičen sistem, v katerem se spoštuje načelo pravne države in 
človekove pravice ter 

– sprejemanje tržno usmerjenega gospodarstva. 

Po vrhu v Kopenhagnu junija 1993 je bila merilom Unije dodana zmožnost absorpcije. Tako je 
bilo prvič treba izrecno upoštevati posledice širitve na delovanje Unije, njene institucije, skupne 
politike in proračun. Kot sta pokazala ustavna referenduma v Franciji in na Nizozemskem, pa bi 
bilo treba dodati zmožnost vključevanja prebivalcev Unije. Takrat odprto vprašanje je bilo, ali 
morajo o tem odločati prebivalci z glasovanjem na referendumu. To bi pomenilo bolj neposredno 
vključenost državljanov, obenem pa bi sprožilo sporno vprašanje glede posvetovanja s prebivalci 
izven demokratičnega procesa ratifikacije.  

Čeprav proces širitve ocenjujejo kot uspeh, so nekateri udeleženci mnenja, da bi morali razmisliti 
o premoru in omogočiti nadaljnjo poglobitev ter s tem EU pripraviti na nadaljnjo širitev. Večina 
pa je bila mnenja, da je treba vsaj zaključiti pogajanja z državami, s katerimi pogajanja že 
potekajo.  

Rešitev težav, ki so nastale zaradi nenehnih širitev, bi bile morda različne sheme članstva 
(koncentrični krogi), kar bi omogočilo, da bi v Evropo lahko sprejeli države, ki ne morejo ali ne 
želijo slediti hitremu ritmu nadaljnjega vključevanja. Udeleženci niso podcenjevali težav, ki bi 
jih takšne sheme povzročile, vendar je vsem jasno, da manjšina držav ne bi smela več ovirati 
drugih pri napredovanju. Zlasti nekatere države članice morda menijo, da bi tovrsten sistem 
lahko privedel do trajnega razlikovanja med državami članicami. 

Po drugi strani so nekateri sodelujoči predlagali organizacijo sosedske politike po sistemu 
olimpijskih krogov, kar pomeni, da bi EU usklajevala področja sodelovanja s tretjimi državami 
na podlagi geografske bližine in skupnih interesov. 

Prevladovalo je mnenje, da bi morali državljani in civilna družba imeti pomembnejšo vlogo pri 
določanju prihodnosti in velikosti Unije. Kljub temu pa je večina soglašala, da referendum ni 
ustrezna oblika za izražanje mnenja državljanov o tovrstnih vprašanjih, čeprav bi številni 
udeleženci referendume podprli, če bi bili kar se da ločeni od nacionalnih okoliščin in izvedeni 
na evropski ravni.  
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Številni sodelujoči so bili mnenja, da je za pripravo nadaljnjih širitev potreben čas in 
informacije. 

• Evropska sosedska politika 

Potrebnih je več inovativnih idej za dopolnitev in poglobitev te strateške politike. Nekateri 
menijo, da je sosedska politika dejansko orodje za sodelovanje z državami, ki ne bodo postale 
članice EU. Po drugi strani pa jo lahko uporabimo kot „čakalnico“ za države, ki so v določenem 
trenutku obravnavane kot kandidatke.  

• EU v svetu 

Evropski državljani od Evropske unije pričakujejo, da bo okrepila svojo zmožnost delovanja 
izven svojih meja. Ta politika je pomembna za ohranjanje stabilnosti, blaginje in varnosti. Velik 
korak naprej pri reformni pogodbi je uvedba funkcije visokega predstavnika, ki bo hkrati tudi 
podpredsednik Komisije in predsednik Sveta za zunanje odnose.  

Večina udeležencev meni, da bosta visoki predstavnik za zunanje zadeve in enotna integrirana 
služba za zunanje zadeve omogočila usklajevanje, razvoj in skladnost skupne zunanje politike. 

Nekateri vidiki so v javnosti manj znani in vidni, kljub temu pa so zelo pomembni; primer je 
prenos politike na področju vizumov in azila pod nadzor Parlamenta. 

Kljub temu napredku vlada hudo razočaranje glede ohranjanja soglasja v Evropski zunanji in 
varnostni politiki.  

Do danes je EU svoj vpliv izražala s pomočjo „mehke sile“, katere učinkovitost se je pokazala 
tudi v procesu širitve.  

Glede na stanje v svetu so se nekateri udeleženci spraševali, kako ima lahko diplomatski zbor 
prepričljivo moč brez vojaškega zaledja. Doslej mirovne misije niso zadostovale in skupna 
obrambna politika bi morala EU omogočiti sodelovanje v tovrstnih misijah, kadar je to potrebno 
in v okviru Združenih narodov. 

Evropske vrednote, kot so demokracija, strpnost, spoštovanje različnosti, svoboda prepričanja in 
veroizpovedi, je treba spodbujati kot nasprotje radikalnim, totalitarnim in skrajnim ideologijam.  

Izginotje simbolov Unije iz novega besedila je obžalovanja vredno, saj imajo poseben pomen v 
njenem odnosu s svetom.  

• Razvojna politika 

Razvojna politika v tretjem svetu bi morala več pozornosti nameniti procesu upravljanja v 
državah prejemnicah.  

Da bi omogočili izvajanje razvojnih projektov, ki jih EU izvaja, se je treba prepričati, da na 
drugih področjih politike EU ni ukrepov, ki bi bili v nasprotju z delovanjem razvojne pomoči, 
kot je na primer na področju skupne kmetijske politike. Tudi evropske institucije bi morale na 
področju razvoja, človekoljubne pomoči ali človekovih pravic bolje usklajevati svoje dejavnosti, 
saj bi na ta način poslale jasno sporočilo in bi lažje dosegale svoje cilje.  
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