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Angående: Insyn och finansiering för konferensen om Europas framtid

Förra året erbjöd Europaparlamentet finansieringsmöjligheter för verksamhet med anknytning till 
konferensen om Europas framtid12. Kampanjer i sociala medier visar att skattebetalarnas pengar 
används för att engagera ungdomar och det civila samhället samt få medier att bevaka konferensen3.

En majoritet av parlamentet röstade för att förkasta ett åtagande om fullständig insyn i samband med 
finansieringen av konferensen4. EU-institutionerna använder separata budgetar för att finansiera 
konferensen, och ingen information om den finansiering eller de bidrag som beviljas i samband med 
konferensen finns tillgänglig på konferensens officiella webbplats.

Med beaktande av att insyn och öppenhet i beslutsförfarandena är grundläggande värden för EU och 
avgörande för ett rättsstatssystem uppmanas kommissionen att besvara följande frågor:

1. Kan kommissionen redogöra för de totala budgetkonsekvenserna av konferensen, och hur ser 
fördelningen av utgifterna ut per typ av verksamhet som finansieras?

2. Kan kommissionen tillhandahålla en förteckning över alla inbjudningar att lämna förslag och 
anbud och alla bidrag som beviljats i samband med konferensen?

3. Kommer kommissionen att visa sitt engagemang för öppenhet genom att se till att relevant 
finansiell information är lättillgänglig, till exempel via länken ”Om konferensen” på konferensens 
officiella webbplats?

1 https://www.europarl.europa.eu/contracts-and-grants/files/grants/media-and-events/en-call-for-proposals-
media-2020-COMM-SUBV-2020-M.pdf.

2 https://www.europarl.europa.eu/contracts-and-grants/files/grants/media-and-events/comm-subv-2020-
e/call_for_proposals_engagement_2020_comm-subv-2020-e.pdf

3 http://twitter.com/JEF_Europe/status/1388132276307906560
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