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Evropski parlament,

– ob upoštevanju poslovnika konference o prihodnosti Evrope (v nadaljnjem besedilu: 
konferenca), ki ga je odobril izvršni odbor in je bil objavljen na večjezični digitalni 
platformi konference,

– ob upoštevanju sklepov devetih tematskih delovnih skupin konference, ki jih je 30. 
aprila 2022 potrdila plenarna skupščina konference,

– ob upoštevanju poročila o dejavnostih večjezične digitalne platforme konference, 
objavljenega februarja 2022,

– ob upoštevanju prispevkov držav članic na večjezični digitalni platformi konference, 
objavljenih februarja 2022,

– ob upoštevanju poročil nacionalnih državljanskih forumov in nacionalnih prireditev, 
objavljenih na večjezični digitalni platformi konference,

– ob upoštevanju poročila o zamislih mladih za konferenco, ki je bilo objavljeno na 
podlagi Evropske prireditve za mlade, ki je potekala 8. in 9. oktobra 2021,

– ob upoštevanju priporočil evropskega državljanskega foruma 1 o močnejšem 
gospodarstvu, socialni pravičnosti in delovnih mestih/izobraževanju, kulturi, mladih in 
športu/digitalni preobrazbi,

– ob upoštevanju priporočil evropskega državljanskega foruma 2 o evropski 
demokraciji/vrednotah in pravicah, pravni državi, varnosti,

– ob upoštevanju priporočil evropskega državljanskega foruma 3 o podnebnih 
spremembah, okolju/zdravju,

– ob upoštevanju priporočil evropskega državljanskega foruma 4 o EU v 
svetu/migracijah,

– ob upoštevanju svoje resolucije z dne 15. januarja 2020 o stališču Evropskega 



parlamenta o konferenci o prihodnosti Evrope1,

– ob upoštevanju svojih resolucij z dne 16. februarja 2017 o boljšem delovanju Evropske 
unije z izkoriščanjem potenciala Lizbonske pogodbe2, z dne 16. februarja 2017 o 
morebitnem razvoju in prilagoditvi institucionalne ureditve Evropske unije3, z dne 13. 
februarja 2019 o stanju razprav o prihodnosti Evrope4 in z dne 26. novembra 2020 o 
analizi evropskih volitev5,

– ob upoštevanju člena 132(2) Poslovnika,

A. ker se Evropska unija že od začetka procesa konference spoprijema z razmerami brez 
primere, ki zahtevajo nov zagon za evropsko povezovanje s skupnim delovanjem in 
solidarnostjo, ki sta še močnejša, saj je na evropski celini spet vojna;

B. ker se bo ocenilo, ali je EU sposobna premagati sedanjo krizo, zato bi si morala 
prizadevati, da postane močnejša;

C. ker je Evropski parlament v celoti podprl konferenco in je trdno prepričan, da je treba 
EU reformirati, da se bo lahko spoprijela s sedanjimi in tudi prihodnjimi izzivi;

D. ker bo treba v sklepih konference obravnavati tudi vse posledice ruske invazije na 
Ukrajino v že tako zahtevnih razmerah po pandemiji;

E. ker se predlogi, ki izhajajo iz udeležbe državljanov in se odražajo v končnih sklepih 
konference, nanašajo na to, da Evropska unija postane bolj demokratična, varna, 
učinkovita, uspešna, pravična, trajnostna in sposobna vplivati na svet;

F. ker bi morala imeti EU na voljo zadostna in ustrezna sredstva za izpolnitev navedenih 
ciljev, kar ponovno poudarja potrebo po izboljšanju delovanja institucij;

G. ker bi morala biti EU zato opremljena z orodji za odzivanje na velike nadnacionalne 
izzive na področju varnosti, zdravja, podnebnih sprememb in okolja, migracij, 
digitalizacije, obrambe, obdavčitve, boja proti neenakostim, ekonomskih in socialnih 
politik ter geopolitike;

H. ker je poleg zakonodajnih predlogov potreben proces institucionalnih reform za 
izvajanje priporočil in pričakovanj v zvezi s procesom državljanske udeležbe;

I. ker nove politike in v nekaterih primerih spremembe Pogodb niso potrebne kot sredstva 
same po sebi, temveč so v interesu vseh Evropejcev, ker si prizadevajo preoblikovati 
EU tako, da bo odprta strateška avtonomija, varnost, trajnost in konkurenčnost, 
izboljšane življenjske in delovne razmere ter spoštovana pravna država in temeljne 
pravice;

J. ker konferenca spet kaže, da je za vsako reformo Unije potrebno polno sodelovanje 
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Parlamenta, Komisije, Sveta in deležnikov ter neposredno sodelovanje z državljani;

K. ker izkušnje konference potrjujejo pomen razvoja vseh možnih poti za dialog in 
sodelovanje med Evropskim parlamentom in nacionalnimi parlamenti;

1. pozdravlja sklepe konference, kot so bili potrjeni na plenarnem zasedanju konference 
30. aprila 2022;

2. je zadovoljen z ambicioznimi in konstruktivnimi predlogi konference, ki temeljijo na 
priporočilih in zamislih, na podlagi evropskih in nacionalnih državljanskih forumov, 
Evropske prireditve za mlade in spletne platforme; pozdravlja dejstvo, da so bili sklepi 
konference pripravljeni v procesu, ki so ga vodili državljani, in poudarja, kako 
pomembna je njihova udeležba v evropski demokraciji;

3. meni, da so zaradi konference evropski državljani inovativno in uspešno sodelovali, 
evropske institucije pa so dobile dodatno priložnost, zato je bil dialog med državljani, 
nacionalnimi parlamenti, regionalnimi in lokalnimi organi, socialnimi partnerji in 
organizacijami civilne družbe o prihodnosti Unije poglobljen;

4. poudarja, kako pomembna je parlamentarna razsežnost procesa konference in želi 
spodbuditi in izboljšati dialog in sodelovanje med nacionalnimi parlamenti in 
Evropskim parlamentom;

5. meni, da je večja vloga v postopku odločanja EU tesno povezana z bolj demokratičnimi, 
preglednimi in odgovornimi institucijami EU; poleg tega podpira stalno vključevanje 
državljanov v ta proces in posvetovanje z njimi;

6. poudarja, da so zaradi najnovejših kriz potrebne skupne evropske rešitve; meni, da je 
bila tako konferenca edinstvena priložnost, da EU pripravi v prihodnost usmerjene 
predloge;

7. meni, da ruska agresija proti Ukrajini kaže na potrebo po močnejši geopolitični EU, ki 
bo enotno nastopala v svetu in si prizadevala za skupno varnostno, obrambno, 
energetsko in migracijsko politiko, ki bo temeljila na skupnem ukrepanju in popolni 
solidarnosti;

8. opozarja, da je EU v odziv na pandemijo covida-19 dokazala, da je sposobna ukrepati 
ter spodbujati inovativne in skupne rešitve v zvezi z zdravjem, gospodarsko rastjo in 
socialno kohezijo; meni, da je treba pozitivno ukrepanje preoblikovati v nov stalni 
institucionalni in politični okvir;

9. poudarja, da je iz sklepov konference razvidno, da mora EU nujno prevzeti vodilno 
vlogo pri obravnavanju podnebnih sprememb, varovanju biotske raznovrstnosti in 
spodbujanju trajnosti;

10. poudarja, da je treba pri prizadevanjih za ambiciozne spremembe na nekaterih ključnih 
področjih politike upoštevati sklepe konference in pričakovanja državljanov;

11. meni, da je tesnejše politično povezovanje in resnično demokracijo, kot je poudarjeno v 
sklepih konference, mogoče doseči s pravico Evropskega parlamenta do zakonodajne 
pobude in odpravo soglasja v Svetu;



12. priznava, da sklepi konference zahtevajo spremembe Pogodb, med drugim v zvezi s 
poenostavitvijo institucionalne strukture EU, večjo preglednostjo in odgovornostjo v 
postopku odločanja ter novim razmislekom o pristojnostih EU;

13. podpira prehod na trajnosten, vključujoč in odporen model rasti, kot je poudarjeno v 
sklepih delovnih skupin konference; povečanje konkurenčnosti in odpornosti 
gospodarstva EU s posebnim poudarkom na malih in srednjih podjetjih kot hrbtenici 
našega gospodarstva ter preverjanje konkurenčnosti; celovito izvajanje evropskega 
stebra socialnih pravic, vključno z njegovimi ustreznimi krovnimi cilji za leto 2030; 
protokol o socialnem napredku ter spodbujanje v prihodnost usmerjenih naložb, 
osredotočenih na pravičen, zeleni in digitalni prehod, z močno socialno razsežnostjo, 
vključno z enakostjo spolov, ob upoštevanju primerov evropskega instrumenta za 
okrevanje in evropskega instrumenta za začasno podporo za ublažitev tveganj za 
brezposelnost v izrednih razmerah (SURE);

14. meni, da se je treba osredotočiti na nadaljnje ukrepanje na podlagi predlogov 
konference, da bi izpolnili zahteve državljanov; pričakuje, da se bodo vse evropske 
institucije zavezale konstruktivnemu in ambicioznemu pristopu v skladu s svojimi 
vlogami in pristojnostmi v vseh fazah nadaljnjega ukrepanja, tudi s pripravo 
zakonodajnih predlogov;

15. je pripravljen prevzeti svojo vlogo in poskrbeti za ustrezno nadaljnje ukrepanje na 
podlagi izida konference; poziva k sklicu konvencije, tako da se sproži postopek za 
spremembo pogodb iz člena 48 Pogodbe o Evropski uniji, in poziva Odbor za ustavne 
zadeve, naj v skladu s tem začne potrebni postopek;

16. naroči svoji predsednici, naj to resolucijo posreduje Svetu in Komisiji ter vladam in 
parlamentom držav članic.


