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Europaparlamentet utfärdar denna resolution

– med beaktande av arbetsordningen för konferensen om Europas framtid (konferensen), 
som godkänts av styrelsen och offentliggjorts på konferensens flerspråkiga digitala 
plattform,

– med beaktande av slutsatserna från konferensens nio tematiska arbetsgrupper, som 
godkändes av konferensens plenarförsamling den 30 april 2022,

– med beaktande av verksamhetsrapporten från den flerspråkiga digitala plattformen för 
konferensen om Europas framtid, som offentliggjordes i februari 2022,

– med beaktande av bidragen per medlemsstat på den flerspråkiga digitala plattformen för 
konferensen om Europas framtid, som offentliggjordes i februari 2022,

– med beaktande av rapporterna från de nationella medborgarpanelerna och de nationella 
evenemangen, som offentliggjorts på konferensens flerspråkiga digitala plattform,

– med beaktande av ungdomsidérapporten till konferensen om Europas framtid, som 
offentliggjordes som ett resultat av Europeiska ungdomsevenemanget av 
den 8 och 9 oktober 2021,

– med beaktande av rekommendationerna från den europeiska medborgarpanelen 1 
”En starkare ekonomi, social rättvisa och sysselsättning/utbildning, kultur, ungdom och 
idrott/digital omställning”,

– med beaktande av rekommendationerna från den europeiska medborgarpanelen 2 
”Europeisk demokrati/värden och rättigheter, rättsstatsprincipen, säkerhet”,

– med beaktande av rekommendationerna från den europeiska medborgarpanelen 3 
”Klimatförändringar, miljö / hälsa”,

– med beaktande av rekommendationerna från den europeiska medborgarpanelen 4 ”EU i 
världen/migration”,



– med beaktande av sin resolution av den 15 januari 2020 om Europaparlamentets 
ståndpunkt om konferensen om Europas framtid1,

– med beaktande av sina resolutioner av den 16 februari 2017 om att förbättra Europeiska 
unionens funktionssätt genom att utnyttja Lissabonfördragets potential2, den 
16 februari 2017 om möjliga utvecklingar och justeringar av den nuvarande 
institutionella strukturen för Europeiska unionen3, den 13 februari 2019 om läget 
avseende debatten om Europas framtid4 och den 26 november 2020 om utvärdering av 
valet till Europaparlamentet5,

– med beaktande av artikel 132.2 i arbetsordningen, och av följande skäl:

A. Europeiska unionen lever i en helt unik situation jämfört med när konferensprocessen 
inleddes, vilket kräver en ny inriktning på den europeiska integrationen, och ännu 
starkare gemensamma åtgärder och solidaritet, eftersom kriget har återvänt till den 
europeiska kontinenten.

B. EU kommer att bedömas utifrån sin förmåga att ta sig ur de nuvarande kriserna och bör 
därför sträva efter att bli starkare.

C. Europaparlamentet har engagerat sig fullt ut i konferensen och är helt övertygat om att 
EU måste reformeras för att kunna hantera de nuvarande utmaningarna, men även 
framtida utmaningar.

D. Slutsatserna från konferensen kommer också att behöva behandla alla konsekvenser av 
Rysslands invasion av Ukraina, i en situation som redan är mycket ansträngd efter en 
period med pandemi.

E. De förslag som är resultatet av medborgarnas deltagande, såsom de tolkas i 
konferensens slutsatser, kräver att EU blir en mer demokratisk, säker, effektiv, 
välmående, rättvis och hållbar union med större handlingsförmåga, och en mer 
inflytelserik aktör i världen.

F. EU bör få tillräckliga och lämpliga medel för att uppnå ovannämnda mål, vilket än en 
gång understryker behovet av att förbättra hur institutionerna fungerar.

G. EU bör därför förses med verktyg som gör det möjligt för unionen att agera i samband 
med viktiga gränsöverskridande utmaningar på områdena säkerhet, hälsa, 
klimatförändringar och miljö, migration, digitalisering, försvar, beskattning, kampen 
mot ojämlikhet, ekonomisk och social politik samt geopolitik.

H. Utöver lagstiftningsförslag bör en institutionell reformprocess inledas för att genomföra 
rekommendationerna och leva upp till förväntningarna från processen för 
medborgardeltagande.

1 EUT C 270, 7.7.2021, s. 71.
2 EUT C 252, 18.7.2018, s. 215.
3 EUT C 252, 18.7.2018, s. 201.
4 EUT C 449, 23.12.2020, s. 90.
5 EUT C 425, 20.10.2021, s. 98.



I. Nya politiska åtgärder, och i vissa fall fördragsändringar, är nödvändiga inte som medel 
i sig, utan i alla européers intresse, och bör sträva efter att omforma EU på ett sätt som 
garanterar dess öppna strategiska oberoende, säkerhet, hållbarhet och konkurrenskraft, 
förbättrade levnads- och arbetsvillkor samt respekt för rättsstatsprincipen och de 
grundläggande rättigheterna.

J. Konferensen visar återigen att varje reform av unionen kräver ett totalt engagemang från 
parlamentets, kommissionens, rådets och berörda parters sida samt ett direkt 
engagemang med medborgarna.

K. Erfarenheterna från konferensen har visat på vikten av att utveckla alla möjligheter till 
dialog och samarbete mellan Europaparlamentet och de nationella parlamenten.

1. Europaparlamentet välkomnar konferensens slutsatser, såsom de godkändes av 
konferensens plenarförsamling den 30 april 2022.

2. Europaparlamentet är nöjt med de ambitiösa och konstruktiva förslag som konferensen 
formulerat, på grundval av rekommendationerna och idéerna från de europeiska och 
nationella medborgarpanelerna, det europeiska ungdomsevenemanget och 
onlineplattformen, Parlamentet välkomnar att slutsatserna från konferensen utarbetades 
i en medborgarstyrd process och betonar vikten av medborgarnas deltagande i den 
europeiska demokratin.

3. Europaparlamentet anser att konferensen har lett till ett innovativt och framgångsrikt 
deltagande från EU-medborgarnas sida och gett EU-institutionerna en ytterligare 
möjlighet, och skapat en omfattande dialog mellan medborgare, nationella parlament, 
regionala och lokala myndigheter, arbetsmarknadens parter och det civila samhällets 
organisationer om unionens framtid.

4. Europaparlamentet betonar vikten av konferensens parlamentariska dimension och 
uttrycker en önskan att främja och stärka dialogen och samarbetet mellan de nationella 
parlamenten och Europaparlamentet.

5. Europaparlamentet anser att en ökad roll i EU:s beslutsprocess går hand i hand med mer 
demokratiska, transparenta och ansvarstagande EU-institutioner. Parlamentet stöder 
dessutom medborgardeltagande och samråd med medborgarna i denna process.

6. Europaparlamentet påpekar att de senaste kriserna kräver gemensamma europeiska 
lösningar. Parlamentet anser att konferensen erbjöd ett unikt tillfälle att ge EU 
framåtblickande förslag i detta avseende.

7. Europaparlamentet anser att Rysslands aggression mot Ukraina visar på behovet av ett 
starkare geopolitiskt EU som talar med en röst i världen och har en gemensam politik på 
områdena säkerhet, försvar, energi och migration, som bygger på gemensamma åtgärder 
och fullständig solidaritet.

8. Europaparlamentet påminner om att EU i sina åtgärder mot covid-19-pandemin har 
visat förmåga att agera och främja innovativa och gemensamma lösningar när det gäller 
hälsa, ekonomisk tillväxt och social sammanhållning. Parlamentet anser att dessa 
positiva åtgärder måste omvandlas till en ny permanent institutionell och politisk ram.



9. Europaparlamentet betonar att slutsatserna från konferensen visar att det finns ett akut 
behov av att EU intar en ledande roll när det gäller att ta itu med klimatförändringarna, 
skydda den biologiska mångfalden och främja hållbarhet.

10. Europaparlamentet framhåller behovet av att arbeta för ambitiösa förändringar inom 
några av våra viktigaste politikområden för att genomföra konferensens slutsatser och 
leva upp till medborgarnas förväntningar.

11. Europaparlamentet anser att en djupare politisk integration och verklig demokrati, 
såsom framhålls i konferensens slutsatser, kan uppnås genom att Europaparlamentet får 
initiativrätt på lagstiftningsområdet och att enhälligheten i rådet avskaffas.

12. Europaparlamentet erkänner att konferensens slutsatser kräver fördragsändringar, bland 
annat när det gäller att förenkla EU:s institutionella struktur, skapa större öppenhet och 
mer ansvarsskyldighet i beslutsprocessen och inleda en ny diskussion om EU:s 
befogenheter.

13. Europaparlamentet stöder, såsom framhålls i slutsatserna från konferensens 
arbetsgrupper, en övergång till en hållbar, inkluderande och motståndskraftig 
tillväxtmodell; stärkt konkurrenskraft och motståndskraft i EU:s ekonomi, där små och 
medelstora företag som är ryggraden i vår ekonomi ges särskild uppmärksamhet, och en 
konkurrenskraftskontroll; ett fullständigt genomförande av den europeiska pelaren för 
sociala rättigheter, inbegripet dess relevanta överordnade mål för 2030; ett protokoll om 
sociala framsteg, och främjande av framtidsinriktade investeringar som fokuserar på den 
rättvisa, gröna och digitala omställningen, med en stark social dimension, inbegripet 
jämställdhet, även med beaktande av exemplen NextGenerationEU och det europeiska 
instrumentet för tillfälligt stöd för att minska risken för arbetslöshet i en krissituation 
(SURE).

14. Europaparlamentet anser att det är mycket viktigt att fokusera på uppföljningen av 
konferensens förslag för att uppfylla medborgarnas krav. Parlamentet förväntar sig att 
alla EU-institutioner strävar efter en konstruktiv och ambitiös hållning, i enlighet med 
sina respektive roller och befogenheter, i alla skeden av uppföljningen, bland annat 
genom att lägga fram lagstiftningsförslag.

15. Europaparlamentet är redo att spela sin roll och säkerställa en korrekt uppföljning av 
resultaten från konferensen. Parlamentet begär därför att ett konvent sammankallas 
genom att aktivera det förfarande för revidering av fördragen som föreskrivs i artikel 48 
i fördraget om Europeiska unionen, och uppmanar utskottet för konstitutionella frågor 
att inleda det nödvändiga förfarandet i enlighet med detta.

16. Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att översända denna resolution till rådet och 
kommissionen samt till medlemsstaternas regeringar och parlament.


