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Herr talman,
Kommissionen tackar för riksdagens utlåtande om kommissionens meddelande – Hur
konferensen om Europas framtid kan se ut {COM(2020) 27 final}. Kommissionen
välkomnar det stöd som riksdagen uttrycker för initiativet om konferensen om Europas
framtid och håller med om att syftet är att lyssna till medborgarna.
I dag ser situationen väldigt annorlunda ut jämfört med när riksdagen antog sitt
utlåtande. Coronapandemin stoppas inte av några gränser och de ekonomiska, sociala
och psykologiska konsekvenserna påverkar oss alla. För att bekämpa detta virus har
kommissionen vidtagit unika åtgärder som bygger på europeisk solidaritet. När vi väl
fått bukt med viruset bör vi försöka dra lärdomar från krisen och se hur vi kan göra EU
mer motståndskraftigt, hållbart och rättvist. Som riksdagen mycket riktigt noterar i sitt
utlåtande kan vi endast göra detta om vi utgår från medborgarnas behov och synpunkter.
Kommissionen uppskattar riksdagens engagemang i denna fråga.
Kommissionen håller med om att konferensen om Europas framtid erbjuder en möjlighet
att ge EU-medborgarna större inflytande över vad EU gör och hur EU arbetar för dem.
Detta innebär också att konferensen måste sträcka sig långt utanför huvudstäderna och
involvera människor från alla EU:s hörn och från alla samhällsskikt, inklusive unga
européer som spelar en viktig roll när det gäller att forma EU:s framtid. Kommissionen
håller också med om att denna process bör ses som ett komplement till den
representativa demokratin.
Som kommissionen påpekar i sitt meddelande av den 22 januari 2020 {COM(2020) 27
final} har nationella och regionala parlament och lokala myndigheter en viktig roll
under konferensen. Kommissionen delar därför riksdagens åsikt att de nationella
parlamenten är centrala för konferensens framgång. De kan bidra med sin erfarenhet,
organisera evenemang och se till att konferensen engagerar så många människor som
möjligt.
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När det gäller de teman som ska diskuteras under konferensen anser kommissionen att
EU:s övergripande ambitioner, i enlighet med kommissionens politiska prioriteringar
och Europeiska rådets strategiska agenda, är så breda att medborgarna ska kunna
fokusera på det som de anser vara viktigt. Kommissionen noterar riksdagens åsikt att
konferensens arbete bör föras inom ramen för de nuvarande EU-fördragen. Utan att
föregripa de diskussioner som kommer att föras i samband med konferensen är
kommissionen beredd att ta sitt ansvar i detta sammanhang och undersöka hur EU kan
förbättra sina demokratiska processer och sin legitimitet.
När det gäller konferensens styrningsstruktur anser kommissionen liksom riksdagen att
det är av avgörande betydelse att konferensen genomsyras av ett jämställdhetsperspektiv.
Kommissionen håller med riksdagen om vikten av återkoppling och anser att sådan
återkoppling bör ligga till grund för konkreta rekommendationer för framtida EUåtgärder. Kommissionen är redo att i enlighet med sitt meddelande av den 22 januari
{COM(2020) 27 final} följa upp de diskussioner och de beslut som fattas under
konferensen. Detta är ett viktigt resultat och en nyhet med konferensen, som bör visa att
deltagande i demokrati är en kontinuerlig process som inte bara omfattar val.
Även om Europaparlamentet, rådet och kommissionen måste enas om en gemensam
förklaring om målen, omfattningen och upplägget för konferensen vill kommissionen
försäkra er om att de nationella parlamentens deltagande på ett tidigt stadium redan
påverkar denna process. Kommissionen vill att denna gemensamma förklaring ska vara
öppen för andra som vill ansluta sig och aktivt bidra till konferensen, t.ex. nationella
parlament.
Kommissionen hoppas att med detta ha besvarat riksdagens frågor och ser fram emot att
fortsätta den politiska dialogen i framtiden.
Med vänlig hälsning
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