AZ EURÓPA PLATFORM MAGYARORSZÁG

ÁLLÁSFOGLALÁSA
a „Konferencia Európa jövőjéről” kezdeményezés megvalósításáról

Az Európai Parlament, az Európai Tanács és a Bizottság 2021 március 10-én fogadta el
közös nyilatkozatát, amelyben a három fél elkötelezettségét fejezte ki az Európa jövőjéről
tartandó konferencia (továbbiakban Konferencia) megvalósításáról. A nyilatkozat konkrét
teendőket fogalmazott meg a Konferencia tervek szerint Európa Napon (május 9.) történő
megindítására és 2022 tavaszára tervezett sikeres befejezése érdekében. A nyilatkozattal
kapcsolatban mi, az Európa Platform Magyarország résztvevői az alábbi állásfoglalást
alakítottuk ki:
1.

Üdvözöljük, hogy a három uniós intézmény immáron összehangoltan határozza meg
azokat a sürgős lépéseket, melyek megtételét az Unió állampolgárai és civil
szervezetei hosszú ideje szorgalmaztak a Konferencia kapcsán;

2.

Egyetértünk a közös nyilatkozat azon javaslatával, hogy a Konferenciát két módon,
nevezetesen Európa-szerte megrendezendő eseményeken, valamint egy interaktív
és soknyelvű digitális platformon keresztül kellene lebonyolítani. Fontosnak tartjuk
azt, hogy a javasolt két forma között szoros, jól felépített kapcsolat létesüljön, amely
az alulról történő építkezés jegyében biztosítja az európai, nemzeti, regionális és
helyi szinten működő civil szereplők részvételét a Konferencián. Ily módon lehetővé
válik a különböző civil álláspontok hatékonyabb kifejtése és beillesztése az európai
uniós döntéshozatali rendszerbe. E célból támogatjuk a nyilatkozatban szereplő – az
európai szinten szervezendő eseményeket lefedő – „Európai Állampolgári Panelek”,
valamint a tagországokban lebonyolítandó rendezvényekhez kapcsolt „Nemzeti
Állampolgári Panelek” létrehozását. Fontosnak tartjuk a Konferencia-folyamatban
résztvevők közötti együttműködést, mely egyaránt kiterjed a digitális térre és a
személyes találkozókra; hangsúlyozzuk az eszmecserék európai jellegét;

3.

Tekintettel a Covid-19 járványra, amely drasztikus mértékben korlátozza az európai
ügyeket alakító politikai és társadalmi egyeztetési folyamatokat is, alkalmasnak
tartjuk a fent javasolt digitális platformot arra, hogy a Konferencia eseményein
kialakítandó civil reformelképzeléseket összegyűjtse, társítsa egymással és nyomon
kövesse. E cél teljesítéséhez olyan digitális platformra van szükség, amely a civilek
számára nyilvános, befogadó és átlátható. Ezért különösen fontosnak tartjuk a
digitális platformhoz kapcsolt visszacsatolási mechanizmus felállítását, amelyen
keresztül az állampolgárok és civil szervezeteik visszajelzést kaphatnak arról, hogy
a Konferencia alkalmából beterjesztett elképzeléseik milyen módon illeszthetők be
olyan konkrét ajánlásokba, melyek európai szintű és kötelező jellegű politikai
lépéseket eredményeznek. Mindez megakadályozhatja, hogy az állampolgárok
csalódottak legyenek;

4.

Nem engedhető meg, hogy a Konferencián az ügyrendi kérdések kerüljenek
túlsúlyba; olyan témákat kell az eszmecserék középpontjába állítani, melyek az
embereket közvetlenül érintik, foglalkoztatják, ugyanakkor tudomásul vesszük, hogy
a három uniós intézmény a Konferencia lebonyolítását szolgáló mechanizmus
felállítására részletes javaslatokat tett. Nyilatkozatuk alapján ebben a struktúrában
kapna helyet egy Közös Elnökség, Végrehajtó Bizottság, Közös Titkárság, valamint a
Konferencia plenáris ülésének intézménye;

5.

Álláspontunk szerint ez a megoldás azonban túlzottan bürokratikus és azzal a
kockázattal jár, hogy a Konferencia sikeres megvalósításának a zálogát jelentő civil
kezdeményezéseknek nyoma vész a felállítandó struktúra útvesztőiben. A két fontos
intézményi szereplő, a Közös Elnökség és a Végrehajtó Bizottság dönt a Konferencia
során megfogalmazott, majd az uniós intézmények felé továbbított civil
elképzelésekről. A közös nyilatkozatban lehetőséget teremtenek arra, hogy a
Végrehajtó Bizottsághoz rendelt négy megfigyelői státusz egyikét egy nemkormányzati szereplő foglalhassa el. Ez számunkra, európai civileknek rendkívül
fontos elem, és törekednünk kell arra, hogy az uniós szinten aktív társadalmi
szervezetek képviselője kapja ezt a lehetőséget;

6.

Hasonlóan az előző felvetéshez, el kell érni, hogy az európai szinten működő civil
szervezetek képviselői a Közös Titkárság munkájában is részt vehessenek.
Összességében mindez azt is jelenti, hogy a Konferenciának nyitottnak, átláthatónak
és megfelelően dokumentálhatónak kell lennie;

7.

Fontos fejleménynek tartjuk továbbá, hogy az európai állampolgárok érdemi
szerephez juthatnak a nyilatkozatban említett Konferencia plenáris ülésén, amely
gondoskodna arról, hogy a Konferencián előadott valamennyi civil álláspontot
megvitassák. A Konferencia plenáris ülése résztvevői körét, jelenlegi formában
döntően az uniós intézmények és a nemzeti parlamentek képviselői tennék ki, akik
az érdekérvényesítés tágabb eszköztárát mozgósíthatják, mint a civilek.
Szükségesnek tartjuk ezért, hogy a Konferencia plenáris ülése munkájában történő
állampolgári, civil részvétel politikai és technikai feltételeit, a hatékonyabb
érdekérvényesítés szempontjai alapján dolgozzák ki a továbbiakban. Ezt a munkát is
szívesen segítjük;

8.

Az Európa Platform Magyarország egyre növekvő tábora fontosnak tartja, hogy a
Konferencia eredményes munkát végezzen, majd e megállapodásokat konkrét tettek
kövessék. Ennek érdekében javasoljuk, hogy egyszerűsítsék az Európa jövőjéről
tartandó Konferencia intézményrendszerét, amelyben nagyobb szerephez kell
juttatni a civileket. Így biztosítható, hogy az állampolgároknak és szervezeteiknek
nagyobb beleszólásuk legyen az európai politikai döntéshozatalba, melyen keresztül
megerősíthetik az EU demokratikus jellegét és alakíthatják Európa jövőjét. Mindez
bizalomerősítő jelleggel is bír. Ebben a közös fellépést feltételező munkában
Platformunk örömmel vesz részt.
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