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Brusselles 4 de Març de 2021 

Arrenca la Conferència sobre el Futur d'Europa 

El Parlament Europeu ha donat avui llum verda a la Conferència sobre el Futur d'Europa. UEF es 
congratula que s'hagi arribat a un acord que obre, per fi, l'oportunitat de treballar per una nova 
Europa al costat de la ciutadania. Per a les forces que creuen en una Europa federal, sobirana i 
democràtica, aquest és el moment del compromís i la mobilització. 

Acollint amb alleujament la tan esperada posada en marxa de la Conferència sobre el Futur 
d'Europa, UEF subratlla la importància de el moment històric i dels reptes polítics als quals 
s'enfronta la Unió Europea i recorda la necessitat que la Conferència reuneixi als ciutadans, als 
principals exponents, a les ONG, als sindicats i als representants de les institucions nacionals i 
europees, per debatre i decidir com procedir per adaptar les nostres institucions de manera que 
es completi la construcció d'una Europa federal, sobirana i democràtica. 

"En els moments crucials de la història, les comunitats, per evitar caure en un declivi irreversible, 
necessiten ser capaços d'adaptar les seves institucions, equipant-se per governar les noves 
circumstàncies", va afirmar Sandro Gozi, President de UEF i eurodiputat. "Això és el que hem de 
fer avui a la Unió Europea: fer permanent el mecanismo NextGenerationEU i crear un pressupost 
federal, perquè la UE pugui compartir la sobirania fiscal amb els estats membres, i adquirir noves 
competències, també mitjançant l'ampliació del procediment legislatiu ordinari, en l'àmbit de 
salut, política econòmica, política exterior i defensa, per fer d'Europa un líder mundial en la 
defensa dels valors fonamentals i l'Estat de Dret, un model per a una transició ecològica socialment 
sostenible i un actor global per un nou multilateralisme.” 

"Per això, la Conferència ha de ser capaç de debatre, sense tabús, no només quines polítiques 
europees han de ser reforçades, sinó també quines reformes dels tractats són necessàries per 
dotar la UE de les eines necessàries per actuar de forma eficaç i incisiva", continua Domenec Ruiz 
Devesa, Vicepresident de la UEF i eurodiputat. 

"En aquest sentit, serà fonamental la reforma de sistema electoral europeu, per uniformar-lo tot 
creant circumscripcions paneuropees amb llistes transnacionals, iniciant el naixement d'un 
veritable espai polític europeu i de debat públic", conclou Sandro Gozi. "Ara és el moment de 
debatre i actuar, també per superar els límits de la governança de la Conferència, que el Consell 
ha volgut afeblir amb el principi de consens per arribar a conclusions. Necessitem un front comú 
de totes les forces que creuen en una Europa sobirana i democràtica, al Parlament Europeu, en 
els parlaments i governs nacionals i en la societat civil. És l'inici d'un procés que creiem que ha de 
conduir a la construcció de l'Europa federal que necessitem. I el moment de fer-ho és ara : ara o 
mai. No desaprofitem aquesta oportunitat.” 


