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Το μέλλον είναι στα χέρια σου 
Κάνε τη φωνή σου να ακουστεί 
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Δήλωση αποποίησης ευθύνης: η παρούσα έκθεση αποτελεί αποκλειστική ευθύνη των συντακτών 

και δεν απηχεί τις απόψεις των θεσμικών οργάνων της ΕΕ ούτε της 

Διάσκεψης για το Μέλλον της Ευρώπης. 

Η ανάλυση διενεργήθηκε από την Kantar Public. 
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Με τη Διάσκεψη για το μέλλον της Ευρώπης, το Ευρωπαϊκό 

Κοινοβούλιο, το Συμβούλιο και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή 

δημιούργησαν μια ευκαιρία για τους Ευρωπαίους πολίτες και 

από τα 27 κράτη μέλη να συμμετάσχουν σε συζήτηση 

σχετικά με τις προκλήσεις και τις προτεραιότητες που πρέπει 

να εξεταστούν προκειμένου να δημιουργηθεί από κοινού μια 

Ευρώπη έτοιμη για το μέλλον. Στο πλαίσιο της διαδικασίας 

της Διάσκεψης, στις 19 Απριλίου 2021 εγκαινιάστηκε μια 

πολύγλωσση ψηφιακή πλατφόρμα (στο εξής: η πλατφόρμα) 

(futureu.europa.eu), η οποία θα παραμείνει σε λειτουργία 

καθόλη τη διάρκεια των εργασιών της Διάσκεψης. 

Η πλατφόρμα αποτελεί βασική συνιστώσα της Διάσκεψης· 

Δίνει σε κάθε πολίτη της ΕΕ την ευκαιρία να συμμετάσχει σε 

οποιαδήποτε από τις 24 επίσημες γλώσσες της ΕΕ. Οι 

πολίτες μπορούν να διατυπώσουν τις ιδέες τους, να 

συμμεριστούν τις ιδέες άλλων ανθρώπων και να τις 

σχολιάσουν. Η πλατφόρμα είναι επίσης ο χώρος όπου όλοι 

μπορούν να ανταλλάσσουν πληροφορίες σχετικά με τις 

εκδηλώσεις της Διάσκεψης και να παρουσιάζουν τα 

αποτελέσματά τους. 

Στη συνέχεια, όλες οι συνεισφορές στην πλατφόρμα 

συγκεντρώνονται και αναλύονται και χρησιμεύουν ως 

συμβολή στις εργασίες των ομάδων ευρωπαίων πολιτών, 

της Ολομέλειας της Διάσκεψης. 

Μέχρι σήμερα, έχουν δημοσιευτεί τρεις ενδιάμεσες εκθέσεις, 

οι οποίες καλύπτουν τις συνεισφορές που προστέθηκαν 

στην πλατφόρμα έως τις 3 Νοεμβρίου 2021. 

Η παρούσα έκθεση έχει ως στόχο να καλύψει επιπλέον τις 

συνεισφορές που υποβλήθηκαν έως τις 20 Φεβρουαρίου 

2022. Λεπτομερέστερες πληροφορίες σχετικά με τις 

συνεισφορές στην πλατφόρμα ανά κράτος μέλος 

παρέχονται σε συμπληρωματική έκθεση που διατίθεται 

ταυτόχρονα στην πλατφόρμα. 

Εισαγωγή 

https://futureu.europa.eu/?locale=el
https://futureu.europa.eu/assemblies/citizens-panels
https://futureu.europa.eu/pages/plenary
https://futureu.europa.eu/pages/reporting
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Κατά την ανάγνωση της παρούσας έκθεσης, είναι σημαντικό 

να λαμβάνεται υπόψη ότι οι συνεισφορές στην πλατφόρμα 

αντιπροσωπεύουν τις απόψεις των αντίστοιχων 

συμμετεχόντων και δεν θα πρέπει να θεωρείται ότι 

αντιπροσωπεύουν τις απόψεις των ευρωπαίων πολιτών στο 

σύνολό τους. Τα πορίσματα της παρούσας έκθεσης δεν 

μπορούν σε καμία περίπτωση να προδικάσουν τα 

αποτελέσματα των συζητήσεων της Διάσκεψης για το 

μέλλον της Ευρώπης. Θα αποτελέσουν αντικείμενο 

περαιτέρω συζήτησης και αξιολόγησης από την ολομέλεια 

της Διάσκεψης, λαμβάνοντας επίσης υπόψη τις εργασίες 

των ομάδων ευρωπαίων πολιτών. 

Τα αναλυτικά αποτελέσματα παρουσιάζονται στην έκθεση 

σύμφωνα με τις θεματικές ενότητες που καθορίζονται στην 

πλατφόρμα: 

‒ Κλιματική αλλαγή και περιβάλλον 

‒ Υγεία 

‒ Ισχυρότερη οικονομία, κοινωνική δικαιοσύνη και 

θέσεις εργασίας 

‒ Η ΕΕ στον κόσμο 

‒ Αξίες και δικαιώματα, κράτος δικαίου, ασφάλεια 

‒ Ψηφιακός μετασχηματισμός 

‒ Ευρωπαϊκή δημοκρατία 

‒ Μετανάστευση 

‒ Παιδεία, πολιτισμός, νεολαία και αθλητισμός 

Οι ιδέες που αναφέρονται στην πλατφόρμα υπό τον τίτλο 

«Άλλες ιδέες» έχουν υπαχθεί σε μια από τις εννέα 

προαναφερθείσες θεματικές ενότητες ή σε διάφορες 

θεματικές ενότητες εφόσον πρόκειται για οριζόντια 

ζητήματα. 

Για κάθε θεματική ενότητα παρέχεται επισκόπηση της 

θεματικής ομαδοποίησης των ιδεών και των εκδηλώσεων με 

εκθέσεις εκδηλώσεων, με τη βοήθεια ενός συστήματος 

ανάλυσης κειμένου που εντοπίζει τις πολλαπλές εμφανίσεις 

παρόμοιας ιδέας, σε οποιαδήποτε γλώσσα. Αυτά τα θέματα 

και επιμέρους θέματα που καθορίστηκαν παρουσιάζονται με 

τη σειρά του βαθμού εμφάνισης, όπως αξιολογείται από τον 

αναλυτή με τη βοήθεια του συστήματος ανάλυσης κειμένων. 

Ένα πλαίσιο κειμένου στην αρχή κάθε θεματικής ενότητας 

παρέχει ορισμένα παραδείγματα εκδηλώσεων για τη 

συγκεκριμένη ενότητα, εστιάζοντας σε νέες εκδηλώσεις που 

προστέθηκαν από την τελευταία έκθεση. Νοητικός χάρτης 

για κάθε θεματική ενότητα απεικονίζει μια αναπαράσταση 

της ανάλυσης περιεχομένου ανά θέμα και επιμέρους θέμα. 

 

Σημείωση σχετικά με τη μεθοδολογία 

Η παρούσα έκθεση επικεντρώνεται κυρίως στην 
ποιοτική ανάλυση των εισηγήσεων στην πλατφόρμα. 

Αυτό γίνεται με βάση τις ιδέες, το περιεχόμενο των 
εκδηλώσεων και τα σχόλια των συνεισφερόντων ώστε 
να δοθεί ευρεία επισκόπηση του περιεχομένου της 
πλατφόρμας. Στην πράξη, στο πλαίσιο κάθε θεματικής 
ενότητας, πραγματοποιήθηκε από ερευνητική ομάδα 
μη αυτόματη ανάλυση κειμένου και ομαδοποίηση των 
προτεινόμενων ιδεών και των εκδηλώσεων που 
ολοκληρώθηκαν με το σχετικό περιεχόμενο, με τη 
βοήθεια ηλεκτρονικού εργαλείου ομαδοποίησης. Στη 
συνέχεια, καταρτίστηκε περίληψη των κοινών θεμάτων 
και των πιθανών επιμέρους θεμάτων. Η ανάλυση της 
ομαδοποίησης σε θέματα και επιμέρους θέματα 
πραγματοποιείται στο πλαίσιο των προκαθορισμένων 
θεματικών ενοτήτων. Αυτό σημαίνει ότι ιδέες που 
καλύπτουν θεματικές ενότητες ή ιδέες που 
υποβάλλονται από συνεισφέροντες στην κατηγορία 
των πολλαπλών θεματικών ενοτήτων ή υπό το σημείο 
«Άλλες ιδέες» μπορεί να εμφανίζονται πολλές φορές 
στην παρούσα έκθεση στο πλαίσιο των σχετικών 
θεματικών ενοτήτων. Η προσέγγιση αυτή επελέγη ώστε 
να δοθεί μια ολιστική προοπτική σε καθεμία από τις 
θεματικές ενότητες της διάσκεψης.  

Αυτό σημαίνει ότι τα ζητήματα που εγείρονται από 
μικρό αριθμό συνεισφερόντων συνεξετάζονται στην 
παρούσα ανάλυση εάν παρέχουν μια νέα προοπτική σε 
σύγκριση με εκείνη άλλων συνεισφερόντων. Στόχος 
είναι να παρασχεθεί μια γενική επισκόπηση του εύρους 
και της πολυμορφίας των ιδεών που προτείνονται επί 
του παρόντος στην πλατφόρμα, αντί να δοθεί έμφαση 
σε ποσοτικά στοιχεία. Ωστόσο, στο κείμενο 
επισημαίνονται θέματα, επιμέρους θέματα ή ιδέες που 
επαναλαμβάνονται συχνά ή έχουν μεγάλο αριθμό 
θετικών αντιδράσεων ή σχολίων, ώστε να 
αντικατοπτρίζεται η τρέχουσα κατάσταση των 
συζητήσεων στην πλατφόρμα, συμπεριλαμβανομένου 
του υψηλού επιπέδου ενδιαφέροντος ή συζήτησης για 
ορισμένα ζητήματα. Τα στοιχεία αυτά 
χρησιμοποιούνται επίσης για την καθοδήγηση της 
σειράς παρουσίασης των θεμάτων στην παρούσα 
έκθεση.  

Ποσοτικά στοιχεία (αριθμός ιδεών, σχολίων, θετικών 

αντιδράσεων και εκδηλώσεων) χρησιμοποιούνται 
επίσης στην επισκόπηση των συνεισφορών και στον 
κατάλογο των πλέον υποστηριζόμενων και 
σχολιασμένων ιδεών ανά θεματική ενότητα που 
παρουσιάζεται στο παράρτημα I. 

Επισημαίνεται επίσης ότι στην ανάλυση που παρέχεται 
στην παρούσα έκθεση, ο όρος 
«συνεισφορές/εισηγήσεις» αναφέρεται σε 

συνδυασμό ιδεών, σχολίων και περιεχομένου των 
εκδηλώσεων. 

Περισσότερες λεπτομέρειες σχετικά με τη 
μεθοδολογική προσέγγιση παρέχονται στο 

παράρτημα II. 
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Η παρούσα έκθεση συνοψίζει τις δραστηριότητες στην 

πολύγλωσση ψηφιακή πλατφόρμα για τη Διάσκεψη για το 

μέλλον της Ευρώπης από την έναρξή της έως τις 20 

Φεβρουαρίου 2022. 

Κατά το διάστημα αυτό, καταγράφηκαν στην πλατφόρμα 

43.734 συνεισφορές, με 16.274 ιδέες, 21.264 σχόλια και 

6.196 εκδηλώσεις που κάλυπταν και τις 10 θεματικές 

ενότητες. 

Αν και υπάρχει σημαντικός αριθμός νέων συνεισφορών στο 

πλαίσιο της προηγούμενης περιόδου, στην πλειοψηφία τους 

παγιώνουν τα υφιστάμενα θέματα και επιμέρους θέματα με 

αποτέλεσμα να τροποποιείται ελαφρά σε ορισμένες 

θεματικές ενότητες η σειρά των θεμάτων ανάλογα με τον 

βαθμό της συνολικής τους εμφάνισης. 

Σε λίγες περιπτώσεις καθορίστηκαν νέα θέματα. Για 

παράδειγμα, έχουν καταχωριστεί νέα θέματα στη θεματική 

ενότητα «Εκπαίδευση, πολιτισμός, νεολαία και αθλητισμός», 

όπου, κατά την προηγούμενη περίοδο, νέες συνεισφορές 

ενίσχυσαν και επέκτειναν προηγούμενα επιμέρους θέματα 

σε αυτοτελή θέματα. Πρόκειται για την επισφαλή εργασία και 

την ανεργία των νέων, τους δημιουργικούς και 

ακαδημαϊκούς επαγγελματίες, την πρόσβαση στην 

τριτοβάθμια εκπαίδευση και τον πολιτισμό και τη 

συμπεριληπτικότητα στον αθλητισμό. Παρόμοιες 

διαδικασίες εφαρμόστηκαν στη θεματική ενότητα «Υγεία», 

όπου τα επιμέρους θέματα σχετικά με την περίθαλψη του 

καρκίνου και τους εργαζόμενους στον τομέα της 

υγειονομικής περίθαλψης αυξήθηκαν σε μέγεθος και 

αποτέλεσαν αυτοτελή θέματα. 

Συνοπτική παρουσίαση  
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Κλιματική αλλαγή  
και περιβάλλον 

Οι συνεισφέροντες εκφράζουν ανησυχία για την κλιματική 

αλλαγή και τις επιπτώσεις της καθώς και για πολυάριθμες 

άλλες περιβαλλοντικές προκλήσεις. Τα συνηθέστερα θέματα 

πραγματεύονται τις εκπομπές καθώς και τις ανανεώσιμες 

πηγές ενέργειας. Οι συνεισφέροντες εν γένει ζητούν την 

επιτάχυνση της πράσινης μετάβασης με άμεσα και 

συγκεκριμένα μέτρα από την ΕΕ και τις κυβερνήσεις, με 

βάση σειρά προτάσεων, όπως η προώθηση πιο πράσινης 

παραγωγής και μεταφοράς ενέργειας, η αλλαγή των 

καταναλωτικών προτύπων, η βιωσιμότερη γεωργία, η 

προώθηση της βιοποικιλότητας και η ανάσχεση της 

ρύπανσης. Στο πλαίσιο των συνεισφορών τονίζεται η 

ανάγκη εκπαίδευσης και επικοινωνίας σε επίπεδο ΕΕ, με την 

ανάληψη πρωτοβουλιών για την αντιμετώπιση αυτών των 

ζητημάτων. Ορισμένοι συνεισφέροντες έθιξαν το ζήτημα της 

κοινωνικής δικαιοσύνης στο πλαίσιο της πολιτικής για το 

κλίμα. Οι ιδέες μπορούν να ομαδοποιηθούν θεματικά ως 

εξής: 

‒ Σύμφωνα με ένα γενικό αίτημα που διαμορφώνεται, 

καλούνται οι κυβερνήσεις και την ΕΕ να αναλάβουν 

άμεση δράση με μια ισχυρότερη ευρωπαϊκή 

περιβαλλοντική πολιτική για την καταπολέμηση της 

κλιματικής αλλαγής. Οι συνεισφέροντες 

διατυπώνουν διάφορες προτάσεις για την 

αντιμετώπιση των εκπομπών και συζητούν 

βέλτιστες πρακτικές και τρόπους επιτάχυνσης της 

πράσινης μετάβασης και της εφαρμογής της 

Πράσινης Συμφωνίας σε τοπικό και περιφερειακό 

επίπεδο· 

‒ Στο θέμα της ενέργειας, οι συνεισφέροντες 

υποστηρίζουν σθεναρά την αύξηση της χρήσης 

ανανεώσιμων πηγών ενέργειας και την ενίσχυση 

της ενεργειακής ποικιλομορφίας μέσω της έρευνας 

και της καινοτομίας με εναλλακτικές πηγές 

ενέργειας, τόσο για τα νοικοκυριά όσο και για τις 

μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις (ΜΜΕ). Ωστόσο, 

ορισμένοι συνεισφέροντες επέστησαν την 

προσοχή στο ζήτημα της αποδοχής από τον 

πληθυσμό της πυρηνικής ενέργειας και βρίσκεται 

υπό εξέλιξη διχαστικός διάλογος· 

‒ Οι συνεισφέροντες επιθυμούν μέτρα για την 

ενθάρρυνση της ανάπτυξης και της χρήσης 

εναλλακτικών, φιλικών προς το περιβάλλον μέσων 

μεταφοράς, με διάφορες προτάσεις για την 

ενθάρρυνση της χρήσης των δημόσιων 

μεταφορών, ενώ ζητείται αυξημένη έρευνα και 

επενδύσεις σε εναλλακτικές λύσεις μεταφορών· 

‒ Στο θέμα της κατανάλωσης, οι συνεισφέροντες 

ζητούν ισχυρότερα μέτρα για την αντιμετώπιση της 

σπατάλης, συμπεριλαμβανομένης της σπατάλης 

τροφίμων, καθώς και για την προώθηση της 

ανακύκλωσης και της κυκλικής οικονομίας, με 

αποδέκτες τόσο τους κατασκευαστές όσο και τους 

καταναλωτές. Επιπροσθέτως, ζητούν τη λήψη 

μέτρων για την προώθηση βιωσιμότερης 

κατανάλωσης σε τομείς που ποικίλλουν από τον 

τουρισμό, τη μόδα έως τις ηλεκτρονικές συσκευές. 

Οι συνεισφέροντες εκφράζουν επίσης ανησυχία για 

τις περιβαλλοντικές πιέσεις που συνδέονται με τον 

ψηφιακό μετασχηματισμό, όπως η ανάπτυξη 

κρυπτονομισμάτων· 

‒ Προώθηση της βιοποικιλότητας και της καλής 

μεταχείρισης των ζώων με αιτήματα για 

αναδάσωση, ανάσχεση της αποψίλωσης των 

δασών, προστασία των ειδών που απειλούνται με 

εξαφάνιση και ενίσχυση των ερευνητικών 

εγκαταστάσεων για τη βιοποικιλότητα· 

‒ Στο θέμα της γεωργίας, ένα επιμέρους θέμα στο 

οποίο δίνεται ιδιαίτερη έμφαση είναι το αίτημα για 

την εξάλειψη της χρήσης φυτοφαρμάκων και, 

γενικότερα, για την υιοθέτηση πιο φιλικών προς το 

περιβάλλον γεωργικών πρακτικών. Άλλα μέτρα 

σχετικά με το περιβάλλον περιλαμβάνουν την 

προώθηση της τοπικής γεωργίας, της 

βιοποικιλότητας, της χορτοφαγικής ή αμιγώς 

χορτοφαγικής διατροφής και δίκαιων τιμών για τους 

γεωργούς· 

‒ Μέσα και μέτρα για την καταπολέμηση της 

ρύπανσης, δεδομένου ότι θεωρείται πηγή πίεσης 

στο περιβάλλον. Διατυπώνονται λύσεις για την 

καταπολέμηση της ρύπανσης των υδάτων, της 

ρυπογόνου χρήσης πλαστικών, με αιτήματα για την 

απαγόρευση της χρήσης πλαστικών μιας χρήσης 

καθώς και της φωτορύπανσης· 

‒ Διακοπή των επιδοτήσεων που δεν είναι φιλικές 

προς το περιβάλλον, όπως τα ορυκτά καύσιμα ή οι 

επιζήμιες αλιευτικές επιδοτήσεις καθώς και 

διάφορες προτάσεις φορολογικών μέτρων για την 

ενθάρρυνση της αλλαγής συμπεριφοράς και την 

προώθηση της βιώσιμης κατανάλωσης, για 

παράδειγμα μέσω ενός φόρου βιωσιμότητας· 

‒ Οι συνεισφέροντες επιθυμούν να αυξηθούν οι 

προσπάθειες για την αλλαγή συμπεριφοράς και 

νοοτροπίας μέσω της ενίσχυσης της 

ευαισθητοποίησης, της εκπαίδευσης και της 

επικοινωνίας· 

‒ Ένα ειδικό θέμα είναι αφιερωμένο στη στέγαση και 

τις οικοδομικές κατασκευές, με ιδέες που αφορούν 

τη βιώσιμη στέγαση, τα φιλικά προς το περιβάλλον 

οικοδομικά υλικά και το «νέο ευρωπαϊκό 

Bauhaus»· 

‒ Οι συνεισφέροντες συζήτησαν την αλληλεπίδραση 

μεταξύ ψηφιοποίησης και κλιματικής αλλαγής στο 

πλαίσιο της θεματικής ενότητας «Ψηφιακός 

μετασχηματισμός». 
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Υγεία 

Η θεματική ενότητα της υγείας καλύπτει ευρύ φάσμα 

θεμάτων. Οι συνεισφέροντες που εμφανίζονται συχνότερα 

και επηρεάζονται από την εμπειρία της νόσου COVID-19 και 

τον αντίκτυπό της ζητούν ίση πρόσβαση σε ποιοτική 

υγειονομική περίθαλψη σε ολόκληρη την ΕΕ, με ιδέες για 

μεγαλύτερη συνεργασία μεταξύ των κρατών μελών, 

μεγαλύτερη εναρμόνιση και ολοκλήρωση, για παράδειγμα 

μέσω προτύπων ποιότητας της περίθαλψης σε επίπεδο ΕΕ. 

Οι συνεισφέροντες ζητούν αύξηση της έρευνας και των 

επενδύσεων στον τομέα της ιατρικής και προτείνουν 

διάφορες ιδέες για τη βελτίωση της δημόσιας υγείας εν γένει. 

Τα κυριότερα θέματα είναι τα ακόλουθα: 

‒ Μέτρα για τη διασφάλιση της πρόσβασης σε 

οικονομικά προσιτή και υψηλής ποιότητας 

υγειονομική περίθαλψη, προσβάσιμης σε όλους. 

Γίνεται ειδική αναφορά στη διασφάλιση της 

πρόσβασης στην ψυχική υγειονομική περίθαλψη. 

Οι εισηγήσεις περιλαμβάνουν, μεταξύ άλλων, ένα 

ευρωπαϊκό σύστημα ασφάλισης υγείας για τη 

διασφάλιση της οικονομικής προσιτότητας· 

‒ Περισσότερη συνεργασία και ολοκλήρωση, 

ενίσχυση του συστήματος υγειονομικής 

περίθαλψης της ΕΕ ή ακόμη και αύξηση των 

αρμοδιοτήτων της ΕΕ σε θέματα δημόσιας υγείας· 

‒ Ολοκληρωμένες στρατηγικές για την αντιμετώπιση 

κοινών προκλήσεων στον τομέα της υγείας στην 

ΕΕ, όπως ο καρκίνος, η ψυχική υγεία, η πρόληψη 

αυτοκτονιών, οι σπάνιες νόσοι, κλπ.· 

‒ Πόροι και μέτρα για την προώθηση των γνώσεων 

σε θέματα υγείας, του υγιεινού τρόπου ζωής και της 

διατροφής, καθώς και μεταξύ άλλων της ψυχικής 

υγείας και διαφόρων μέσων για την αποθάρρυνση 

της κατανάλωσης ανθυγιεινών προϊόντων όπως ο 

καπνός. Οι συνεισφέροντες καλούν την ΕΕ να 

επενδύσει περισσότερο σε μια σειρά προληπτικών 

μέτρων που σχετίζονται με την υγεία· 

‒ Ανάγκη για συντονισμό της καινοτομίας και των 

επενδύσεων της ΕΕ στην έρευνα στον τομέα της 

υγείας, ιδίως υπό το πρίσμα της δημογραφικής 

γήρανσης της ΕΕ· 

‒ Στο πλαίσιο των προσεγγίσεων της ιατρικής, οι 

ιδέες που συζητήθηκαν περιλαμβάνουν την 

παρηγορητική φροντίδα και τη φροντίδα στο τέλος 

του κύκλου ζωής, την ενσωμάτωση φυσικών 

θεραπευτικών μέσων ή πιο ολιστικών 

προσεγγίσεων ιατρικής περίθαλψης· 

‒ Ευκαιρίες και απειλές για την υγεία που σχετίζονται 

με την αυξημένη ψηφιοποίηση τις τελευταίες 

δεκαετίες, όπου μεταξύ των δυνατοτήτων 

εξετάζονται η ενοποίηση των ευρωπαϊκών 

συστημάτων ηλεκτρονικής υγείας και, μεταξύ των 

απειλών, οι κίνδυνοι του ψηφιακού εθισμού· 

‒ Αξιολόγηση των επιπτώσεων της νόσου COVID-

19, συμπεριλαμβανομένης της αξιολόγησης 

αντιδράσεων όπως το ψηφιακό πιστοποιητικό 

κορωνοϊού, η ανάγκη αναγνώρισης του έργου που 

επιτελούν οι εργαζόμενοι στον τομέα της 

υγειονομικής περίθαλψης και τα διδάγματα που 

πρέπει να αντληθούν για την καλύτερη 

προετοιμασία και αντιμετώπιση μελλοντικών 

πανδημιών· 

‒ Στα λιγότερο εξέχοντα θέματα περιλαμβάνεται η 

λήψη μέτρων που σχετίζονται με τη σεξουαλική και 

την αναπαραγωγική υγεία, όπως η καταπολέμηση 

της φτώχειας σε σχέση με την εμμηνόρροια, η 

σεξουαλική διαπαιδαγώγηση και το δικαίωμα στην 

άμβλωση καθώς και η περίθαλψη του καρκίνου, τα 

οποία συζητήθηκαν ιδίως σε σχέση με την 

πρόληψη, την έγκαιρη διάγνωση και τη 

συγκέντρωση πόρων σε επίπεδο ΕΕ. 

 

 Ισχυρότερη 
οικονομία, 
κοινωνική 
δικαιοσύνη και 
θέσεις εργασίας 

Μεταξύ των θεμάτων που τέθηκαν συχνότερα στο πλαίσιο 

αυτής της θεματικής ενότητας, περιλαμβάνεται η σημασία 

μιας πιο συμπεριληπτικής και κοινωνικά δίκαιης Ευρώπης, 

ιδίως υπό το πρίσμα της πανδημίας COVID-19. Οι 

συνεισφορές στο πλαίσιο αυτής της θεματικής ενότητας 

εμπεριέχουν επίσης διάφορες προτάσεις για την προώθηση 

της οικονομικής ανάπτυξης στην ΕΕ, όπως η έρευνα και η 

καινοτομία, η περαιτέρω ενίσχυση της ενιαίας αγοράς και 

διάφορα μέτρα για τη στήριξη των μικρών και μεσαίων 

επιχειρήσεων και των στρατηγικών βιομηχανιών. Επιπλέον, 

οι συνεισφέροντες πιστεύουν ότι η ευημερία διαφόρων 

ομάδων ανθρώπων, ιδίως των πλέον μειονεκτουσών, είναι 

καίριας σημασίας για την επιτυχή λειτουργία και την 

περαιτέρω ανάπτυξη της ΕΕ. Τα σημαντικότερα θέματα που 

συζητήθηκαν στο πλαίσιο αυτής της θεματικής ενότητας 

είναι τα εξής: 

‒ Προτάσεις για την οικοδόμηση μιας κοινωνικά πιο 

δίκαιης Ευρώπης χωρίς αποκλεισμούς, σύμφωνα 

με τον ευρωπαϊκό πυλώνα κοινωνικών 

δικαιωμάτων, όπως μέτρα κοινωνικής προστασίας, 

η εξάλειψη του μισθολογικού χάσματος μεταξύ των 
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φύλων, μέτρα για τη μείωση της φτώχειας, η 

ισότητα των φύλων, η εξασφάλιση των 

δικαιωμάτων των ατόμων με αναπηρία και τα 

δικαιώματα και η εκπροσώπηση των ΛΟΑΤΚΙ. 

Μεταξύ διαφόρων συγκεκριμένων ιδεών, οι 

συνεισφέροντες συζητούν μια ενιαία προσέγγιση 

της ΕΕ όσον αφορά την κοινωνική ασφάλιση, 

θεσπίζοντας ποσοστώσεις για τα φύλα σε επίπεδο 

διοικητικού συμβουλίου και έναν δείκτη μέτρησης 

της κοινωνικής ισότητας· 

‒ Οικονομική ανάκαμψη, συμπεριλαμβανομένων 

των ανησυχιών για την αύξηση του δημόσιου 

χρέους στην ΕΕ, συζητήσεις σχετικά με τον ρόλο 

της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας, αιτήματα για 

την αναθεώρηση του Συμφώνου Σταθερότητας και 

Ανάπτυξης και την επέκταση του Μηχανισμού 

Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας, καθώς και 

διάφορες προτάσεις για τη στήριξη της τοπικής 

παραγωγής και της τοπικής κατανάλωσης με 

σκοπό την τόνωση της εσωτερικής αγοράς και της 

οικονομίας της ΕΕ· 

‒ Τόνωση της ανάπτυξης των θέσεων εργασίας με 

επενδύσεις στην καινοτομία, την εκπαίδευση, την 

ψηφιοποίηση, την έρευνα και την ανάπτυξη, αλλά 

και με τη δημιουργία μιας πράσινης οικονομίας. 

Ιδιαίτερη προσοχή δίνεται στη στήριξη των μικρών 

και μεσαίων επιχειρήσεων, καθώς θεωρούνται 

κινητήριες δυνάμεις καινοτομίας· 

‒ Οι συνεισφέροντες θεωρούν ότι τα μέτρα 

κοινωνικής ασφάλισης είναι σημαντικά για την 

επίτευξη κοινωνικής δικαιοσύνης. Η ιδέα που 

διατυπώνεται συχνότερα αφορά το βασικό άνευ 

όρων εισόδημα. Εγείρεται επίσης το ζήτημα του 

συντονισμού των συνταξιοδοτικών πολιτικών και 

των συντάξεων σε όλα τα κράτη μέλη της ΕΕ, ενώ 

υπάρχουν άλλες παρεμβάσεις για τον περιορισμό 

της φτώχειας στην ΕΕ. Ζητείται να ληφθεί 

γενικότερα υπόψη ο δημογραφικός 

μετασχηματισμός στην ΕΕ. Όπως και σε άλλα 

πλαίσια, υποβλήθηκαν αιτήματα για μια κοινή 

ηλεκτρονική κάρτα κοινωνικής ασφάλισης της ΕΕ 

και μεταβιβάσιμα κοινωνικά δικαιώματα για τους 

μετακινούμενους Ευρωπαίους· 

‒ Διάφορες μορφές φορολόγησης για μια δίκαιη και 

συμπεριληπτική οικονομία, όπως φορολογικά 

μέτρα για τη διασφάλιση θεμιτού ανταγωνισμού 

μεταξύ των εταιρειών, περιβαλλοντικοί φόροι και 

ένας ελάχιστος φόρος σε επίπεδο ΕΕ για την 

αντιμετώπιση των φορολογικών παραδείσων· 

‒ Οι συνεισφέροντες εξετάζουν επίσης τη 

δυνατότητα μιας κοινής φορολογικής πολιτικής με 

ευρωπαϊκή φορολογική μεταρρύθμιση για μια πιο 

ενωμένη Ευρώπη στο μέλλον, 

συμπεριλαμβανομένων περισσότερων ιδίων 

πόρων της ΕΕ ή προϋπολογισμού ανεξάρτητου 

από τα κράτη μέλη, καθώς και προτάσεις για 

περαιτέρω ενίσχυση της ενιαίας αγοράς· 

‒ Προτάσεις για τη βελτίωση των συνθηκών 

εργασίας, όπως η ευέλικτη εργασία και το δικαίωμα 

στην αποσύνδεση, και ειδικά μέτρα για την 

περαιτέρω διευκόλυνση της κινητικότητας του 

εργατικού δυναμικού εντός της ΕΕ. Η ανεργία των 

νέων συζητείται ιδιαίτερα, με διάφορες προτάσεις 

για τη στήριξη των νέων κατά την είσοδό τους στην 

αγορά εργασίας· 

‒ Ορισμένες ιδέες θέτουν υπό αμφισβήτηση το 

τρέχον οικονομικό μοντέλο προκειμένου να 

επιτευχθεί μια δίκαιη και χωρίς αποκλεισμούς 

ευρωπαϊκή ευημερία, για παράδειγμα εξετάζοντας 

ένα οικονομικό μοντέλο που υπερβαίνει το ΑΕγχΠ. 

Η ΕΕ  
στον κόσμο 

Στο πλαίσιο αυτής της θεματικής ενότητας τέθηκαν διάφορα 

θέματα που σχετίζονται με την εξωτερική πολιτική. Συνολικά, 

τα πλέον επαναλαμβανόμενα θέματα είναι εκείνα που 

ζητούν ισχυρότερη παρουσία της ΕΕ στην παγκόσμια 

πολιτική σκηνή τηρουμένων των βασικών της αξιών. Οι 

συνεισφέροντες στην πλατφόρμα θέτουν το ζήτημα της 

στρατηγικής αυτονομίας και συχνά αισθάνονται ότι η ΕΕ θα 

πρέπει να είναι πιο τολμηρή κατά την άσκηση τόσο της 

ήπιας όσο και της σκληρής ισχύος της, αν και ορισμένοι 

συνεισφέροντες έχουν εκφράσει αμφιβολίες ως προς αυτό. 

Μεταξύ των κυριότερων θεμάτων περιλαμβάνονται τα εξής: 

‒ Στις συνεισφορές εξετάζονται οι συνολικοί στόχοι 

της εξωτερικής πολιτικής της ΕΕ, με αιτήματα για 

μια κοινή εξωτερική πολιτική της ΕΕ που θα 

προασπίζει τα ανθρώπινα δικαιώματα και τις 

δημοκρατικές αξίες παγκοσμίως· 

‒ Ανάπτυξη διαφόρων μέσων και μηχανισμών 

προκειμένου να ενισχυθεί η εικόνα της ΕΕ και να 

διασφαλιστεί ότι λαμβάνεται σοβαρά υπόψη στην 

παγκόσμια πολιτική σκηνή, και διεξαγωγή 

σημαντικής συζήτησης σχετικά με μια κοινή 

αμυντική πολιτική που θα είναι σε θέση να 

παρεμβαίνει, αλλά και να διαδραματίζει 

αποτρεπτικό ρόλο και να εκπροσωπεί τη 

γεωπολιτική δύναμη έναντι άλλων παγκόσμιων 

δυνάμεων· 

‒ Δημιουργία στρατού της ΕΕ και σχετικών κεντρικών 

αμυντικών ή στρατιωτικών θεσμών· 

‒ Επανεξέταση του κανόνα της ομοφωνίας στη λήψη 

αποφάσεων στον τομέα της εξωτερικής πολιτικής 
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και εκχώρηση αυξημένων εξουσιών στο 

Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο· 

‒ Δράσεις για να προβληθεί περισσότερο η ΕΕ και 

ιδέες σχετικά με διπλωματική εκπροσώπηση της 

ΕΕ, για παράδειγμα με ενιαία έδρα στο Συμβούλιο 

Ασφαλείας των Ηνωμένων Εθνών· 

‒ Άσκηση ήπιας ισχύος ως υπέρμαχου της 

πολυμερούς προσέγγισης με την ενίσχυση των 

εμπορικών πολιτικών· 

‒ Περαιτέρω διεύρυνση, ιδίως στις χώρες των 

Δυτικών Βαλκανίων· 

‒ Προώθηση της στρατηγικής αυτονομίας της ΕΕ και 

περαιτέρω εστίαση στον πρωταρχικό στόχο της 

λειτουργίας μιας κοινής οικονομικής αγοράς της 

ΕΕ· 

‒ Υιοθέτηση πιο αποφασιστικής στάσης έναντι της 

Κίνας, ιδίως με την υιοθέτηση στρατηγικής της 

Ευρωπαϊκής Ένωσης για τις ξένες επενδύσεις· 

 

Αξίες και 
δικαιώματα, 
κράτος δικαίου και 
ασφάλεια 

Οι συνεισφέροντες προωθούν ιδέες σχετικά με την ισότητα 

και διάφορα δικαιώματα και ελευθερίες και συζητούν την 

έννοια των ευρωπαϊκών αξιών ως κατευθυντήριας αρχής για 

τη χάραξη πολιτικής της ΕΕ. Δεδομένου ότι η ισότητα 

θεωρείται βασική αξία της ΕΕ, υπάρχει ισχυρή στήριξη για 

την ενίσχυση των προσπαθειών με σκοπό να δημιουργηθεί 

μια κοινωνία χωρίς αποκλεισμούς, με τους συνεισφέροντες 

να ζητούν ειδικότερα μεγαλύτερη ισότητα των φύλων, 

αναγνώριση των δικαιωμάτων των ΛΟΑΤΚΙ και 

ενσωμάτωση των εθνοτικών μειονοτήτων και των ατόμων με 

αναπηρία. Μια άλλη ιδέα που διατυπώνεται επανειλημμένα 

στο πλαίσιο αυτής της θεματικής ενότητας αφορά την 

ανάγκη διαφύλαξης και προάσπισης του κράτους δικαίου. 

Τα κυριότερα θέματα και ιδέες είναι τα εξής: 

‒ Οι συζητήσεις περιλαμβάνουν τη διασφάλιση των 

ανθρωπίνων δικαιωμάτων εν γένει και των τρόπων 

επιβολής τους, καθώς και ποικίλων δικαιωμάτων 

και ελευθεριών. Τα ατομικά και πολιτικά 

δικαιώματα είναι ιδιαίτερα εμφανή στην πλατφόρμα 

στο πλαίσιο αυτής της θεματικής ενότητας, με το 

δικαίωμα στην ιδιωτική ζωή και την ελευθερία της 

έκφρασης καθώς και τα όριά τους 

(παραπληροφόρηση, ρητορική μίσους) να 

αποτελούν τα πλέον δημοφιλή θέματα μεταξύ των 

συνεισφορών. Εξετάζονται επίσης τα οικονομικά 

και κοινωνικά δικαιώματα, όπως και στη θεματική 

ενότητα «Ισχυρότερη οικονομία»· 

‒ Καταπολέμηση των διακρίσεων και μέσα και μέτρα 

για την επίτευξη μιας πιο ισότιμης και χωρίς 

αποκλεισμούς κοινωνίας, ιδίως για τα άτομα με 

αναπηρία, τους ηλικιωμένους, τις εθνικές και 

εθνοτικές μειονότητες. Πολλές ιδέες σχετίζονται με 

την επίτευξη της ισότητας των φύλων, όπως η 

εξασφάλιση της ίσης αμοιβής και η βελτίωση της 

προστασίας των δικαιωμάτων και ελευθεριών των 

ΛΟΑΤΚΙ· 

‒ Ορισμένες συγκεκριμένες προτάσεις αφορούν τους 

τρόπους βελτίωσης της προστασίας του κράτους 

δικαίου στην ΕΕ, όπως ένας μηχανισμός 

επανεξέτασης ή η θέσπιση στρατηγικών επιβολής 

κυρώσεων για τις χώρες που παραβιάζουν το 

κράτος δικαίου, όπως η μείωση των 

επιχορηγήσεων ή η αφαίρεση των αντίστοιχων 

δικαιωμάτων ψήφου στο Συμβούλιο. Ωστόσο, 

ορισμένοι συνεισφέροντες ασκούν κριτική σε ό,τι 

θεωρούν παρέμβαση της ΕΕ στα εσωτερικά 

ζητήματα των κρατών μελών· 

‒ Μια ομάδα συνεισφορών επικεντρώνεται στο τι 

συνιστά τις αξίες της ΕΕ, όπως τα ανθρώπινα 

δικαιώματα, η ελευθερία, η ισότητα, η δημοκρατία, 

το κράτος δικαίου, ο πλουραλισμός, η αλληλεγγύη, 

η ισότητα των φύλων, οι οποίες θα πρέπει να 

κατευθύνουν τις πολιτικές της ΕΕ και τις 

αλληλεπιδράσεις της σε παγκόσμιο επίπεδο, ή 

ακόμη και να κατοχυρώνονται στο σύνταγμα της 

ΕΕ, κατά την άποψη αυτών των συνεισφερόντων· 

‒ Οι συζητήσεις καλύπτουν επίσης τον ρόλο των 

χριστιανικών αξιών, ενώ ορισμένοι συνεισφέροντες 

επισημαίνουν ότι δεν θα πρέπει να απορρίπτονται 

οι πιο συντηρητικές φωνές και προσεγγίσεις εντός 

της ΕΕ· 

‒ Όπως και στη θεματική ενότητα «Η ΕΕ στον 

κόσμο», στο θέμα της ασφάλειας, ορισμένοι 

συμμετέχοντες συζήτησαν την ιδέα ενός στρατού 

της ΕΕ και την ανάγκη για στενότερη συνεργασία 

μεταξύ των ευρωπαϊκών χωρών σε θέματα 

εσωτερικής ασφάλειας. 

‒ Υπάρχουν αιτήματα για ενίσχυση των 

κανονιστικών ρυθμίσεων ώστε να καταστεί η 

άσκηση πίεσης από ομάδες συμφερόντων πιο 

διαφανής και να αντιμετωπιστεί η διαφθορά. 
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Ψηφιακός  
μετασχηματισμός 

Γενικά, οι συνεισφέροντες τονίζουν τη σημασία της 

διευκόλυνσης του ψηφιακού μετασχηματισμού και των 

σχετικών επενδύσεων σε ένα ευρύ φάσμα τομέων, όπως 

μεταξύ άλλων, η διακυβέρνηση, η οικονομία και η υγεία. 

Ωστόσο, υπογραμμίζουν επίσης διάφορες προκλήσεις που 

σχετίζονται με τον ψηφιακό μετασχηματισμό, όπως 

δεοντολογικά ζητήματα, το αυξανόμενο ψηφιακό χάσμα, 

ελλείψεις στον Γενικό κανονισμό για την προστασία 

δεδομένων και κυβερνοαπειλές. Συνολικά, τα θέματα που 

επαναλαμβάνονται περισσότερο αφορούν την ανάγκη 

επενδύσεων στην ψηφιακή εκπαίδευση και την προώθηση 

των ψηφιακών δεξιοτήτων, καθώς και τις επενδύσεις στην 

ψηφιακή καινοτομία και τη μετάβαση σε μια ψηφιακά 

κυρίαρχη Ευρώπη. Τα κυριότερα θέματα είναι οι εξής: 

‒ Να εξασφαλιστεί ότι οι πολίτες της ΕΕ διαθέτουν τις 

απαραίτητες ψηφιακές δεξιότητες για να επιτύχουν 

σε έναν ολοένα και πιο ψηφιακό κόσμο και να 

επέλθει η ψηφιοποίηση του εκπαιδευτικού 

συστήματος· 

‒ Μέσα και μέτρα για τη στήριξη της ψηφιακής 

καινοτομίας, όπως η τεχνητή νοημοσύνη και η 

τόνωση της ψηφιακής αυτονομίας. Αυτά 

καλύπτουν ευρύ φάσμα επιμέρους θεμάτων: 

Ενθάρρυνση της χρήσης λογισμικού ανοικτού 

κώδικα, βιώσιμη μεταποίηση, μέσα κοινωνικής 

δικτύωσης και πλατφόρμες που συμμορφώνονται 

με τα πρότυπα της ΕΕ όσον αφορά την ιδιωτική 

ζωή, και γενικότερα οικοδόμηση ενός ευρωπαϊκού 

ψηφιακού οικοσυστήματος που είναι 

ανταγωνιστικό και ανοικτό στον κόσμο, αλλά είναι 

επίσης ασφαλές και σέβεται την ιδιωτικότητα· 

‒ Διάφορα εργαλεία για την ψηφιακή ιθαγένεια και 

την ψηφιακή ενοποίηση της ΕΕ με προτάσεις για 

ψηφιακές πύλες, ταυτοποίηση σε ολόκληρη την 

Ευρώπη μέσω ψηφιακής ηλεκτρονικής ταυτότητας 

ή μιας πανευρωπαϊκής μεθόδου επαλήθευσης 

ταυτότητας για την πρόσβαση σε δεδομένα 

προσωπικού χαρακτήρα ή για δημόσιες υπηρεσίες· 

‒ Το θέμα της προστασίας των δεδομένων 

προσωπικού χαρακτήρα και της ασφάλειας των 

δεδομένων απασχολεί τους συμμετέχοντες με ιδέες 

σχετικά με την κεντρική αποθήκευση ευαίσθητων 

δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, τη 

διασφάλιση ασφαλών δημόσιων δικτύων με 

λογισμικό ανοικτού κώδικα ή αλυσίδα συστοιχιών, 

τη νομοθετική δράση για τη διασφάλιση της 

ιδιωτικότητας των δεδομένων και μια κεντρική 

προσέγγιση για την προστασία της ΕΕ από την 

τρομοκρατία στον κυβερνοχώρο· 

‒ Ανάληψη εργασιών για την ηλεκτρονική ένταξη με 

μέτρα για τη διασφάλιση οικονομικά προσιτής και 

χωρίς αποκλεισμούς πρόσβασης στον ψηφιακό 

χώρο και προώθηση των ψηφιακών δεξιοτήτων σε 

ευρύ φάσμα προφίλ του πληθυσμού, καθώς και 

διασφάλιση της ψηφιακής προσβασιμότητας σε 

σχέση με το γεωγραφικό πλαίσιο, μεταξύ άλλων 

στις αγροτικές περιοχές· 

‒ Βιώσιμα μέτρα ψηφιακής μετάβασης, με την 

ψηφιοποίηση που οδηγεί σε μείωση της ρύπανσης 

και αιτήματα, μεταξύ άλλων, για βιώσιμο και 

επισκευάσιμο ψηφιακό εξοπλισμό· 

‒ Ψηφιοποίηση της οικονομίας με μέτρα σχετικά με 

το κρυπτονόμισμα, και αίτημα για ψηφιακό ευρώ· 

‒ Επένδυση στην ψηφιακή εκπαίδευση και την 

ψηφιακή υγεία προκειμένου να προωθηθεί η υγιής 

και συνειδητή χρήση της τεχνολογίας. 

 

Ευρωπαϊκή  
δημοκρατία 

Οι ιδέες στο πλαίσιο αυτής της θεματικής ενότητας 

καλύπτουν ευρύ φάσμα ζητημάτων. Μεταξύ των πλέον 

επαναλαμβανόμενων θεμάτων περιλαμβάνονται οι εκλογές 

για το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, η διαχρονική θωράκιση των 

ευρωπαϊκών θεσμικών οργάνων μέσω της αναδιάρθρωσης 

και το ζήτημα της «ομοσπονδοποίησης». Η ανάγκη να 

αυξηθεί η συμμετοχή των πολιτών ώστε να συμβάλουν στη 

διαμόρφωση και τη χάραξη πολιτικής αποτελεί αντικείμενο 

ευρείας συζήτησης. Οι συνεισφέροντες θεωρούν ζωτικής 

σημασίας την αύξηση των γνώσεων σχετικά με τα ζητήματα 

της ΕΕ και την προώθηση μιας κοινής ευρωπαϊκής 

ταυτότητας. Όπως και σε άλλες θεματικές ενότητες, οι 

συνεισφέροντες τονίζουν συχνά την ανάγκη προστασίας της 

δημοκρατίας και διαφύλαξης του κράτους δικαίου στην ΕΕ. 

Μεταξύ των σημαντικότερων θεμάτων περιλαμβάνονται τα 

εξής: 

‒ Σε ό,τι αφορά την εκπροσώπηση, αλλαγές στον 

τρόπο διεξαγωγής των εκλογών για το Ευρωπαϊκό 

Κοινοβούλιο ως μέσο ενίσχυσης της συμμετοχής 

των πολιτών στις δημοκρατικές διαδικασίες της ΕΕ, 

με προτάσεις για διακρατικούς εκλογικούς 

καταλόγους και διακρατικές προεκλογικές 

εκστρατείες· προτείνεται επίσης η απευθείας 

εκλογή Προέδρου της ΕΕ· 

‒ Η ιδέα της ομοσπονδοποίησης έχει προεξέχουσα 

σημασία. Οι συνεισφορές εμπεριέχουν αιτήματα 

από τη λήψη μέτρων προς μια ομοσπονδιακή 

ένωση σε συγκεκριμένους τομείς έως τη θέσπιση 

ευρωπαϊκού συντάγματος. Από την άλλη πλευρά, 

ορισμένοι συμμετέχοντες είναι επιφυλακτικοί ή 
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ζητούν περισσότερη αποκέντρωση, με 

περισσότερες αρμοδιότητες για τα κράτη μέλη· 

‒ Οι προτάσεις περιλαμβάνουν μέτρα ώστε να 

καταστούν οι διαβουλεύσεις με τους πολίτες και η 

συμμετοχή τους διαρθρωτικό σκέλος της 

διακυβέρνησης της ΕΕ, προκειμένου να 

δημιουργηθεί αίσθημα ευθύνης στους πολίτες όσον 

αφορά τη λήψη αποφάσεων στην ΕΕ. Υπάρχουν 

προτάσεις για τη θεσμοθέτηση συνελεύσεων 

πολιτών, τη δημιουργία διαδικτυακών πλατφορμών 

ή τη διοργάνωση δημοψηφισμάτων σε επίπεδο ΕΕ· 

‒ Προτείνονται θεσμικές μεταρρυθμίσεις, με στόχο να 

καταστούν τα θεσμικά όργανα της ΕΕ πιο 

αποτελεσματικά και διαφανή και να έρθουν πιο 

κοντά στους πολίτες. Μεταξύ των πλέον 

επαναλαμβανόμενων εισηγήσεων 

περιλαμβάνονται η ψηφοφορία με ειδική 

πλειοψηφία και όχι ομοφωνία στο Συμβούλιο, ιδίως 

σε σχέση με την προστασία των αξιών της ΕΕ, και 

η ενίσχυση του ρόλου του Ευρωπαϊκού 

Κοινοβουλίου· 

‒ Μηχανισμοί και μέσα για την καλύτερη συμμετοχή 

των πολιτών της ΕΕ και τη διασφάλιση 

μεγαλύτερης διασύνδεσης και καλύτερης 

ενημέρωσης σχετικά με την ΕΕ και τις αποφάσεις 

της. Στις εισηγήσεις περιλαμβάνονται μεταξύ 

άλλων καλύτερη επικοινωνία, μείωση του 

χάσματος μεταξύ των βουλευτών του Ευρωπαϊκού 

Κοινοβουλίου και των εκλογικών περιφερειών τους, 

κοινές πλατφόρμες μέσων ενημέρωσης της ΕΕ και 

προώθηση ενός ευρωπαϊκού πνεύματος· η 

τελευταία εισήγηση αναφέρεται επίσης στη 

θεματική ενότητα «Εκπαίδευση, πολιτισμός, 

νεολαία και αθλητισμός»· 

‒ Μηχανισμοί και μέσα για την προστασία των 

δημοκρατικών αξιών όσον αφορά τις ομάδες 

συμφερόντων ή τη διαφθορά και μέτρα κατά 

κυβερνήσεων που παραβιάζουν τις δημοκρατικές 

αρχές. Καλύπτεται επίσης η καταπολέμηση της 

παραπληροφόρησης, η οποία εξετάζεται και σε 

άλλες θεματικές ενότητες. 

 

Μετανάστευση 

Αν και οι συνεισφορές στο πλαίσιο αυτής της θεματικής 

ενότητας ζητούν συστηματικά μια κοινή προσέγγιση της ΕΕ 

για τη μετανάστευση, αντικατοπτρίζουν και τις περισσότερες 

διιστάμενες απόψεις από ό,τι σε οποιαδήποτε άλλη θεματική 

ενότητα. Μια συνεργαζόμενη ομάδα ζητεί αφενός 

μεγαλύτερη αλληλεγγύη και καλύτερες διαδικασίες ένταξης, 

ενώ από την άλλη πλευρά, σε άλλες συνεισφορές 

εκφράζεται η επιθυμία για περισσότερες δράσεις για τον 

έλεγχο και τη μείωση της μετανάστευσης. Μια ομάδα 

συμμετεχόντων υιοθετεί μια ενδιάμεση θέση, που επιθυμεί 

την προώθηση της διεθνούς κινητικότητας, αλλά μόνο 

μεταξύ οικονομικά ανεπτυγμένων δημοκρατιών. Μεταξύ των 

θεμάτων που διατυπώνονται επανειλημμένα 

περιλαμβάνονται μια κοινή πολιτική της ΕΕ για τη 

μετανάστευση, ο σεβασμός των ανθρωπίνων δικαιωμάτων 

στον τομέα της μετανάστευσης, η υποστήριξη της ένταξης 

των μεταναστών με διάφορους τρόπους, αλλά και ιδέες που 

ζητούν αυστηρότερους συνοριακούς ελέγχους και διαχείριση 

της μετανάστευσης. Οι ιδέες μπορούν να συνοψιστούν ως 

εξής: 

‒ Αιτήματα για κοινή μεταναστευτική πολιτική, όπως 

μια πολιτική της ΕΕ για τη μετανάστευση εργατικού 

δυναμικού, μια επιλεκτική μεταναστευτική πολιτική 

της ΕΕ ή ένα σύστημα που θα βασίζεται σε μόρια· 

‒ Αιτήματα για μεταναστευτική πολιτική που θα 

σέβεται τα ανθρώπινα δικαιώματα, με καλύτερες 

υποδομές υποδοχής, ασφαλέστερες 

μεταναστευτικές οδούς· και πιο ανθρώπινες 

διαδικασίες ασύλου και απέλασης· 

‒ Ειδικά μέτρα και μέσα για τη μείωση της 

μετανάστευσης ή διαφόρων μορφών ελεγχόμενης 

μετανάστευσης, με αυστηρότερους συνοριακούς 

ελέγχους και αυστηρότερο επαναπατρισμό· 

‒ Μέσα και μέτρα για τη διευκόλυνση της ένταξης και 

τη στήριξη των δικαιωμάτων των μεταναστών και 

των μόνιμων κατοίκων της ΕΕ. Τα προτεινόμενα 

μέτρα περιλαμβάνουν προγράμματα γλωσσικής 

εκπαίδευσης και εθελοντισμού για τους μετανάστες 

καθώς και ενημερωτικές εκστρατείες για την 

ευαισθητοποίηση των πολιτών της ΕΕ για την 

καταπολέμηση του ρατσισμού· 

‒ Αντίθεση σε οποιαδήποτε μορφή μετανάστευσης, 

σύνδεσή της με την τρομοκρατία, ως απειλή για την 

πολιτισμική ταυτότητα της ΕΕ ή μετανάστευση που 

χρησιμοποιείται ως πολιτικό όπλο· 

‒ Καλύτερα οργανωμένες και συντονισμένες 

προσπάθειες όσον αφορά τον έλεγχο των 

συνόρων: Ενίσχυση της στήριξης στον Frontex και 

μεγαλύτερη αλληλεγγύη μεταξύ των κρατών μελών· 

‒ Ανάγκη αντιμετώπισης των βαθύτερων αιτίων της 

μετανάστευσης στις χώρες καταγωγής, για 

παράδειγμα με ενισχυμένες αναπτυξιακές 

πολιτικές και ισότιμες εμπορικές σχέσεις. Στο 

πλαίσιο των συζητήσεων εξετάζονται επίσης 

τρόποι αντιμετώπισης της κλιματικής 

μετανάστευσης. 
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Παιδεία, 
πολιτισμός, 
νεολαία και 
αθλητισμός 

Δεδομένου του πολυθεματικού χαρακτήρα της, το 

περιεχόμενο αυτής της θεματικής ενότητας καλύπτει 

πληθώρα θεμάτων. Αν και η νεολαία αποτελεί το 

επικρατέστερο θέμα πολλών ιδεών σε ολόκληρη την 

πλατφόρμα, μεγαλύτερη έμφαση σε αυτή τη θεματική 

ενότητα δίνεται στην εκπαίδευση και τον πολιτισμό. Όπως 

και σε άλλα σημεία της πλατφόρμας, το αίτημα για την 

προώθηση κοινής ταυτότητας της ΕΕ αποτελεί ένα σταθερά 

επαναλαμβανόμενο μοτίβο που διατρέχει τα θέματα στο 

πλαίσιο αυτής της θεματικής ενότητας, με συνεισφορές που 

σχετίζονται, μεταξύ άλλων, με την ανταλλαγή, την προβολή 

και την κινητικότητα. Τα θέματα αυτής της ενότητας είναι 

οριζόντια και εμφανίζονται και σε άλλα σημεία της 

πλατφόρμας: 

‒ Μέσα και μέτρα για την προώθηση της ανάπτυξης 

μιας ευρωπαϊκής ταυτότητας και ευρωπαϊκής 

ιθαγένειας· με βασικό ρόλο για τα μέσα 

ενημέρωσης και την ευρωπαϊκή δημοσιογραφία 

καθώς και για τις ευρωπαϊκές παραγωγές που 

εξασφαλίζουν τη διάδοση των ευρωπαϊκών αξιών 

και του ευρωπαϊκού πολιτισμού· 

‒ Η αυξανόμενη εκπαίδευση σε ξένες γλώσσες ή τα 

υποχρεωτικά μαθήματα στα σχολεία για τα θεσμικά 

όργανα της ΕΕ και την ευρωπαϊκή ιστορία, 

θεωρούνται επίσης ένα μέσο για την προώθηση 

της αναγνώρισης και της κοινής ταυτότητας της ΕΕ. 

Υπάρχουν συλλογικές εισηγήσεις για ενοποιημένη, 

κοινή γλώσσα σε ολόκληρη την πλατφόρμα στο 

πλαίσιο διαφόρων θεματικών ενοτήτων· οι 

προτάσεις ποικίλλουν από τη χρήση της Esperanto 

έως των αγγλικών ως κοινής γλώσσας· Το αίτημα 

για αναγνώριση της Esperanto ειδικότερα 

εκδηλώνεται ευρέως σε διάφορα θεματικές 

ενότητες, συμπεριλαμβανομένης της ενότητας 

«Άλλες ιδέες»· 

‒ Διάφορες προτάσεις για την προώθηση της 

κινητικότητας εντός της ΕΕ, ιδίως όσον αφορά την 

εκπαίδευση, με διεύρυνση, μεταξύ άλλων, των 

υποτροφιών Erasmus· 

‒ Διάφορες ιδέες εγείρουν την ανάγκη για διαχρονική 

εκπαίδευση με αιτήματα για ψηφιοποίηση, την 

προώθηση μη τεχνικών δεξιοτήτων παράλληλα με 

τις δεξιότητες στις θετικές επιστήμες, την 

τεχνολογία, τη μηχανική και τα μαθηματικά, ή την 

προώθηση διαπολιτισμικών δεξιοτήτων εν γένει· 

‒ Επιπλέον, οι ιδέες που υποβλήθηκαν στο πλαίσιο 

αυτής της θεματικής ενότητας αφορούν 

συγκεκριμένες δράσεις σχετικά με τη νεολαία και 

την ανεργία των νέων, την επισφαλή εργασία, τις 

ανάγκες εκπαίδευσης και κατάρτισης ή την ειδική 

στήριξη της απασχόλησης των νέων· 

‒ Εξασφάλιση ισότιμης πρόσβασης στην 

εκπαίδευση, ιδίως στην τριτοβάθμια εκπαίδευση, 

εν προκειμένω στήριξη των κατοίκων της 

υπαίθρου, των πρώην κρατουμένων, των 

εθνοτικών μειονοτήτων και των ατόμων με 

αναπηρία, ώστε να έχουν πρόσβαση στις 

τριτοβάθμιες σπουδές· 

‒ Η ανάγκη στήριξης και προστασίας της 

πολιτιστικής και δημιουργικής βιομηχανίας με ένα 

νομικό πλαίσιο· 

‒ Μέσα και μέτρα για τη στήριξη των ακαδημαϊκών 

επαγγελματιών και των ερευνητών· 

‒ Ένα μικρότερο ποσοστό ιδεών συζητά τον 

αθλητισμό στην ΕΕ και τρόπους βελτίωσης της 

συμπεριληπτικότητας στον αθλητισμό. 
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Επισκόπηση της 

δραστηριότητας 
Από τις 19 Απριλίου 2021, ημερομηνία έναρξης λειτουργίας 
της πολύγλωσσης ψηφιακής πλατφόρμας, και έως τις 20 
Φεβρουαρίου 2022, συγκεντρώθηκαν στην πλατφόρμα 
συνολικά 43.734 συνεισφορές, υπό τη μορφή ιδεών, 
σχολίων και εκδηλώσεων. Η δραστηριότητα αναλύεται ως 
εξής: 

‒ Ιδέες: 16.274 

‒ Σχόλια: 21.264 

‒ Εκδηλώσεις: 6.196 (με 550.061 συμμετέχοντες 
στην εκδήλωση) 

Με βάση τη γραμμή τάσης (βλ. Γράφημα 1), παρατηρούνται 
τρεις κορυφώσεις στο πλαίσιο των ιδεών και των σχολίων 
που υποβλήθηκαν. Η πρώτη κορύφωση συμπίπτει με την 
έναρξη λειτουργίας της πλατφόρμας, η δεύτερη κορύφωση 
επήλθε κατά την έναρξη της Διάσκεψης για το μέλλον της 
Ευρώπης στις 9 Μαΐου, ενώ η τρίτη κορύφωση σημειώθηκε 
την τελευταία εβδομάδα πριν από την προθεσμία της 20ής 
Φεβρουαρίου για τις συνεισφορές που πρέπει να ληφθούν 
υπόψη στην παρούσα έκθεση. 

1. Επισκόπηση των 
συνεισφορών στην 
πλατφόρμα 
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Γράφημα 1 – Χρονοδιάγραμμα για την καθημερινή υποβολή ιδεών και σχολίων (19/04/2021 – 20/02/σ) 
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Προτού συμμετάσχουν στην πλατφόρμα, οι 

συνεισφέροντες καλούνται να παράσχουν 

πληροφορίες σχετικά με την χώρα διαμονής τους, το 

εκπαιδευτικό τους υπόβαθρο, την ηλικία τους, το φύλο 

τους και την επαγγελματική τους κατάσταση. Η 

επεξεργασία των δεδομένων γίνεται ανώνυμα. Καθώς 

οι εν λόγω πληροφορίες ανταλλάσσονται οικειοθελώς, 

η δυνατότητα παροχής λεπτομερούς ανάλυσης σε 

αυτή τη βάση υπόκειται σε περιορισμούς, οι οποίοι 

παρουσιάζονται παρακάτω. Για παράδειγμα, το 

26,9% των συνεισφορών προέρχονται από 

συμμετέχοντες που δεν δήλωσαν τη χώρα διαμονής 

τους. 

Σημειώθηκε δραστηριότητα από όλες τις χώρες της 

ΕΕ, όπως μπορεί να παρατηρηθεί στο γράφημα 2, στο 

οποίο απεικονίζεται ο συνολικός αριθμός 

συνεισφορών ανά χώρα. Επιπλέον, καταγράφηκαν 

1,2% συνεισφορές από τρίτες χώρες εκτός της ΕΕ. 

 

Γράφημα 2 – Όγκος συνεισφορών ανά χώρα 
(19/04/2021 – 20/02/2022) 

Για να απεικονιστεί λεπτομερέστερα ο όγκος των 
συνεισφορών κατ’ αναλογία προς τον πληθυσμό, το 
παρακάτω γράφημα παρέχει επισκόπηση του 
αριθμού των συνεισφορών από κάθε χώρα ανά 
εκατομμύριο κατοίκους. 

Γράφημα 3 – Όγκος συνεισφορών ανά χώρα, 

αναλογική απεικόνιση ανά εκατ. κατοίκους 

(19/04/2021 – 20/02/2022) 
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Επισκόπηση των 
εκδηλώσεων 

 

Καθώς συνεχίστηκαν οι εργασίες της Διάσκεψης, 

διοργανώθηκε αυξανόμενος αριθμός εκδηλώσεων. 

Παρέχεται με τον τρόπο αυτό σε περισσότερους πολίτες η 

δυνατότητα να συμμετάσχουν σε αυτή τη δημοκρατική 

άσκηση από τη βάση προς την κορυφή. Από την έναρξη 

λειτουργίας της ψηφιακής πλατφόρμας έως τις 20 

Φεβρουαρίου 2022, έχουν καταχωριστεί συνολικά στην 

πλατφόρμα 6.196 εκδηλώσεις. Σύμφωνα με τον Χάρτη της 

Διάσκεψης (προσβάσιμος εδώ), οι πολίτες πρέπει να 

βρίσκονται στο επίκεντρο των εκδηλώσεων, οι οποίες 

πρέπει να είναι συμπεριληπτικές και προσβάσιμες και να 

ενθαρρύνουν την ποικιλομορφία των συζητήσεων. 

Υπάρχουν εργαλειοθήκες για την παροχή βοήθειας στους 

διοργανωτές εκδηλώσεων (προσβάσιμες εδώ). 

Προκειμένου οι εκδηλώσεις να συμβάλουν αποτελεσματικά 

στη Διάσκεψη, το περιεχόμενο των εκδηλώσεων που 

αποτυπώνουν λεπτομερώς τα συμπεράσματα και τις 

συγκεκριμένες ιδέες που προκύπτουν από αυτές, πρέπει να 

αναρτώνται στην ψηφιακή πλατφόρμα (βλ. κατευθυντήριες 

γραμμές). Το συγκεκριμένο περιεχόμενο των εκδηλώσεων, 

μαζί με την περιγραφή της εκδήλωσης και τις σχετιζόμενες 

ιδέες λαμβάνονται υπόψη στη συνολική ανάλυση των 

συνεισφορών στην πλατφόρμα. 

Οι εκδηλώσεις που σχετίζονται με τη Διάσκεψη 

διοργανώνονται σε διάφορες μορφές, όσον αφορά το είδος 

της εκδήλωσης, την έκτασή τους, το προφίλ του κοινού ή των 

διοργανωτών καθώς και το θεματικό πεδίο τους. Στόχος της 

παρούσας ενότητας είναι να παράσχει μια εικόνα της 

ποικιλομορφίας των ειδών εκδηλώσεων, ενώ η συμβολή 

τους από άποψη ουσίας εξετάζεται στο πλαίσιο των 

σχετικών θεματικών ενοτήτων της πλατφόρμας. 

Οι εκδηλώσεις πραγματοποιούνται διαδικτυακά, με φυσική 

παρουσία ή υβριδικά. Συχνά οργανώνονται ως συζητήσεις ή 

εργαστήρια, όπως μια σειρά διαλόγων για το μέλλον που 

διοργανώθηκαν στην Ισπανία από κοινού, μεταξύ άλλων, με 

ένα εργαστήριο πολιτών σχετικά με το βασικό εισόδημα (βλ. 

εκδήλωση) ή ένα εργαστήριο πολιτών σχετικά με τις 

βιώσιμες πρακτικές των πόλεων που πραγματοποιήθηκε σε 

μια μικρή φλαμανδική πόλη (βλ. εκδήλωση). Ορισμένες 

εκδηλώσεις οργανώνονται σε πιο κλασικές μορφές, που 

περιλαμβάνουν, για παράδειγμα, κεντρική ομιλία 

ακολουθούμενη από συνεδρίες ερωτήσεων και 

απαντήσεων, ενώ άλλες εκδηλώσεις οργανώνονται κυρίως 

υπό μορφή συνεδριάσεων διαβούλευσης. Ορισμένες 

εκδηλώσεις που έχουν εγγραφεί στην πλατφόρμα 

αποτελούν μέρος πιο μακροχρόνιων σχεδίων διεξαγωγής 

διαβουλεύσεων, όπως το σχέδιο Decide Europe, μια 

προσομοίωση νομοθετικών διαβουλεύσεων σε επίπεδο ΕΕ 

για σπουδαστές δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης στην Τσεχία 

και τη Σλοβακία (βλ. εκδήλωση). Υπάρχουν επίσης 

καινοτόμες μορφές, όπως ένα εργαστήριο όπου οι 

συμμετέχοντες μπορούσαν να υποβάλουν συστάσεις στο 

πλαίσιο παιχνιδιού ρόλων (βλ. εκδήλωση), ένας μαραθώνιος 

καινοτομίας (hackathon) που διοργανώθηκε στη Λετονία, 

όπου οι συμμετέχοντες ανταγωνίζονταν μεταξύ τους σε 

ομάδες για τη δημιουργία καινοτόμων και βιώσιμων λύσεων 

(βλ. εκδήλωση) ή μια εκδήλωση «παρακολούθησης και 

συζήτησης για την κλιματική αλλαγή» στην Ισπανία (βλ. 

εκδήλωση). 

Σε ό,τι αφορά τη συμμετοχή, ορισμένες εκδηλώσεις 

διοργανώνονται με σκοπό να συμπεριληφθεί η συνεισφορά 

συγκεκριμένων κατηγοριών συμμετεχόντων, όπως οι 

γυναίκες (βλ. παράδειγμα εκδήλωσης), οι νέοι (βλ. 

παράδειγμα εκδήλωσης) ή τα άτομα που ζουν με αναπηρία 

(βλ. εκδήλωση). Ορισμένες εκδηλώσεις διοργανώνονται σε 

κοινοτικό επίπεδο, για παράδειγμα μια συμμετοχική 

εκδήλωση με κατοίκους συγκεκριμένης πόλης ή 

περιφέρειας, όπως η κομητεία Jönköping (βλ. εκδήλωση) ή 

με κατοίκους μιας διασυνοριακής περιοχής, όπου συζητείται 

μια κοινή πρόκληση, όπως η προσαρμογή στην κλιματική 

αλλαγή που επηρεάζει τα σύνορα Ισπανίας-Πορτογαλίας 

(βλ. εκδήλωση). 

Σε ό,τι αφορά τις θεματικές ενότητες, ορισμένες εκδηλώσεις 

πραγματεύονται τη διαδικασία της Διάσκεψης ή το μέλλον 

της Ευρώπης γενικότερα, όπως μια εκδήλωση στη Γερμανία 

που παρουσιάζει μια γενική εισαγωγή για τη Διάσκεψη 

(εκδήλωση) ή μια εκδήλωση που συνδυάζει συζήτηση 

μεταξύ ατόμων μεγαλύτερης ηλικίας για επίκαιρα θέματα 

που σχετίζονται με την ΕΕ με ένα μάθημα για τις ψηφιακές 

δεξιότητες στη Λετονία (εκδήλωση). Άλλες εκδηλώσεις 

επικεντρώνονται σε συγκεκριμένα θέματα, όπως για 

παράδειγμα για πόλεις που προάγουν τη δημοκρατία (βλ. 

εκδήλωση) ή για εκδήλωση του Πανεπιστημίου της 

Κοπεγχάγης για τη μετανάστευση (βλ. εκδήλωση). 

Τις εκδηλώσεις διοργανώνουν διάφοροι διοργανωτές: 

Πολίτες της ΕΕ, η ακαδημαϊκή κοινότητα, οργανώσεις της 

κοινωνίας των πολιτών καθώς και οι εθνικές, περιφερειακές 

και τοπικές αρχές και τα θεσμικά όργανα της ΕΕ έχουν 

συμβάλει στη Διάσκεψη για το μέλλον της Ευρώπης 

διοργανώνοντας εκδηλώσεις. Ορισμένα κράτη μέλη 

διοργανώνουν εθνικές ομάδες πολιτών, ενώ άλλα 

πραγματοποιούν ή υποστηρίζουν διάφορα άλλα είδη 

διαβουλεύσεων. Εκδηλώσεις διοργανώνονται επίσης από 

τις αντιπροσωπείες της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στα κράτη 

μέλη, τα Γραφεία Συνδέσμου του Ευρωπαϊκού 

Κοινοβουλίου, την Επιτροπή των Περιφερειών και την 

Ευρωπαϊκή Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή. 

 

  

  

https://futureu.europa.eu/pages/charter?locale=el
https://futureu.europa.eu/pages/organiseanevent?locale=el
https://futureu.europa.eu/uploads/decidim/attachment/file/7200/Step-by-step_guide_for_event_organisers_EL.pdf
https://futureu.europa.eu/uploads/decidim/attachment/file/7200/Step-by-step_guide_for_event_organisers_EL.pdf
https://futureu.europa.eu/processes/Economy/f/13/meetings/64913
https://futureu.europa.eu/processes/GreenDeal/f/2/meetings/36301
https://futureu.europa.eu/processes/Education/f/37/meetings/54253
https://futureu.europa.eu/processes/GreenDeal/f/2/meetings/24751
https://futureu.europa.eu/processes/GreenDeal/f/2/meetings/33166
https://futureu.europa.eu/processes/GreenDeal/f/2/meetings/68776?toggle_translations=true
https://futureu.europa.eu/processes/GreenDeal/f/2/meetings/68776
https://futureu.europa.eu/processes/GreenDeal/f/2/meetings/66265
https://futureu.europa.eu/processes/ValuesRights/f/11/meetings/42373
https://futureu.europa.eu/processes/Democracy/f/5/meetings/100486
https://futureu.europa.eu/processes/GreenDeal/f/2/meetings/79137
https://futureu.europa.eu/processes/OtherIdeas/f/7/meetings/16600
https://futureu.europa.eu/processes/OtherIdeas/f/7/meetings/39008
https://futureu.europa.eu/processes/Democracy/f/5/meetings/66232
https://futureu.europa.eu/processes/Migration/f/35/meetings/62602
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Ποιοι συμμετέχουν 
στη συζήτηση; 

Κατά την αξιολόγηση του προφίλ των συνεισφερόντων που 

υπέβαλαν πληροφορίες σχετικά με τη χώρα διαμονής τους 

(73 %), συμπεριλαμβανομένων όσων προέρχονται από 

τρίτες χώρες, μπορούν να διαπιστωθούν τα ακόλουθα: 

Περίπου οι μισοί συνεισφέροντες προσδιορίστηκαν ως 

άνδρες (49,1%)  και το 16,1 % ως γυναίκες. Ωστόσο, ένας 

στους τέσσερις (33,9 %) δεν παρέσχε πληροφορίες σχετικά 

με το φύλο, ενώ 0,9 % αυτοπροσδιορίστηκε ως «μη δυαδικό 

άτομο». Συνεπώς, τα εν λόγω στοιχεία παρέχουν 

περιορισμένη εικόνα και μόνον. 

Η εκπροσώπηση των ηλικιακών ομάδων είναι αρκετά 

διαφοροποιημένη, με τα άτομα ηλικίας 55-69 ετών να είναι η 

πιο δραστήρια ηλικιακή ομάδα όσον αφορά τις συνεισφορές 

(18,3 %), ακολουθούμενη από τα άτομα ηλικίας 25-39 ετών 

(17,1 %) και τα άτομα ηλικίας 40-54 ετών (15,3%). 

Σε ό,τι αφορά την απασχόληση, οι επαγγελματίες 

εργαζόμενοι (14,8 %) και οι συνταξιούχοι (11,2 %) 

αποτέλεσαν την πλέον δραστήρια ομάδα στην πλατφόρμα. 

Τα διευθυντικά στελέχη (10,8 %) και οι σπουδαστές/φοιτητές 

(8,3 %) υπήρξαν επίσης αρκετά δραστήριοι. Οι 

αυτοαπασχολούμενοι (8 %), οι χειρώνακτες εργαζόμενοι 

(5,3 %) και οι άνεργοι (2,7 %) ήταν σχετικά λιγότερο 

δραστήριοι στην πλατφόρμα. Το 38,2 % των 

συνεισφερόντων δεν δήλωσαν το επάγγελμά τους. 

Σε ό,τι αφορά την εκπαίδευση, οι συνεισφέροντες 

τριτοβάθμιας εκπαίδευσης υπήρξαν οι πλέον δραστήριοι 

(43,2 %). Δεν παρέχονται σε ικανοποιητικό ποσοστό τα 

κοινωνικοδημογραφικά δεδομένα της εκπαίδευσης (39,6%) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Γράφημα 4 – Ηλικία, φύλο, εκπαίδευση και 

επάγγελμα των συμμετεχόντων (19/04/2021 – 

20/02/2022) 
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Δημοφιλείς 
θεματικές ενότητες 
ως προς τις 
συνεισφορές 

Από την έναρξη λειτουργίας της πλατφόρμας έως τις 

20 Φεβρουαρίου, η θεματική ενότητα «Ευρωπαϊκή 

δημοκρατία» κατέγραψε το υψηλότερο επίπεδο 

συνεισφορών (ιδέες, σχόλια και εκδηλώσεις) (7.504). Η 

κλιματική αλλαγή και το περιβάλλον καταλαμβάνουν τη 

δεύτερη θέση με 7.315 συνεισφορές. Οι συνεισφορές υπό τη 

θεματική ενότητα «Άλλες ιδέες» βρίσκονται στην τρίτη θέση, 

ενώ ακολουθούν οι «Αξίες και δικαιώματα, κράτος δικαίου, 

ασφάλεια» (4η) και «Ισχυρότερη οικονομία, κοινωνική 

δικαιοσύνη και θέσεις εργασίας» (5η) (βλ. Γράφημα 5). 

Ορισμένες θεματικές ενότητες παράγουν περισσότερα 

σχόλια, ιδέες ή εκδηλώσεις απ’ ό,τι άλλες, για παράδειγμα, 

η «Ευρωπαϊκή δημοκρατία» έχει τον μεγαλύτερο αριθμό 

σχολίων (4.248). Η «Κλιματική αλλαγή και περιβάλλον» 

σημείωσε τις περισσότερες ιδέες (3.168) και εκδηλώσεις 

(1.125). Με 997 εκδηλώσεις, η θεματική ενότητα 

«Εκπαίδευση, πολιτισμός, νεολαία και αθλητισμός» έχει 

καταγράψει τον δεύτερο μεγαλύτερο αριθμό εκδηλώσεων. 
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Γράφημα 5 – Συνεισφορές στην πλατφόρμα ανά θεματική ενότητα (19/04 -20/02/2022) 
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Πρόσφατες εξελίξεις 

 

Από τις 4 Νοεμβρίου 2021 έως τις 20 Φεβρουαρίου 

2022, η δραστηριότητα στην πλατφόρμα περιλάμβανε 

συνολικά 14,772 συνεισφορές, και συγκεκριμένα: 

 6.977 ιδέες 

 5.226 σχόλια 

 2.569 εκδηλώσεις 

Από την ανάλυση των συνεισφορών σε επίπεδο 

χώρας, διαπιστώνεται ότι η Γερμανία παραμένει η 

κορυφαία χώρα ως προς τον όγκο των συνεισφορών 

(1.290), ενώ η Ουγγαρία (1.244) παραμένει στη 2η 

θέση. Η Ισπανία (1.119) κατατάσσεται στην 3η θέση. 

Η Ιταλία (4η) και η Γαλλία (5η) εξακολουθούν να 

συνεισφέρουν σε μεγάλο βαθμό, με 1.036 και 1.012 

συνεισφορές αντίστοιχα. 

Σε ό,τι αφορά το επίπεδο των εισφορών κατ’ αναλογία 

προς τον πληθυσμό, το Λουξεμβούργο κατέγραψε το 

υψηλότερο επίπεδο δραστηριότητας κατά την 

προηγούμενη περίοδο, με ιδιαίτερα υψηλό επίπεδο 

δραστηριότητας, ήτοι 143,1 συνεισφορές ανά 

εκατομμύριο κατοίκους. Η Ουγγαρία κατατάσσεται στη 

2η θέση με 127,3 συνεισφορές ανά εκατομμύριο 

κατοίκους. Επιπλέον, σημειώθηκε υψηλό επίπεδο 

συνεισφορών ανά εκατομμύριο κατοίκους για την 

Εσθονία, το Βέλγιο και τη Σλοβενία. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Γράφημα 6 - Όγκος συνεισφορών ανά χώρα, ανά εκατ. 

κατοίκους (04/11/2021 – 20/02/2022) 

 

Γράφημα 5 – Όγκος συνεισφορών ανά χώρα 

(04/11/2021 – 20/02/2022) 
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Δημοφιλείς 
θεματικές 
ενότητες από τις 
4 Νοεμβρίου 2021 
έως τις 
20 Φεβρουαρίου 
2022 

Οι θεματικές ενότητες «Ευρωπαϊκή δημοκρατία» και 

«Κλιματική αλλαγή και το περιβάλλον» εξακολούθησαν να 

αποτελούν τις πλέον δημοφιλείς θεματικές ενότητες με τις 

υψηλότερες συνεισφορές, ήτοι 2.397 και 2.469 αντίστοιχα. 

Σε αντίθεση με τις συνολικές τάσεις, κατά την προηγούμενη 

περίοδο, οι «Αξίες και δικαιώματα, κράτος δικαίου και 

ασφάλεια» ανήλθε από τη 4η στην 3η πιο δημοφιλή θεματική 

ενότητα με 2.221 συνεισφορές, ενώ η ενότητα «Άλλες ιδέες» 

υποχώρησε από την 3η στην 6η θέση με μόλις 1.284 

συνεισφορές. Άλλες δημοφιλείς θεματικές ενότητες 

εξακολουθούν να είναι η «Εκπαίδευση, πολιτισμός, νεολαία 

και αθλητισμός» και «Οικονομία, κοινωνική δικαιοσύνη και 

θέσεις εργασίας», που υπήρξαν η 4η και η 5η πλέον 

δημοφιλείς κατά την προηγούμενη περίοδο, με 1.721 και 

1.504 συνεισφορές αντίστοιχα. 

 

 

 

Γράφημα 7 – Συγκριτική επισκόπηση των συνεισφορών ανά θεματική ενότητα κατά την προηγούμενη 

περίοδο και συνολικά 
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Η θεματική ενότητα «Κλιματική αλλαγή και περιβάλλον» έχει 

δώσει λαβή σε συνολικά 7.315 σχόλια, ιδέες και εκδηλώσεις 

από την έναρξη λειτουργίας της πλατφόρμας (3.168 ιδέες, 

3.022 σχόλια και 1.125 εκδηλώσεις). Στις διάφορες 

συνεισφορές τους, οι συμμετέχοντες εκφράζουν γενικά τις 

ανησυχίες τους σχετικά με την υπερθέρμανση του πλανήτη 

και τις συνέπειές της, καλώντας τις κυβερνήσεις να λάβουν 

άμεσα συγκεκριμένα μέτρα για την αντιμετώπιση της 

κλιματικής αλλαγής. Μεταξύ των προτάσεων που 

διατυπώνονται, η μείωση των εκπομπών προσδιορίζεται 

συχνά ως ο βασικός μοχλός, παράλληλα με τη διευκόλυνση 

της πράσινης μετάβασης, την επίτευξη κλιματικής 

ουδετερότητας και την προώθηση των ανανεώσιμων πηγών 

ενέργειας, ιδίως των ηλιακών συλλεκτών. Στην πλατφόρμα 

εμφανίζονται επίσης εκτενώς βιώσιμες λύσεις στον τομέα 

των μεταφορών, κυρίως με επίκεντρο τα σιδηροδρομικά 

συστήματα, καθώς και εισηγήσεις όσον αφορά την 

κατανάλωση που έχει ως στόχο την καταπολέμηση της 

κλιματικής αλλαγής, όπως η ανακύκλωση, η συσκευασία και 

τα πλαστικά. Οι πολίτες ζητούν τη συμμετοχή όλων των 

τμημάτων της κοινωνίας: Ανάλογα με το συγκεκριμένο 

περιεχόμενο κάθε πρότασης, ανατίθενται καθήκοντα σε 

ιδιώτες, στον εμπορικό τομέα ή σε κυβερνήσεις και 

υπεύθυνους χάραξης πολιτικής. 

Οι διάφορες ιδέες μπορούν να ομαδοποιηθούν υπό τις 

ακόλουθες θεματικές ενότητες: 

 Αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής και 

«Πράσινη Συμφωνία» 

 Ενέργεια 

 Μεταφορές 

 Κατανάλωση 

 Βιοποικιλότητα και καλή μεταχείριση των ζώων 

2. Κλιματική αλλαγή και 
περιβάλλον 
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 Γεωργία 

 Ρύπανση 

 Επιδότηση, φορολογία 

 Αλλαγή νοοτροπίας και συμπεριφοράς 

 Στέγαση και οικοδομικές κατασκευές 

Εκδηλώσεις 

Από την έναρξη της Διάσκεψης, διοργανώθηκαν σε 

ολόκληρη την Ευρώπη 1.125 εκδηλώσεις που 

περιλαμβάνουν συζητήσεις για την κλιματική αλλαγή και το 

περιβάλλον. Το θέμα που συζητείται συχνότερα σε αυτές τις 

εκδηλώσεις είναι η «Ευρωπαϊκή Πράσινη Συμφωνία», 

δηλαδή το σχέδιο να καταστεί η Ευρώπη η πρώτη κλιματικά 

ουδέτερη ομάδα χωρών παγκοσμίως έως το 2050, με ό,τι 

αυτό συνεπάγεται σε διάφορους τομείς. Άλλα ζητήματα που 

συζητούνται συχνά περιλαμβάνουν τις βιώσιμες αστικές 

πρακτικές, την κυκλική οικονομία και τις συνέπειες της 

κλιματικής αλλαγής, ακολουθούμενα από τη βιώσιμη 

γεωργία, τη μείωση των εκπομπών, την ενεργειακή 

μετάβαση, την αναδάσωση και την ήπια κινητικότητα. Αν και 

βρίσκονται λιγότερο συχνά στο επίκεντρο των συζητήσεων, 

η διαχείριση των αποβλήτων, η βιοποικιλότητα, η 

εκπαίδευση σχετικά με τη βιωσιμότητα, η διάσωση τροφίμων 

και άλλα ζητήματα αποτελούν, ωστόσο, σημαντικά στοιχεία 

στο πλαίσιο της συνολικής εικόνας. 

Παραδείγματα συμμετοχικών εκδηλώσεων είναι ο διάλογος 

με τους πολίτες για τη βιώσιμη κατανάλωση (βλ. εκδήλωση) 

και μια συζήτηση με επίκεντρο τα προγράμματα μείωσης της 

ενέργειας που διοργανώνονται από μια ένωση πολιτών σε 

μια ουγγρική μικρή πόλη Eger (βλ. εκδήλωση). Μια 

διασυνοριακή ομάδα εργασίας στην οποία συμμετείχαν 

γερμανοί και γάλλοι πολίτες με έδρα σε δύο γειτονικές 

περιφέρειες συζήτησε ένα ευρύ φάσμα θεμάτων, από τη 

γεωργία μικρής κλίμακας έως την κυκλική οικονομία (βλ. 

εκδήλωση). Επίσης, εργαστήρια πολιτών που εστιάστηκαν 

στις βιώσιμες πρακτικές των πόλων και στην προσαρμογή 

των πόλων στους κλιματικούς στόχους, κατέληξαν σε σειρά 

ιδεών που αναρτήθηκαν στην πλατφόρμα (βλ. παράδειγμα 

εκδήλωσης). 

Ορισμένες εκδηλώσεις διοργανώθηκαν σε αντιστοιχία με 

ευρύτερες πρωτοβουλίες, όπως η Παγκόσμια Ημέρα 

Καθαρισμού ή η Ευρωπαϊκή Εβδομάδα Περιορισμού των 

Αποβλήτων (βλ. παράδειγμα εκδήλωσης) και κατέληξαν σε 

αρκετές προτάσεις σε σχέση με το συγκεκριμένο θέμα που 

εξετάστηκε. Ένα εργαστήριο πολιτών στη Γαλλία που 

εστιάστηκε στο ζήτημα της αναδάσωσης της Ευρώπης 

περιλάμβανε επίσης ως συλλογική δράση τη φύτευση 

δέντρων (βλ. εκδήλωση). 

Σε ορισμένες εκδηλώσεις συζητήθηκε η περιβαλλοντική 

μετάβαση εστιάζοντας στην κοινωνική δικαιοσύνη και στις 

πλέον ευάλωτες ομάδες και δίνοντας έμφαση στην 

αναδιανεμητική διάσταση που θα πρέπει να περιλαμβάνουν 

οι πολιτικές για το κλίμα (βλ. εκδήλωση). Στο Δουβλίνο 

πραγματοποιήθηκε ένα διαδραστικό εργαστήριο με σκοπό 

να συζητηθούν οι δεσμεύσεις που αναλήφθηκαν στην 

COP26. Οι συμμετέχοντες συμφώνησαν εν γένει ότι οι 

στόχοι που τέθηκαν στην COP26 δεν ήταν αρκετά φιλόδοξοι 

και εκτίμησαν ότι η ΕΕ θα έπρεπε να είχε κάνει περισσότερα 

για να προωθήσει μια συμφωνία μεταξύ χωρών με 

διαφορετικά θεματολόγια (βλ.εκδήλωση). 

Τέλος, στις εκδηλώσεις συζητήθηκαν επίσης κατά 

περίπτωση η κλιματική αλλαγή και το περιβάλλον σε σχέση 

με ευρύτερα ζητήματα, όπως το ζήτημα της οικοδόμησης 

ανθεκτικών και χωρίς αποκλεισμούς κοινοτήτων. (βλ. 

εκδήλωση). 

Αντιμετώπιση της 
κλιματικής αλλαγής 
και «Πράσινη 
Συμφωνία» 

Οι συμμετέχοντες εκφράζουν συχνά τις ανησυχίες τους για 

την κλιματική αλλαγή και τις συνέπειές της, καλώντας τις 

κυβερνήσεις και την ΕΕ να αναλάβουν άμεση δράση και να 

θέσουν σε εφαρμογή μια ισχυρότερη ευρωπαϊκή 

περιβαλλοντική πολιτική για την καταπολέμηση της 

κλιματικής αλλαγής (βλ. παράδειγμα ιδέας, παράδειγμα 

εκδήλωσης). Οι προτάσεις σχετίζονται με τη μείωση των 

εκπομπών, την επίτευξη κλιματικής ουδετερότητας, την 

καταπολέμηση της ρύπανσης, την πράσινη μετάβαση, που 

καλύπτονται επίσης από τα διάφορα θέματα που 

ακολουθούν. 

Σε ό,τι αφορά τις εκπομπές, ένα από τα ζητήματα που 

συζητήθηκαν συχνότερα αφορά τη φορολόγησή τους, και 

ειδικότερα την ενθάρρυνση των επιχειρήσεων να μειώσουν 

τις εκπομπές αερίων του θερμοκηπίου επιλέγοντας 

φθηνότερες ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, ώστε οι πελάτες 

να κάνουν πιο βιώσιμες επιλογές (βλ. παράδειγμα ιδέας). 

Μια άλλη πρόταση είναι να μειωθεί το μέγιστο επιτρεπόμενο 

ποσοστό εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου. Αυτό 

επιτρέπει επί του παρόντος σε μονάδες υψηλής απόδοσης 

άνθρακα και φυσικού αερίου να βρίσκονται κάτω από το 

όριο· ωστόσο, εξακολουθούν να επιδεινώνουν τα επίπεδα 

ρύπανσης (βλ. ιδέα). Επισημαίνεται επίσης η ανάγκη για 

έναν συνοριακό φόρο άνθρακα και σχετικά μέτρα (βλ. 

εκδήλωση). 

Οι συμμετέχοντες αναφέρθηκαν στη Συνθήκη για τη μη 

διάδοση ορυκτών καυσίμων, μια πρωτοβουλία της 

κοινωνίας των πολιτών που αποσκοπεί στη μείωση της 

https://futureu.europa.eu/processes/GreenDeal/f/2/meetings/88804
https://futureu.europa.eu/processes/GreenDeal/f/2/meetings/124576
https://futureu.europa.eu/processes/GreenDeal/f/2/meetings/99629
https://futureu.europa.eu/processes/GreenDeal/f/2/meetings/111574
https://futureu.europa.eu/processes/GreenDeal/f/2/meetings/81148
https://futureu.europa.eu/processes/GreenDeal/f/2/meetings/80983
https://futureu.europa.eu/processes/GreenDeal/f/2/meetings/47026
https://futureu.europa.eu/processes/GreenDeal/f/2/meetings/91279
https://futureu.europa.eu/processes/GreenDeal/f/2/meetings/93821
https://futureu.europa.eu/processes/GreenDeal/f/1/proposals/129625
https://futureu.europa.eu/processes/GreenDeal/f/2/meetings/455
https://futureu.europa.eu/processes/GreenDeal/f/1/proposals/350?page=2
https://futureu.europa.eu/processes/GreenDeal/f/1/proposals/207274?order=recent&per_page=100
https://futureu.europa.eu/processes/GreenDeal/f/2/meetings/3807?toggle_translations=true
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χρήσης ορυκτών καυσίμων. Συνιστούν να προσχωρήσει η 

ΕΕ στη Συνθήκη παράλληλα με τη Συμφωνία του Παρισιού 

(βλ. ιδέα). 

Μία συμμετέχουσα ζητεί περισσότερες επενδύσεις 

στην ανάπτυξη τεχνολογιών για τη δέσμευση και την 

αποθήκευση διοξειδίου του άνθρακα (τεχνολογία 

CCS) (βλ. ιδέα). 

Σε ολόκληρη την Ευρώπη διοργανώθηκαν συζητήσεις 

σχετικά με την «Πράσινη Συμφωνία» και την πράσινη 

μετάβαση γενικότερα, με σκοπό να συζητηθούν 

βασικές προτεραιότητες, βέλτιστες πρακτικές, 

εφαρμογή σε τοπικό και περιφερειακό επίπεδο καθώς 

και εναλλακτικά επιχειρηματικά μοντέλα (βλ. 

παραδείγματα εκδήλωσης και εκδήλωσης). 

Διάφορες συνεισφορές επικεντρώνονται στις 

κοινωνικές και οικονομικές επιπτώσεις της εφαρμογής 

της «Πράσινης Συμφωνίας» ως στρατηγικής της ΕΕ 

που αποσκοπεί να θέσει την Ευρώπη σε πορεία 

μετασχηματισμού προς μια κλιματικά ουδέτερη, δίκαιη 

και ευημερούσα κοινωνία. Υπάρχουν, για παράδειγμα, 

αιτήματα για μια προσέγγιση με λιγότερους 

κοινωνικούς αποκλεισμούς και αίτημα για μια 

ισορροπημένη στρατηγική της οποίας η οικονομική, 

κοινωνική και περιβαλλοντική διάσταση πρέπει να 

αξιολογηθεί και να εφαρμοστεί από κοινού και με 

στρατηγικό τρόπο, με αναφορά στις αυξανόμενες τιμές 

της ενέργειας σε ολόκληρη την Ευρώπη (βλ. ιδέα). Μία 

ευρύτερα αποδεκτή ιδέα στην πλατφόρμα προτείνει να 

υποβληθεί από την ΕΕ μια ισχυρή και συμπεριληπτική 

προσέγγιση διακυβέρνησης, στην οποία τόσο οι 

εργοδότες όσο και οι συνδικαλιστικές ενώσεις 

μετέχουν στον σχεδιασμό και την εφαρμογή πολιτικών 

προσαρμογής σε όλα τα επίπεδα. Τονίζεται ότι η 

στρατηγική της ΕΕ για την αντιμετώπιση της 

κλιματικής αλλαγής θα πρέπει να περιλαμβάνει 

συγκεκριμένα μέτρα πολιτικής που θα διατηρούν τις 

θέσεις εργασίας και θα προστατεύουν την υγεία και 

την ασφάλεια των εργαζομένων, καθώς και 

ενεργητικές πολιτικές για την αγορά εργασίας και 

επανειδίκευση και κατάρτιση ώστε να αποτραπεί η 

απώλεια θέσεων εργασίας (βλ. ιδέα). 

Προτείνεται γενικότερα η δημιουργία ενός πίνακα 

αποτελεσμάτων για την παρακολούθηση του 

αντίκτυπου των μέτρων και την παροχή στοιχείων 

σχετικά με την πρόοδο της εφαρμογής της Πράσινης 

Συμφωνίας σε περιφερειακό επίπεδο (βλ. ιδέα). 

 

 

 

Ενέργεια 

Ένα άλλο θέμα που προσελκύει μεγαλύτερη συμμετοχή είναι 

η ενέργεια, η οποία συχνά υποβάλλεται σε συνδυασμό με το 

θέμα της κλιματικής αλλαγής. Οι συμμετέχοντες στην 

πλατφόρμα προτείνουν να αυξηθεί η χρήση ανανεώσιμων 

πηγών ενέργειας τόσο σε μικρή όσο και σε μεγάλη κλίμακα, 

για παράδειγμα μέσω της ευρωπαϊκής συνεργασίας στον 

τομέα της ενέργειας (βλ. εκδήλωση). Πέραν των 

ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, η πυρηνική ενέργεια 

αποτελεί θέμα συζήτησης, με ιδέες που ζητούν τον 

περιορισμό της χρήσης της πυρηνικής ενέργειας ή, 

εναλλακτικά, την ανάπτυξη ασφαλούς πυρηνικής ενέργειας 

και τη χρήση της στις χώρες και στους τόπους όπου δεν είναι 

δυνατή η χρήση ανανεώσιμων πηγών ενέργειας (βλ. 

παράδειγμα ιδέας). Επίσης, τα πρόσφατα σχέδια της 

Ευρωπαϊκής Επιτροπής να χαρακτηρίσει την πυρηνική 

ενέργεια και το φυσικό αέριο ως πράσινες επενδύσεις 

προκάλεσαν κριτική στην πλατφόρμα της Διάσκεψης (βλ. 

παράδειγμα ιδέας). Από την άλλη πλευρά, οι περισσότερες 

συνεισφορές σε αυτή τη θεματική ενότητα υιοθετούν την 

αντίθετη άποψη, επισημαίνοντας ότι η πυρηνική ενέργεια 

είναι ο καλύτερος τρόπος για να επιτευχθεί η απαλλαγή από 

τις ανθρακούχες εκπομπές (βλ. παράδειγμα ιδέας). 

Ταυτόχρονα, ζητείται να διερευνηθούν εναλλακτικές πηγές 

ενέργειας (βλ. παράδειγμα εκδήλωσης), όπως η 

θερμοπυρηνική σύντηξη, η γεωθερμική ενέργεια ή το 

υδρογόνο, που θα μπορούσαν να συμβάλουν σημαντικά 

στην ενεργειακή πολυμορφία (βλ. παράδειγμα ιδέας). 

Ωστόσο, ορισμένοι συνεισφέροντες τονίζουν ότι ακόμη και οι 

εναλλακτικές πηγές ενέργειας, όπως η αιολική, θα πρέπει να 

γίνονται αποδεκτές από τους τοπικούς πληθυσμούς και ότι 

πρέπει να διασφαλιστεί ότι έχουν θετικό αντίκτυπο στη 

βιοποικιλότητα, τον άνθρωπο και το τοπίο (βλ. παράδειγμα 

ιδέας). 

Στο επιμέρους θέμα σχετικά με την ενεργειακά αποδοτική 

και φιλική προς το περιβάλλον θέρμανση, περιλαμβάνονται 

μεταξύ των παραδειγμάτων ιδέες υπέρ της χρήσης λεβήτων 

θέρμανσης πολλαπλών καυσίμων (βλ. ιδέας) ή δικτύου 

τηλεθέρμανσης που θα αξιοποιεί μη χρησιμοποιούμενες 

πηγές θερμότητας, όπως η βαθιά γεωθερμική ενέργεια (βλ. 

ιδέα). 

https://futureu.europa.eu/processes/GreenDeal/f/1/proposals/218362?order=recent&per_page=100
https://futureu.europa.eu/processes/GreenDeal/f/1/proposals/197773?filter%5bcategory_id%5d%5b%5d=7&filter%5brelated_to%5d=&filter%5bsearch_text%5d=&locale=en&order=random&page=3&per_page=100
https://futureu.europa.eu/processes/GreenDeal/f/2/meetings/4885
https://futureu.europa.eu/processes/GreenDeal/f/2/meetings/515
https://futureu.europa.eu/processes/GreenDeal/f/1/proposals/119035
https://futureu.europa.eu/processes/GreenDeal/f/1/proposals/13832
https://futureu.europa.eu/processes/GreenDeal/f/1/proposals/114776
https://futureu.europa.eu/processes/GreenDeal/f/2/meetings/111607
https://futureu.europa.eu/processes/GreenDeal/f/1/proposals/64
https://futureu.europa.eu/processes/GreenDeal/f/1/proposals/175066
https://futureu.europa.eu/processes/GreenDeal/f/1/proposals/190081?order=recent&page=3&per_page=100
https://futureu.europa.eu/processes/GreenDeal/f/2/meetings/14457
https://futureu.europa.eu/processes/GreenDeal/f/1/proposals/20297
https://futureu.europa.eu/processes/GreenDeal/f/1/proposals/671
https://futureu.europa.eu/processes/GreenDeal/f/1/proposals/70424
https://futureu.europa.eu/processes/GreenDeal/f/1/proposals/78608
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Εν γένει, οι πολίτες ζητούν μεγαλύτερη λογοδοσία και 

δέσμευση από τις εταιρείες και τις εμπορικές επιχειρήσεις, 

για παράδειγμα με τη μείωση του τεχνητού φωτισμού όταν 

δεν χρειάζεται, όπως, στα παράθυρα καταστημάτων 

εμπορικών κέντρων μετά τις ώρες λειτουργίας (βλ. ιδέα). 

Σε ό,τι αφορά τους στόχους ενεργειακής απόδοσης σε 

οικιακό επίπεδο, οι συνεισφέροντες υποστηρίζουν τη 

μετάβαση στην ατομική κατανάλωση ενέργειας στις 

συνιδιοκτησίες (βλ. ιδέα). Μια άλλη ιδέα που προβάλλεται 

είναι η μικροσυμπαραγωγή ενέργειας στις κατοικίες (βλ. 

ιδέα). 

 

Μεταφορές 

Μια άλλη συχνά επαναλαμβανόμενη δεξαμενή ιδεών 

αφορά τις μεταφορές, οι οποίες συχνά συζητούνται σε 

σχέση με τη ρύπανση. Ορισμένες από τις προτάσεις 

που παρατίθενται κατωτέρω αφορούν την αλλαγή των 

συστημάτων μεταφορών με σκοπό να μειωθεί η 

ρύπανση. 

Οι ιδέες που υποβλήθηκαν στην πλατφόρμα για 

αλλαγή των συστημάτων μεταφορών ζητούν 

πρωτίστως την απαγόρευση των πτήσεων μικρών 

αποστάσεων στην ΕΕ προκειμένου να μειωθεί η 

ρύπανση (βλ. παράδειγμα ιδέας). Οι συνεισφέροντες 

επισημαίνουν ότι η πανδημία έχει ήδη οδηγήσει σε 

συρρίκνωση του κλάδου των αερομεταφορών. 

Εν γένει, υποστηρίζεται έντονα η ιδέα να βελτιωθούν 

τα συστήματα δημόσιων μεταφορών στην Ευρώπη 

(βλ. παράδειγμα ιδέας) ως πιο φιλικές προς το 

περιβάλλον εναλλακτικές λύσεις σε σχέση με τις 

πτήσεις μικρών αποστάσεων. Ειδικότερα, συζητείται 

ευρέως ένα κοινό ευρωπαϊκό σιδηροδρομικό δίκτυο 

(βλ. παράδειγμα ιδέας) και εκδήλωσης). Μία 

συνεισφέρουσα προτείνει τη μηχανή αναζήτησης 

«EuroTrainscanner» για να γίνει ελκυστικότερο το 

ταξίδι με σιδηρόδρομο (βλ. ιδέα), ενώ άλλος 

συνεισφέρων προτείνει να καθιερωθεί ενιαίο ενωσιακό 

εισιτήριο το οποίο θα προσφέρεται δωρεάν στις πόλεις 

(βλ. ιδέα). Σε μία από τις διάφορες εκδηλώσεις που 

διοργανώθηκαν για το Ευρωπαϊκό Έτος 

Σιδηροδρόμων, υποβλήθηκαν προτάσεις για την 

επέκταση των σιδηροδρομικών δικτύων ταχείας 

κυκλοφορίας και τη δημιουργία διασυνοριακών 

σιδηροδρομικών συνδέσεων (βλ. εκδήλωση) 

Άλλες ιδέες αφορούν ένα κοινό δίκτυο ποδηλασίας, 

προτείνοντας, για παράδειγμα, την επέκταση των 

ποδηλατοδρόμων ή τη δημιουργία ενός 

πανευρωπαϊκού δικτύου ποδηλατικών κόμβων (βλ. 

παράδειγμα ιδέας). Επιπλέον, προτάθηκε να καταστεί 

υποχρεωτική για τους δήμους η δημιουργία 

ποδηλατοδρόμων ως αναπόσπαστο μέρος του 

οδοστρώματος, όπως ισχύει ήδη για τα πεζοδρόμια 

των πεζών (βλ. ιδέα). 

Μια άλλη δεξαμενή ιδεών επικεντρώνεται στην καινοτομία 

και την ανάπτυξη ηλεκτρικών οχημάτων, π.χ. αυτοκινήτων 

και ποδηλάτων, και την ενσωμάτωσή τους στο τρέχον 

περιβάλλον, για παράδειγμα με την πρόβλεψη δικτύου 

σταθμών φόρτισης (βλ. ιδέα και ιδέα). Ωστόσο, ένας 

συμμετέχων υποστηρίζει ότι τα ηλεκτρικά αυτοκίνητα έχουν 

επιζήμιο περιβαλλοντικό και ανθρωπιστικό κόστος και 

προτείνει αντ’ αυτού να περιοριστούν το βάρος και η 

ταχύτητα των οχημάτων ώστε να μειωθούν οι εκπομπές 

CO2 (βλ. ιδέα). 

Σε ό,τι αφορά το ζήτημα της απανθρακοποίησης των 

μεταφορών και των πιο φιλικών προς το περιβάλλον 

μεταφορών, οι συμμετέχοντες τονίζουν επίσης τη σημασία 

των διασυνοριακών έργων για την προώθηση της ναυτιλίας 

και των σιδηροδρομικών μεταφορών (βλ. παράδειγμα 

ιδέας). Υπάρχει επίσης μια εισήγηση να αναπτυχθούν 

προγράμματα για να ενθαρρυνθεί η Ε & Α και η καινοτομία, 

ώστε να παραχθούν μέσα μεταφοράς, δημόσια και ιδιωτικά, 

ατομικά και συλλογικά, που να μην ρυπαίνουν και να είναι 

κατά 100 % αυτάρκη από ενεργειακή άποψη (βλ. 

παράδειγμα ιδέας). 

 

Κατανάλωση 

Η θεματική ενότητα της κατανάλωσης καλύπτει ευρύ φάσμα 

επιμέρους θεμάτων, με ιδέες που επικεντρώνονται στα πιο 

ποικίλα είδη αποβλήτων υλικών, προσδιορίζοντας τις 

βιώσιμες πρακτικές για την αντιμετώπιση και τη μείωση των 

εν λόγω αποβλήτων. Οι συνεισφέροντες ζητούν μαζικά την 

αλλαγή του ισχύοντος συστήματος μαζικής κατανάλωσης 

αγαθών και υπηρεσιών. Μια ιδέα με πολύ θετική 

ανταπόκριση, η οποία αντιπροσωπεύει ένα κοινό αίσθημα, 

ζητεί την προώθηση της κυκλικής οικονομίας από την 

άποψη αυτή (βλ. ιδέα).). Το δικαίωμα επισκευής θεωρείται 

κρίσιμο στοιχείο για την αλλαγή των καταναλωτικών 

προτύπων και την προώθηση της κυκλικής οικονομίας.. Οι 

συμμετέχοντες ζητούν να σχεδιαστεί ένα προϊόν φιλικό προς 

τις επισκευές και να καθιερωθεί ένας δείκτης επισκευής και 

ένα σήμα επισκευής σε επίπεδο ΕΕ (βλ. ιδέα). Ο αντίκτυπος 

της πανδημίας έχει επίσης οδηγήσει τους ανθρώπους να 

επανεξετάσουν τις παγκόσμιες αλυσίδες εφοδιασμού και να 

https://futureu.europa.eu/processes/GreenDeal/f/1/proposals/211069?order=recent&per_page=100
https://futureu.europa.eu/processes/GreenDeal/f/1/proposals/211036?order=recent&per_page=100
https://futureu.europa.eu/processes/GreenDeal/f/1/proposals/190251?order=recent&page=3&per_page=100
https://futureu.europa.eu/processes/GreenDeal/f/1/proposals/8785
https://futureu.europa.eu/processes/GreenDeal/f/1/proposals/224039
https://futureu.europa.eu/processes/GreenDeal/f/1/proposals/120
https://futureu.europa.eu/processes/GreenDeal/f/2/meetings/49270
https://futureu.europa.eu/processes/GreenDeal/f/1/proposals/100?t
https://futureu.europa.eu/processes/GreenDeal/f/1/proposals/2160
https://futureu.europa.eu/processes/GreenDeal/f/2/meetings/49270
https://futureu.europa.eu/processes/GreenDeal/f/1/proposals/55144
https://futureu.europa.eu/processes/GreenDeal/f/1/proposals/148633
http://futureu.europa.eu/processes/GreenDeal/f/1/proposals/1655
https://futureu.europa.eu/processes/GreenDeal/f/1/proposals/205394
https://futureu.europa.eu/processes/GreenDeal/f/1/proposals/86494
https://futureu.europa.eu/processes/GreenDeal/f/1/proposals/35841
https://futureu.europa.eu/processes/GreenDeal/f/1/proposals/40724
http://futureu.europa.eu/processes/GreenDeal/f/1/proposals/75
https://futureu.europa.eu/processes/GreenDeal/f/1/proposals/191600?filter%5bactivity%5d=all&filter%5bcategory_id%5d%5b%5d=&filter%5bcategory_id%5d%5b%5d=6&filter%5bcategory_id%5d%5b%5d=7&filter%5brelated_to%5d=&filter%5bsearch_text%5d=&locale=en&order=random&page=13&per_page=100
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υποστηρίξουν τη συντόμευση των αλυσίδων αυτών (βλ. 

ιδέα). Ορισμένοι συνεισφέροντες προχωρούν ακόμη 

περισσότερο προτείνοντας ποσοστώσεις για μέγιστη 

κατανάλωση και παραγωγή (βλ. παράδειγμα ιδέας). 

Σε ό,τι αφορά ειδικότερα το ζήτημα της σπατάλης τροφίμων, 

μία συμμετέχουσα επισημαίνει ότι το 40 % του συνόλου των 

τροφίμων που παράγονται παγκοσμίως δεν φτάνει ποτέ στο 

τραπέζι μας και ότι αυτό προκαλεί το 10 % όλων των 

παγκόσμιων εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου, και 

προτείνει μέτρα για την ανάσχεση της σπατάλης τροφίμων, 

όπως η υποστήριξη των δωρεών τροφίμων (βλ. ιδέα). 

Ορισμένοι συνεισφέροντες στην πλατφόρμα επισημαίνουν 

τον σημαντικό όγκο αποβλήτων που παράγεται και 

προτείνουν διάφορα μέτρα για την αποφυγή και την 

καταπολέμηση αυτής της σπατάλης, όπως να γίνεται 

ανακύκλωση (βλ. παράδειγμα ιδέας) ή να επιλέγονται 

συσκευασίες με μηδενικά ή χαμηλά απόβλητα ώστε να 

μειωθούν οι αρνητικές επιπτώσεις στο περιβάλλον (βλ. 

παράδειγμα ιδέας). Μια ιδέα με πολύ θετική ανταπόκριση 

προωθεί την ιδέα ενός προγράμματος υπό την ηγεσία της 

ΕΕ για επιστρέψιμες συσκευασίες τροφίμων 

κατασκευασμένες από ανακυκλώσιμα υλικά (βλ. ιδέα). Μία 

συμμετέχουσα επισημαίνει την ανάγκη για περισσότερη 

ενημέρωση σχετικά με την ανακύκλωση, ώστε να 

ενθαρρυνθεί αυτή η πρακτική από μικρή ηλικία (βλ. ιδέα). 

Ένας άλλος συμμετέχων προτείνει τη θέσπιση ενός 

ευρωπαϊκού ολοκληρωμένου συστήματος για την 

επιστροφή των φιαλών, με βάση το γερμανικό μοντέλο (βλ. 

ιδέα). Η απαγόρευση της εξωτερικής ανάθεσης των 

αποβλήτων από την ΕΕ σημειώνεται επίσης στο επιμέρους 

θέμα των αποβλήτων (βλ. ιδέα). 

Στο πλαίσιο του επιμέρους θέματος των περιβαλλοντικών 

επιπτώσεων της κατανάλωσης, τέθηκε το ζήτημα της 

συμμόρφωσης των εισαγόμενων εμπορευμάτων με τα 

πρότυπα της ΕΕ. Για παράδειγμα, ένας συνεισφέρων 

προτείνει να απαγορευθεί η εισαγωγή βοείου κρέατος από 

τη Βραζιλία, το οποίο δεν έχει το ίδιο επίπεδο 

ιχνηλασιμότητας με το βόειο κρέας της ΕΕ (βλ. ιδέα). 

Μια άλλη επαναλαμβανόμενη ιδέα συνηγορεί υπέρ ενός πιο 

προηγμένου συστήματος επισήμανσης των προϊόντων (βλ. 

παράδειγμα ιδέας), το οποίο θα περιγράφει λεπτομερώς τις 

περιβαλλοντικές επιπτώσεις της παραγωγής ή θα αναφέρει 

εάν τα προϊόντα περιέχουν μικροπλαστικά και, συνεπώς, 

έχουν αρνητικές μακροπρόθεσμες επιπτώσεις στην υγεία 

των καταναλωτών (βλ. παράδειγμα ιδέας). Μια ιδέα με πολύ 

θετική ανταπόκριση προτείνει μια «κλιματική βαθμολογία» 

για τα προϊόντα, υπολογίζοντας τον αντίκτυπο ενός 

προϊόντος στο κλίμα όσον αφορά την παραγωγή, τις 

μεταφορές, το προφίλ της εταιρείας, κλπ. (βλ. ιδέα). 

Μια τελευταία πτυχή περιστρέφεται γύρω από τη γρήγορη 

μόδα και την κλωστοϋφαντουργία, με στόχο να γίνουν πιο 

φιλικές προς το περιβάλλον· οι συνεισφέροντες 

επισημαίνουν την τεράστια ποσότητα πόρων που 

χρησιμοποιούνται για την παραγωγή ενδυμάτων και το ότι 

τα ρούχα είναι συχνά ακατάλληλα για ανακύκλωση (βλέπε 

παράδειγμα ιδέας). 

Σε εργαστήριο πολιτών που πραγματοποιήθηκε στην 

Ισπανία, καταγράφηκαν αρκετές ιδέες σχετικά με την 

κατανάλωση νερού. Οι συνεισφέροντες τονίζουν την ανάγκη 

βελτίωσης των συστημάτων διανομής και συλλογής νερού 

για την αποφυγή της σπατάλης νερού (βλ. εκδήλωση). 

Επιπλέον, οι συμμετέχοντες υπογραμμίζουν την ανάγκη να 

προωθηθεί ο οικολογικός και βιώσιμος τουρισμός αντί του 

μαζικού τουρισμού, διότι ο τελευταίος θεωρείται ότι έχει 

σημαντικό αντίκτυπο στους φυσικούς και πολιτιστικούς 

πόρους (βλ. παράδειγμα εκδήλωσης). 

Μια τελευταία ομάδα σχολίων και ιδεών στο πλαίσιο αυτού 

του θέματος αποτυπώνει τις ανησυχίες σχετικά με τα 

απόβλητα που παράγονται από τις νέες ηλεκτρονικές 

συσκευές και ζητεί αυξημένη υποχρεωτική εγγύηση για τις 

εν λόγω συσκευές και την ανάγκη διασφάλισης της 

δυνατότητας επισκευής (βλ. παράδειγμα ιδέας), καθώς και 

τη δημιουργία μιας συνεργατικής πλατφόρμας δικτύωσης 

για τη διασφάλιση της επανακυκλοφορίας των ηλεκτρονικών 

αποβλήτων (βλ. ιδέα). Μια άλλη πρόταση αφορά την 

ανάπτυξη πιλοτικού προγράμματος για την αντικατάσταση 

των ηλεκτρικών συσκευών 35 εκατομμυρίων οικογενειών 

της ΕΕ με είδη A+++ σύμφωνα με τον στόχο της ΕΕ για την 

πράσινη μετάβαση (βλ. ιδέα). 

Ορισμένοι συμμετέχοντες επιθυμούν επίσης να περιοριστεί 

η κατανάλωση ενέργειας - ιδίως διότι η ηλεκτρική ενέργεια 

παράγεται σε μεγάλο βαθμό με ορυκτά καύσιμα - με την 

επιβολή μηνιαίας ποσόστωσης ηλεκτρικής ενέργειας προς 

κατανάλωση και φορολόγηση του πλεονάσματος (βλ. 

παράδειγμα ιδέας). Ορισμένοι συμμετέχοντες εξέφρασαν 

ανησυχίες σχετικά με την ανάπτυξη κρυπτονομισμάτων, ο 

εξοπλισμός των οποίων συνεπάγεται σημαντική 

κατανάλωση ηλεκτρικής ενέργειας. Κατά την άποψή τους, 

όσο περισσότερο η εξόρυξη κρυπτονομισμάτων καθίσταται 

παγκόσμιο ζήτημα, τόσο περισσότερα θα απαιτηθούν όρια 

και κανονισμοί (βλ. παράδειγμα ιδέας). 

Βιοποικιλότητα και 
καλή μεταχείριση 
των ζώων 

Η διατήρηση της βιοποικιλότητας και η προστασία των ζώων 

έχουν καταστεί ολοένα και πιο επαναλαμβανόμενα θέματα 

κατά τη διάρκεια της Διάσκεψης, με αρκετές συνεισφορές. 

Ένα κύριο επιμέρους θέμα ιδεών αφορά την αποψίλωση 

των δασών. Μια από τις ιδέες με τη θετικότερη ανταπόκριση 

ζητεί να επενδύσουμε στην αναδάσωση της Ευρώπης για 

την αποφυγή της απερήμωσης (βλ. ιδέα) ή σε παγκόσμιο 

επίπεδο για τη διάσωση των πνευμόνων του πλανήτη, 

https://futureu.europa.eu/processes/GreenDeal/f/1/proposals/191732?filter%5bactivity%5d=all&filter%5bcategory_id%5d%5b%5d=&filter%5bcategory_id%5d%5b%5d=6&filter%5bcategory_id%5d%5b%5d=7&filter%5brelated_to%5d=&filter%5bsearch_text%5d=&locale=en&order=random&page=13&per_page=100
https://futureu.europa.eu/processes/GreenDeal/f/1/proposals/1380
https://futureu.europa.eu/processes/GreenDeal/f/1/proposals/84580
https://futureu.europa.eu/processes/GreenDeal/f/1/proposals/1200
https://futureu.europa.eu/processes/GreenDeal/f/1/proposals/370
https://futureu.europa.eu/processes/GreenDeal/f/1/proposals/83
https://futureu.europa.eu/processes/GreenDeal/f/1/proposals/71446
https://futureu.europa.eu/processes/GreenDeal/f/1/proposals/115370
https://futureu.europa.eu/processes/GreenDeal/f/1/proposals/186551?order=recent&page=4&per_page=100
https://futureu.europa.eu/processes/GreenDeal/f/1/proposals/83623
https://futureu.europa.eu/processes/GreenDeal/f/1/proposals/12277?toggle_translations=true
https://futureu.europa.eu/processes/GreenDeal/f/1/proposals/6868
https://futureu.europa.eu/processes/GreenDeal/f/1/proposals/83
https://futureu.europa.eu/processes/GreenDeal/f/1/proposals/11427
https://futureu.europa.eu/processes/GreenDeal/f/2/meetings/78442
https://futureu.europa.eu/processes/GreenDeal/f/2/meetings/5083
https://futureu.europa.eu/processes/GreenDeal/f/1/proposals/992
https://futureu.europa.eu/processes/GreenDeal/f/1/proposals/164278?order=recent&page=6&per_page=100
https://futureu.europa.eu/processes/OtherIdeas/f/8/proposals/66728
https://futureu.europa.eu/processes/GreenDeal/f/1/proposals/34890
https://futureu.europa.eu/processes/GreenDeal/f/1/proposals/158830?order=recent&page=7&per_page=100
https://futureu.europa.eu/processes/GreenDeal/f/1/proposals/834
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δηλαδή του τροπικού δάσους του Αμαζονίου και άλλων 

τροπικών δασών του πλανήτη, προκειμένου όχι μόνον να 

επιβραδυνθεί η παγκόσμια ρύπανση από διοξείδιο του 

άνθρακα και να σωθούν τα είδη, αλλά και να μειωθούν οι 

μεταναστευτικές πιέσεις στην Ευρώπη (βλ. παράδειγμα 

ιδέας). Οι προτάσεις πολιτικής περιλαμβάνουν την 

απαγόρευση της εισαγωγής προϊόντων που προέρχονται 

από την αποψίλωση των δασών (βλ. ιδέα). 

Η προστασία της πανίδας θεωρείται επίσης σημαντική 

συνιστώσα για το συγκεκριμένο θέμα. Ένας συμμετέχων 

πρότεινε τη θέσπιση κοινής πολιτικής για την προστασία των 

ευρωπαϊκών ειδών που απειλούνται με εξαφάνιση (βλ. ιδέα). 

Ορισμένοι συμμετέχοντες υποστήριξαν τις ιδέες να 

σταματήσει το εμπόριο εξωτικών ζώων ως κατοικίδιων 

ζώων (βλ. ιδέα), καθώς και ιδέες σχετικά με την προστασία 

των υδρόβιων ζώων, οι οποίες περιλαμβάνουν την 

εφαρμογή νομοθεσίας για την καλή μεταχείριση των 

υδρόβιων ζώων (βλ. παράδειγμα ιδέας). 

Μεταξύ άλλων συνεισφορών που συνδέονται με το θέμα της 

βιοποικιλότητας, περιλαμβάνεται πρόταση για τη φύτευση 

δέντρων σε όλες τις «ξεχασμένες» τοποθεσίες, όπως 

αυτοκινητόδρομοι, οδικοί κόμβοι, κλπ., ως τρόπου 

δέσμευσης διοξειδίου του άνθρακα, ενίσχυσης της 

εξατμισοδιαπνοής, βελτίωσης της βιοποικιλότητας και 

ρύθμισης της ροής των υδάτων (βλ. ιδέα). Το αίτημα να 

διατεθεί περισσότερος χώρος στη φύση συζητήθηκε επίσης 

σε ορισμένες εκδηλώσεις (βλ. εκδήλωση). Μια άλλη 

πρόταση περιλαμβάνει τη δημιουργία Ευρωπαϊκού Κινητού 

Σταθμού Θαλάσσιων Ερευνών για την απόκτηση βασικών 

γνώσεων σχετικά με τη θαλάσσια βιοποικιλότητα (βλ. ιδέα). 

 

Γεωργία 

Η γεωργία είναι άλλο ένα θέμα που προσέλκυσε σημαντικό 

αριθμό συνεισφορών καθώς και ευρεία υποστήριξη όσον 

αφορά τις σχετικές ιδέες. Στο θέμα αυτό, η έννοια της 

οικολογικής καλλιέργειας και περισσότερων μικρών 

γεωργικών εκμεταλλεύσεων (βλ. παράδειγμα ιδέας) 

υποστηρίζεται αρκετά συχνά από τους συνεισφέροντες, ενώ 

ζητείται να απαγορευτεί η χρήση φυτοφαρμάκων και η 

εντατική γεωργία (βλ. παράδειγμα ιδέας). Ορισμένοι από 

τους συνεισφέροντες προχωρούν ακόμη περισσότερο, 

προτείνοντας αυτή η απαγόρευση να επεκταθεί και στην 

ιδιωτική χρήση (βλ. παράδειγμα ιδέας). Η στήριξη της μικρής 

και της βιολογικής γεωργίας καθώς και το μέλλον της 

γεωργικής πολιτικής της ΕΕ εν γένει, καταδεικνύεται επίσης 

από τη συμμετοχή σε συζητήσεις στρογγυλής τραπέζης που 

διοργανώνονται για να συζητηθούν τα συγκεκριμένα θέματα 

(βλ. παράδειγμα εκδήλωσης). 

Μια σειρά ιδεών παρουσιάζει διάφορα παραδείγματα 

προκειμένου να καταστεί η γεωργία λιγότερο ρυπογόνος και 

πιο βιώσιμη, με συζητήσεις που αφορούν πτυχές όπως η 

χρήση πλαστικών σε γεωργικές μεμβράνες (βλ. ιδέα) και 

τρόπους μείωσης της κατανάλωσης νερού στη γεωργία (βλ. 

ιδέα). 

Άλλες ιδέες προτείνουν να καταβληθούν περισσότερες 

προσπάθειες από την ΕΕ ώστε να προωθηθεί ένας τρόπος 

διατροφής βασισμένος σε φυτικά προϊόντα, για λόγους 

προστασίας του κλίματος και διατήρησης του 

περιβάλλοντος. Ορισμένοι συνεισφέροντες προσθέτουν 

δεοντολογικούς προβληματισμούς προς αιτιολόγηση μιας 

τέτοιας επιλογής (βλ. παράδειγμα ιδέας). Το ζήτημα αυτό 

εξετάζεται και στο πλαίσιο της θεματικής ενότητας «Υγεία». 

Η ανάγκη να εξασφαλιστεί επισιτιστική κυριαρχία και 

ασφάλεια μέσω της προώθησης της τοπικής γεωργίας 

υπογραμμίζεται επίσης έντονα από τους συνεισφέροντες. 

Στις συζητήσεις εξετάστηκε η δυνατότητα να δημιουργηθούν 

ζώνες σίτισης γύρω από τις πόλεις, να φυτευτούν 

οπωροφόρα δέντρα σε αστικές περιοχές, να παρασχεθεί 

στήριξη για την απόκτηση γης από παραγωγούς και 

γεωργούς μέσω του περιορισμού της τιμής των εν λόγω 

εκτάσεων και άλλα μέτρα (βλ. ιδέα). Επιπλέον, οι προτάσεις 

περιλαμβάνουν τον καθορισμό ποσοστώσεων αγοράς 

τοπικών προϊόντων για μεγάλα διεθνή σούπερ μάρκετ (βλ. 

ιδέα). 

Στο πλαίσιο του θέματος της γεωργίας, εξετάζεται το ζήτημα 

του τρόπου με τον οποίο η γεωργία θα πρέπει να 

αντιμετωπίσει και να προετοιμαστεί για τις κλιματικές 

διακυμάνσεις. Στο πλαίσιο αυτό, τα πολυλειτουργικά και 

πολύμορφα γεωργοδασοκομικά συστήματα μπορούν να 

ενισχύσουν τον σχηματισμό χούμου, την ικανότητα 

συγκράτησης νερού και τη δέσμευση CO2, αυξάνοντας 

σημαντικά τη σταθερότητα και την παραγωγικότητα της 

γεωργίας (βλ. ιδέα). Επιπλέον, μία συμμετέχουσα τάσσεται 

υπέρ της μετάβασης από την εντατική γεωργία στην 

αγροοικολογία (βλ. ιδέα). 

Τέλος, συζητείται το εισόδημα των γεωργών, ενώ ορισμένοι 

συνεισφέροντες ζητούν να λαμβάνουν οι γεωργοί εγγυημένο 

εισόδημα μέσω δίκαιων τιμών αντί των επιδοτήσεων (βλ. 

παράδειγμα ιδέας). 

 

Ρύπανση 

Η ρύπανση αναγνωρίζεται ως πηγή πίεσης στο παγκόσμιο 

περιβάλλον. Συζητούνται διάφοροι τομείς ρύπανσης, με τα 

ακόλουθα επιμέρους θέματα: Ρύπανση των υδάτων, 

ρύπανση από πλαστικά και φωτορύπανση. 

https://futureu.europa.eu/processes/GreenDeal/f/1/proposals/744?order=most_endorsed&per_page=50
https://futureu.europa.eu/processes/GreenDeal/f/1/proposals/189069?order=recent&page=3&per_page=100
https://futureu.europa.eu/processes/GreenDeal/f/1/proposals/130483
https://futureu.europa.eu/processes/OtherIdeas/f/8/proposals/219880
https://futureu.europa.eu/processes/GreenDeal/f/1/proposals/232619
https://futureu.europa.eu/processes/GreenDeal/f/1/proposals/78179
https://futureu.europa.eu/processes/GreenDeal/f/2/meetings/479
https://futureu.europa.eu/processes/GreenDeal/f/1/proposals/84548
https://futureu.europa.eu/processes/GreenDeal/f/1/proposals/37786
https://futureu.europa.eu/processes/GreenDeal/f/1/proposals/32639?order=random&per_page=100
https://futureu.europa.eu/processes/GreenDeal/f/1/proposals/1672l
https://futureu.europa.eu/processes/GreenDeal/f/2/meetings/80390
https://futureu.europa.eu/processes/GreenDeal/f/1/proposals/86527
https://futureu.europa.eu/processes/GreenDeal/f/1/proposals/69269
https://futureu.europa.eu/processes/GreenDeal/f/1/proposals/713
https://futureu.europa.eu/processes/GreenDeal/f/1/proposals/1218
https://futureu.europa.eu/processes/GreenDeal/f/1/proposals/211135?order=recent&per_page=100
https://futureu.europa.eu/processes/GreenDeal/f/1/proposals/84514
https://futureu.europa.eu/processes/GreenDeal/f/1/proposals/76099
https://futureu.europa.eu/processes/GreenDeal/f/1/proposals/43990
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Σε ό,τι αφορά το επιμέρους θέμα της ρύπανσης των υδάτων, 

δίνεται ιδιαίτερη έμφαση στην ανάγκη να εξασφαλιστεί η 

μελλοντική ασφάλεια πόρων πόσιμου νερού και καθαρών 

οικοσυστημάτων. Επιπλέον, υπάρχουν συγκεκριμένες 

προτάσεις για την καταπολέμηση της ρύπανσης των 

ωκεανών και των ποταμών (βλ. παράδειγμα εκδήλωσης), 

για παράδειγμα η ιδέα να εξουδετερωθεί η οξίνιση των 

ωκεανών με συγκεκριμένα βακτήρια (βλ. ιδέα). 

Οι συνεισφορές για την αντιμετώπιση του ζητήματος της 

ρύπανσης που προκαλείται από πλαστικά υλικά 

αντιπροσωπεύουν σημαντικό ποσοστό των συνολικών 

συνεισφορών, αντικατοπτρίζοντας τις αυξανόμενες 

ανησυχίες του κοινού σχετικά με τον υπερβολικά μεγάλο 

όγκο πλαστικών αποβλήτων. Παράλληλα με το αίτημα για 

επιβολή και επέκταση της απαγόρευσης των πλαστικών 

μίας χρήσης (βλ. παράδειγμα εκδήλωσης), οι συμμετέχοντες 

προτείνουν να περιοριστούν τα είδη των πλαστικών που 

χρησιμοποιούνται για συσκευασίες στα είδη που μπορούν 

να ανακυκλωθούν μαζί χωρίς να χρειάζεται να διαχωριστούν 

τα συστατικά τους (βλ. παράδειγμα ιδέας). Επιπροσθέτως, 

μια από τις ιδέες εισηγείται τη δημιουργία εγκαταστάσεων 

για την ανακύκλωση πλαστικών που περισυλλέγονται από 

ποταμούς και ωκεανούς (βλ. ιδέα). 

Τέλος, ορισμένες ιδέες στην πλατφόρμα έχουν ως στόχο να 

περιοριστεί η φωτορύπανση (βλ. παράδειγμα ιδέας). 

 

Επιδότηση, 
φορολογία 

Εκτός από τις διάφορες ιδέες σχετικά με τη φορολόγηση των 

εκπομπών, οι οποίες συζητούνται στο πλαίσιο της 

αντιμετώπισης της κλιματικής αλλαγής, στο πλαίσιο αυτού 

του θέματος διατυπώνονται διάφορες προτάσεις για την 

κατάργηση των επιδοτήσεων που δεν είναι φιλικές προς το 

περιβάλλον, όπως μια ιδέα με πολύ θετική ανταπόκριση 

σχετικά με την παύση όλων των επιδοτήσεων για τα ορυκτά 

καύσιμα (βλ. ιδέα). Στο ίδιο πνεύμα, μια άλλη ιδέα ζητεί την 

παύση των επιζήμιων αλιευτικών επιδοτήσεων (βλ. ιδέα). 

Από την άλλη πλευρά, οι προτάσεις υποστηρίζουν την 

αύξηση των επιδοτήσεων για έργα βιοποικιλότητας και 

κλιματικής αλλαγής ή τη χορήγηση ενωσιακών κονδυλίων 

για την ανανέωση της μόνωσης των κατοικιών (βλ. 

παράδειγμα ιδέας). 

Άλλοι συνεισφέροντες προτείνουν την καθιέρωση ενός 

φόρου βιωσιμότητας (βλ. παράδειγμα ιδέας) που θα έκανε 

τα μη βιώσιμα προϊόντα ακριβότερα και, ως εκ τούτου, 

λιγότερο ελκυστικά τόσο για τους καταναλωτές όσο και για 

τους παραγωγούς. Επιπλέον, αυτό θα παρείχε επίσης στην 

ΕΕ πρόσθετα έσοδα ή ένα «κλιματικό εισόδημα» για 

επενδύσεις σε μέτρα βιωσιμότητας, όπως η αγορά 

ηλεκτρικών αυτοκινήτων και η εγκατάσταση ηλιακών 

συλλεκτών σε ιδιωτικές κατοικίες (βλ. ιδέα). 

Αλλαγή 

νοοτροπίας και 

συμπεριφοράς 

Ένα άλλο σημείο έμφασης είναι η εκπαίδευση και η 

ευαισθητοποίηση των Ευρωπαίων όλων των γενεών (βλ. 

εκδήλωση). Ενώ οι περισσότερες ιδέες αφορούν την 

εκπαίδευση των νέων (βλ. παράδειγμα ιδέας), ακόμη και 

από πολύ μικρή ηλικία, μέσω σχολικών κήπων (βλ. ιδέα), 

διατυπώνεται επίσης αίτημα για τη συμμετοχή μεγαλύτερων 

σε ηλικία Ευρωπαίων σε πρωτοβουλίες για την κλιματική 

αλλαγή, ιδίως λόγω της αυξανόμενης γήρανσης του 

πληθυσμού στην Ευρώπη (βλ. παράδειγμα ιδέας). 

Επιπλέον, ορισμένοι συνεισφέροντες τονίζουν την ανάγκη 

να προωθηθεί μια περιβαλλοντικά υπεύθυνη επικοινωνία 

από τα ευρωπαϊκά θεσμικά όργανα. Για παράδειγμα, 

προτείνουν να αναπτυχθεί επικοινωνιακό υλικό σχετικά με 

το «Πώς να είσαι οικολογικά υπεύθυνος Ευρωπαίος» και να 

ενισχυθεί η περιβαλλοντική εκπαίδευση προκειμένου να 

δημιουργηθούν γειτονιές υπεύθυνες για το περιβάλλον (βλ. 

ιδέα). 

Ορισμένοι συμμετέχοντες, αν και έχουν επίγνωση του ρόλου 

των ατόμων στη μείωση της κλιματικής αλλαγής, επιμένουν 

στην ευθύνη των εταιρειών και παροτρύνουν τους πολίτες 

να καταλογίζουν ευθύνες στις επιχειρήσεις που ισχυρίζονται 

ότι έχουν ουδέτερο ισοζύγιο άνθρακα ενώ εξακολουθούν να 

βασίζονται σε μη βιώσιμα επιχειρηματικά μοντέλα (βλ. ιδέα). 

Στέγαση και 
οικοδομικές 
κατασκευές 

Ένα πρόσθετο νέο θέμα αφορά τη στέγαση και τις 

οικοδομικές κατασκευές, με ένα επιμέρους θέμα που 

συγκεντρώνει διάφορες ιδέες και εκδηλώσεις σε σχέση με το 

νέο ευρωπαϊκό Bauhaus (βλ. εκδήλωση), με στόχο να 

συνδυαστεί ένας καινοτόμος και καλαίσθητος σχεδιασμός με 

συγκεκριμένες δράσεις για την αντιμετώπιση της κλιματικής 

αλλαγής, καθώς και να καταστούν οι μελλοντικοί χώροι 

διαβίωσης πιο βιώσιμοι, οικονομικά προσιτοί και 

προσβάσιμοι. Μια άλλη ιδέα ζητεί εκστρατείες 

ευαισθητοποίησης σχετικά με τις οικολογικές, βιώσιμες 

κατασκευές με τη χρήση οικοδομικών υλικών χαμηλών 

ανθρακούχων εκπομπών (βλ. ιδέα). 

https://futureu.europa.eu/processes/GreenDeal/f/2/meetings/18085
https://futureu.europa.eu/processes/GreenDeal/f/1/proposals/81941
https://futureu.europa.eu/processes/GreenDeal/f/2/meetings/15313
https://futureu.europa.eu/processes/GreenDeal/f/1/proposals/668
https://futureu.europa.eu/processes/GreenDeal/f/1/proposals/15028
https://futureu.europa.eu/processes/GreenDeal/f/1/proposals/1780
https://futureu.europa.eu/processes/GreenDeal/f/1/proposals/85?to
https://futureu.europa.eu/processes/GreenDeal/f/1/proposals/5546
https://futureu.europa.eu/processes/GreenDeal/f/1/proposals/198401?order=recent&page=2&per_page=100
https://futureu.europa.eu/processes/GreenDeal/f/1/proposals/458
https://futureu.europa.eu/processes/GreenDeal/f/1/proposals/105274
https://futureu.europa.eu/processes/GreenDeal/f/2/meetings/1289
https://futureu.europa.eu/processes/GreenDeal/f/1/proposals/536
https://futureu.europa.eu/processes/GreenDeal/f/1/proposals/76825
https://futureu.europa.eu/processes/GreenDeal/f/1/proposals/2872
https://futureu.europa.eu/processes/GreenDeal/f/1/proposals/59434
https://futureu.europa.eu/processes/GreenDeal/f/1/proposals/188894?order=recent&page=4&per_page=100
https://futureu.europa.eu/processes/GreenDeal/f/2/meetings/9241
https://futureu.europa.eu/processes/GreenDeal/f/1/proposals/86131
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Ομοίως, ο διάλογος που διοργανώνεται στη Σουηδία 

επικεντρώνεται στους τρόπους ανάπτυξης και προώθησης 

της βιώσιμης στέγασης στις αγροτικές περιοχές, 

προκειμένου να καταστεί ελκυστικότερη η διαβίωση στις 

αγροτικές περιοχές (βλ. εκδήλωση). 

Μια πρόταση αφορά τη δημιουργία ευρωπαϊκού 

καταπιστεύματος αποκατάστασης εγγείου κεφαλαίου για την 

αποκατάσταση εγκαταλελειμμένων γαιών και κτιρίων σε μια 

πιο φυσική κατάσταση προς όφελος της βιοποικιλότητας και 

των κατοίκων των πόλεων (βλ. ιδέα). 

 

Τέλος, διερευνήθηκε επίσης η ιδέα της επανακυκλοφορίας 

μεταχειρισμένων στοιχείων και υλικών στον κατασκευαστικό 

κλάδο (βλ. ιδέα). 

 

https://futureu.europa.eu/processes/OtherIdeas/f/7/meetings/3829
https://futureu.europa.eu/processes/GreenDeal/f/1/proposals/75505
https://futureu.europa.eu/processes/GreenDeal/f/1/proposals/215062?order=recent
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Στη θεματική ενότητα «Υγεία», οι συνεισφέροντες εξετάζουν 

ευρύ φάσμα θεμάτων. Μεταξύ των πλέον 

επαναλαμβανόμενων θεμάτων, προωθείται η ανάγκη 

εξασφάλισης ισότιμης πρόσβασης σε υγειονομική 

περίθαλψη υψηλής ποιότητας και προτείνεται μεγαλύτερη 

εναρμόνιση και ενοποίηση σε ευρωπαϊκό επίπεδο· η στάση 

αυτή επηρεάζεται επίσης από την εμπειρία της νόσου 

COVID-19 και του αντικτύπου της. Άλλες ιδέες ποικίλλουν 

από αιτήματα για περισσότερες επενδύσεις στην ψυχική 

υγεία, την έρευνα στον τομέα της υγείας για την 

καταπολέμηση των σημερινών προκλήσεων στον τομέα της 

υγείας, με ιδιαίτερη έμφαση στη γήρανση του πληθυσμού, 

έως αιτήματα για επενδύσεις σε μέτρα πρόληψης, 

συμπεριλαμβανομένης της προώθησης της υγιούς 

διαβίωσης και της αντιμετώπισης των παραγόντων που είναι 

γνωστό ότι αποτελούν αιτίες προβλημάτων υγείας, όπως η 

ατμοσφαιρική ρύπανση. Σε αυτή τη θεματική ενότητα 

υποβλήθηκαν 2.120 συνεισφορές: 962 ιδέες, 943 σχόλια και 

215 εκδηλώσεις. Τα θέματα που έχουν καθοριστεί 

απαριθμούνται ανάλογα με το επίπεδο εμφάνισης. Τα 

κυριότερα θέματα που καλύπτονται στο πλαίσιο αυτής της 

θεματικής ενότητας είναι τα εξής: 

 

 Καθολική πρόσβαση στην υγειονομική περίθαλψη 

 Ενοποίηση των συστημάτων υγειονομικής 

περίθαλψης 

 Υγιής τρόπος ζωής 

 Έρευνα στον τομέα της υγείας 

 Πρόληψη αντί παρέμβασης 

 Υγιής γήρανση και καταπολέμηση της γήρανσης 

 Προσεγγίσεις στην ιατρική 

 Αντιμετώπιση της νόσου COVID-19 

 Η υγεία σε μια ψηφιοποιημένη εποχή 

 Περίθαλψη του καρκίνου 

 Εργαζόμενοι στον τομέα της υγειονομικής 

περίθαλψης 

 Σεξουαλική και αναπαραγωγική υγεία 
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Εκδηλώσεις 
Από την έναρξη της διάσκεψης, έχουν διοργανωθεί στα 

κράτη μέλη της ΕΕ 215 εκδηλώσεις σχετικά με την υγεία, 

πράγμα που την καθιστά μια από τις θεματικές ενότητες 

με τις λιγότερες σχετικές εκδηλώσεις. Ορισμένες 

εκδηλώσεις απευθύνθηκαν σε εξειδικευμένο κοινό για 

συγκεκριμένα τεχνικά θέματα, ενώ άλλες ήταν 

προσβάσιμες σε ένα ευρύτερο κοινό. 

Ορισμένες από τις εκδηλώσεις εξέτασαν το ζήτημα του 

μέλλοντος της υγείας στην Ευρώπη σε ένα γενικό πλαίσιο 

και διοργανώθηκαν με τη συμμετοχή της ιατρικής 

κοινότητας (βλ. παράδειγμα εκδήλωσης). Αυτό συνέβη 

και στην περίπτωση εκδήλωσης στο Oviedo της 

Ισπανίας, κατά την οποία συζητήθηκαν τρόποι βελτίωσης 

των τοπικών υπηρεσιών υγείας, με τη συμμετοχή ενός 

ευρωπαίου επιτρόπου (βλ. εκδήλωση). 

Ένα θέμα που εξετάζεται συχνά είναι η δημιουργία μιας 

Ευρωπαϊκής Ένωσης Υγείας, υπογραμμίζοντας την 

ανάγκη για αποτελεσματικότερη συνεργασία μεταξύ των 

κρατών μελών και των θεσμικών οργάνων σε επίπεδο 

ΕΕ. Σε σχετική εκδήλωση στη Ρουμανία, οι 

συμμετέχοντες τόνισαν τη σημασία της αλληλεγγύης και 

της ανθεκτικότητας των συστημάτων επικοινωνίας και 

πληροφοριών σε επίπεδο ΕΕ (βλ. εκδήλωση). 

Σε πολλές περιπτώσεις, οι συζητήσεις για το μέλλον της 

υγείας συνδέονταν με τη συνεχιζόμενη πανδημία. Ένα 

θέμα που συνδέθηκε συχνά με την πανδημία ήταν η 

ψυχική υγεία. Το θέμα της ψυχικής υγείας εξετάστηκε σε 

πολυάριθμες εκδηλώσεις που διοργανώθηκαν στην 

Ουγγαρία (βλ. παράδειγμα εκδήλωσης). 

Στο πλαίσιο συζήτησης στρογγυλής τραπέζης στην 

Ιρλανδία συζητήθηκαν επίσης διάφορα ζητήματα του 

τομέα της υγείας τα οποία αντιμετωπίζει η ΕΕ και 

υποβλήθηκαν ορισμένες ιδέες όπως, μεταξύ άλλων, η 

συμπερίληψη δημιουργικών καλλιτεχνικών θεραπειών 

και πρακτικών ευεξίας στις μελλοντικές προτάσεις της ΕΕ 

για την πολιτική στον τομέα της υγειονομικής 

περίθαλψης, η προώθηση μιας συνολικά μεγαλύτερης 

διασυνοριακής συνεργασίας και η παροχή στους 

ασθενείς της δυνατότητας οικειοποίησης και ελέγχου των 

δεδομένων υγείας τους (βλ. εκδήλωση). 

Μια εκδήλωση για τη σεξουαλική και αναπαραγωγική 

υγεία πραγματοποιήθηκε στην Πολωνία (βλ. παράδειγμα 

εκδήλωσης). Στην εκδήλωση αυτή, οι συμμετέχοντες 

συζήτησαν την ανάγκη διασφάλισης της πρόσβασης στην 

αντισύλληψη και το δικαίωμα διακοπής της εγκυμοσύνης. 

Υποστήριξαν επίσης την ιδέα μιας πανευρωπαϊκής 

εκστρατείας για τη σεξουαλική υγεία. 

Μεταξύ άλλων θεμάτων που αποτέλεσαν αντικείμενο 

εξέτασης, περιλαμβάνεται η καταπολέμηση του καρκίνου, 

με πολυάριθμες πρωτοβουλίες για την αύξηση της 

ευαισθητοποίησης σχετικά με τα διάφορα είδη καρκίνου 

καθώς και μία εκδήλωση που προτείνει την ενίσχυση της 

διακρατικής συνεργασίας σε κλινικές δοκιμές όσον αφορά 

τις ογκολογικές παθολογίες (βλ. εκδήλωση).  

 

Καθολική 
πρόσβαση στην 
υγειονομική 
περίθαλψη 

Ένα από τα πλέον επαναλαμβανόμενα θέματα στο πλαίσιο 

αυτής της θεματικής ενότητας είναι το αίτημα για ίση 

πρόσβαση σε οικονομικά προσιτή και υψηλής ποιότητας 

υγειονομική περίθαλψη (βλ. παράδειγμα ιδέας με μεγάλη 

αποδοχή). 

Οι ιδέες που διατυπώθηκαν υποστηρίζουν επίσης την 

καθιέρωση ενός ευρωπαϊκού συστήματος ιατρικής 

ασφάλισης (βλ. παράδειγμα ιδέας). Μια ιδέα με πολύ θετική 

απήχηση σε αυτή τη θεματική ενότητα καλεί επίσης την ΕΕ 

να εξασφαλίσει ότι όλοι οι κάτοικοι της ΕΕ θα έχουν ισότιμη 

πρόσβαση σε οικονομικά προσιτές και υψηλής ποιότητας 

υπηρεσίες υγείας και κοινωνικής μέριμνας, οι οποίες θα 

παρέχονται από ανθεκτικά, καλά στελεχωμένα και καλά 

εξοπλισμένα δημόσια συστήματα καθολικής κάλυψης (βλ. 

ιδέα). Ορισμένες ιδέες αναπτύσσονται γύρω από την ανάγκη 

να διαθέσει η ΕΕ κονδύλια ώστε να εξασφαλιστεί ειδικότερα 

η πρόσβαση στην ψυχική υγεία για όλους, ανεξάρτητα από 

το εισόδημα και την ηλικία (βλ. παράδειγμα ιδέας). 

Προωθείται επίσης η ιδέα της άρσης της ιδιωτικοποίησης 

του τομέα της υγειονομικής περίθαλψης ως τρόπου για να 

καταστεί η υγειονομική περίθαλψη οικονομικά προσιτή για 

όλους (βλ. παράδειγμα ιδέας) και να καταργηθεί η διττή 

προσέγγιση της δημόσιας και της ιδιωτικής πρόσβασης στην 

υγεία εντός της ΕΕ (βλ. ιδέα). Άλλες ιδέες εγείρουν το ζήτημα 

του κόστους των φαρμάκων και προτείνουν τρόπους για να 

καταστούν οικονομικά προσιτά για όλους μέσω της 

μεγαλύτερης παρακολούθησης της φαρμακευτικής 

βιομηχανίας (βλ. παράδειγμα ιδέας). 

Σε ό,τι αφορά την προσβασιμότητα, μια ομάδα ιδεών 

προτείνει διάφορες λύσεις για να καταστεί η υγειονομική 

περίθαλψη πιο προσιτή από πρακτική άποψη για ασθενείς 

με μειωμένη κινητικότητα ή σε απομακρυσμένες περιοχές 

(βλ. παράδειγμα ιδέας). Η ανάπτυξη της εξ αποστάσεως 

υγειονομικής περίθαλψης λαμβάνει τη μορφή πρόσβασης 

υψηλής ταχύτητας και χαμηλών εμποδίων στα ιατρικά 

συστήματα με λεωφορεία υγείας (βλ. ιδέα). 

Ένα τελευταίο επιμέρους θέμα αφορά την πτυχή της 

ισότιμης πρόσβασης στην υγειονομική περίθαλψη. Οι 

συνεισφέροντες επισημαίνουν ότι ορισμένες ομάδες 

https://futureu.europa.eu/processes/Health/f/4/meetings/109924
https://futureu.europa.eu/processes/Health/f/4/meetings/79267
https://futureu.europa.eu/processes/Health/f/4/meetings/84613
https://futureu.europa.eu/processes/Health/f/4/meetings/118570
https://futureu.europa.eu/processes/Health/f/4/meetings/132760
https://futureu.europa.eu/processes/Health/f/4/meetings/114742
https://futureu.europa.eu/processes/Health/f/4/meetings/5347
https://futureu.europa.eu/processes/Health/f/3/proposals/13834
http://futureu.europa.eu/processes/Health/f/3/proposals/13051
https://futureu.europa.eu/processes/Health/f/3/proposals/13834
https://futureu.europa.eu/processes/Health/f/3/proposals/249118
https://futureu.europa.eu/processes/Health/f/3/proposals/260902
https://futureu.europa.eu/processes/Health/f/3/proposals/133884
https://futureu.europa.eu/processes/Health/f/3/proposals/253837
https://futureu.europa.eu/processes/Health/f/3/proposals/198530
https://futureu.europa.eu/processes/Health/f/3/proposals/5890
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ασθενών αντιμετωπίζουν συχνά συγκεκριμένα κοινωνικά 

εμπόδια. Ορισμένοι συμμετέχοντες τονίζουν την ανάγκη 

εστίασης στην παιδιατρική περίθαλψη, ιδίως για τους 

καρκινοπαθείς (βλ. παράδειγμα ιδέας), ενώ μια άλλη ιδέα 

είναι να αυξηθούν τα στοχοθετημένα οφέλη για τα άτομα με 

αναπηρία (βλ. ιδέα). Ένας συμμετέχων ζητεί μεγαλύτερη 

πρόσβαση σε ειδικές υπηρεσίες υγειονομικής περίθαλψης 

για τα διεμφυλικά άτομα (βλ. ιδέα). 

Υπό το πρίσμα της τρέχουσας πανδημίας της νόσου 

COVID-19 και του αυξανόμενου μεγέθους των καταλόγων 

αναμονής για τις υπηρεσίες ψυχικής υγείας, αναπτύσσονται 

ορισμένες ιδέες γύρω από την ανάγκη να διατεθούν 

κονδύλια της ΕΕ προκειμένου να εξασφαλιστεί η πρόσβαση 

στην ψυχική υγεία για όλους, ανεξάρτητα από το εισόδημα 

και την ηλικία (βλ. παράδειγμα ιδέας). 

Μια γερμανική εκδήλωση με τίτλο «Η υγεία χωρίς σύνορα σε 

έναν γηράσκοντα πληθυσμό» συζήτησε τις τρέχουσες και τις 

μελλοντικές προκλήσεις για τα ευρωπαϊκά συστήματα υγείας 

έναντι των δύο μεγατάσεων που χαρακτηρίζουν την υγεία 

στην εποχή μας: Γήρανση του πληθυσμού και τεχνολογική 

επανάσταση. Μέρος του πεδίου αυτής της εκδήλωσης ήταν 

επίσης να κατανοηθεί πώς να αξιοποιηθεί η τεχνολογία για 

να εξασφαλιστεί ολοκληρωμένη υγειονομική κάλυψη παρά 

τη γήρανση του πληθυσμού (βλ. εκδήλωση). Οι 

συμμετέχοντες προσδιόρισαν τρεις τομείς δράσης: Τη 

θέσπιση διεθνών προγραμμάτων κατάρτισης, την υπέρβαση 

των γεωγραφικών ορίων στην έρευνα και την περίθαλψη 

στον τομέα της υγείας και τη βελτίωση των προτύπων 

εργασίας (χρόνος εργασίας και περιεχόμενο), και ειδικότερα 

των μηχανισμών αξιολόγησης των εργαζομένων. 

 

Ενοποίηση των 
συστημάτων 
υγειονομικής 
περίθαλψης 

Μεταξύ των θεμάτων που προτάθηκαν σε σχέση με την 

υγεία, το θέμα της ενοποίησης των συστημάτων 

υγειονομικής περίθαλψης της ΕΕ με αυξημένη συνεργασία 

μεταξύ των κρατών μελών αποτελεί, συνολικά, υπήρξε ένα 

από τα θέματα που αναφέρθηκαν συχνότερα (βλ. 

παράδειγμα ιδέας). Οι συμμετέχοντες στην πλατφόρμα 

υποστηρίζουν τη στενότερη συνεργασία μεταξύ των κρατών 

μελών για την ενίσχυση των ευρωπαϊκών συστημάτων 

υγειονομικής περίθαλψης (βλ. παράδειγμα εκδήλωσης) και 

τη διασφάλιση ποιοτικής υγειονομικής περίθαλψης σε 

ολόκληρη την ΕΕ. Οι ιδέες περιλαμβάνουν τον καθορισμό 

προτύπων περίθαλψης σε επίπεδο ΕΕ (βλ. παράδειγμα 

ιδέας και ιδέας), τη συγκέντρωση ιατρικών γνώσεων και 

ικανοτήτων σε ένα δίκτυο (βλ. παράδειγμα ιδέας) ή, για 

παράδειγμα, την παροχή της δυνατότητας στους 

εντατικολόγους να μετακινούνται ελεύθερα και να 

φροντίζουν ασθενείς που πάσχουν από σοβαρή ασθένεια σε 

ολόκληρη την ΕΕ (βλ. παράδειγμα ιδέας). Υπάρχουν επίσης 

προτάσεις για την αναγνώριση των προσόντων των 

φροντιστών σε ολόκληρη την ΕΕ, την ίδρυση ευρωπαϊκού 

νοσοκομείου για τις σπάνιες νόσους (βλ. ιδέα), τη βελτίωση 

των νομικών κανονιστικών ρυθμίσεων σχετικά με τη 

μεταμόσχευση ώστε να δημιουργηθεί ένα ενοποιημένο 

σύστημα μεταμόσχευσης και δωρεάς οργάνων (βλ. ιδέα) και 

τη σύσταση ευρωπαϊκού οργανισμού για τη διαπίστευση των 

ιδρυμάτων υγειονομικής περίθαλψης (βλ. ιδέα). Στο ίδιο 

πνεύμα, ορισμένοι συμμετέχοντες προτείνουν την 

αναγνώριση των νόσων σε ολόκληρη την ΕΕ με σκοπό τη 

δημιουργία βάσης δεδομένων με μεθόδους και αξιολογήσεις 

θεραπειών ώστε να θεσπιστεί πανευρωπαϊκό καθεστώς 

περί ασθενειών (βλ. παράδειγμα ιδέας). Μια άλλη ιδέα 

αφορά τη δημιουργία διαδρόμων υγείας μεταξύ όμορων 

χωρών (βλ. παράδειγμα ιδέας). Αυτό θα επιτρέψει στους 

εργαζόμενους, τους ασθενείς και άλλους επαγγελματίες του 

τομέα της υγείας να ταξιδεύουν πέρα από τα εθνικά σύνορα 

κατά τη διάρκεια μελλοντικών περιοριστικών μέτρων, ώστε 

να διασφαλιστεί η πρόσβαση στην υγειονομική περίθαλψη. 

Υπό το πρίσμα αυτό, στις συζητήσεις υπογραμμίζεται η 

ανάγκη να αποκτήσει η ΕΕ περισσότερες αρμοδιότητες σε 

ζητήματα δημόσιας υγείας (βλ. παράδειγμα ιδέας και 

εκδήλωσης), ενώ πολλοί προτείνουν την αναθεώρηση της 

Συνθήκης της Λισαβόνας (βλ. παράδειγμα ιδέας). Άλλοι 

προτείνουν τη δημιουργία μιας Ευρωπαϊκής Αρχής Υγείας 

(βλ. ιδέα) ή την αναβάθμιση του ρόλου του EMA, του 

Ευρωπαϊκού Οργανισμού Φαρμάκων (βλ. ιδέα). Ένας 

συνεισφέρων προτείνει τη δημιουργία ενός ευρωπαϊκού 

υπουργείου υγείας (βλ. ιδέα) ή μιας πραγματικής αρχής που 

θα συντονίζει όλους τους οργανισμούς υγείας της ΕΕ για την 

εποπτεία της προμήθειας φαρμάκων, από την ανάπτυξη 

έως την παρασκευή (βλ. ιδέα). Αυτές οι προτάσεις 

συνδέονται στις περισσότερες περιπτώσεις με τον τρόπο με 

τον οποίο τα κράτη μέλη αντιμετώπισαν την πανδημία 

COVID-19 και με τις σχετικές ελλείψεις ιατρικού εξοπλισμού, 

τις προκλήσεις της ανάπτυξης εμβολίων και τις κοινές 

αγορές εμβολίων. Ως εκ τούτου, οι συνεισφέροντες τονίζουν 

την ανάγκη αύξησης ή μετεγκατάστασης της παραγωγικής 

ικανότητας φαρμάκων και ιατροτεχνολογικών προϊόντων 

εντός της ΕΕ (βλ. παράδειγμα ιδέας). 

Ορισμένοι συνεισφέροντες ζητούν μια ολοκληρωμένη 

στρατηγική για την αντιμετώπιση των κοινών προκλήσεων 

στον τομέα της υγείας στην ΕΕ, όπως μια ευρωπαϊκή 

στρατηγική για την ψυχική υγεία (βλ. παράδειγμα ιδέας) και 

την πρόληψη των αυτοκτονιών (βλ. παράδειγμα ιδέας) ή μια 

κοινή προσέγγιση για τις σπάνιες νόσους (βλ. παράδειγμα 

ιδέας). Σχετικά, σε εθνική συζήτηση για την υγεία που 

διοργανώθηκε στην Πολωνία, οι συμμετέχοντες πρότειναν 

να τροποποιηθεί η Συνθήκη για την Ευρωπαϊκή Ένωση 

ώστε τα ζητήματα ψυχικής υγείας να ρυθμίζονται σε επίπεδο 

Ένωσης (βλ. εκδήλωση). Ορισμένοι άλλοι, στο πλαίσιο της 

καταπολέμησης και της πρόληψης του καρκίνου, δεν 
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θεωρούν σκόπιμο να επεκταθεί η αρμοδιότητα της Ένωσης 

στον τομέα της υγείας, καθώς τα κράτη μέλη είναι 

περισσότερο προσαρμοσμένα στις τοπικές συνθήκες (βλ. 

ιδέα). Μια σειρά ιδεών αφορά το θέμα της περίθαλψης στο 

τέλος του κύκλου ζωής, υποστηρίζοντας μια ενοποιημένη 

ευρωπαϊκή στρατηγική για θεραπείες στο τέλος του κύκλου 

ζωής (βλ. ιδέα), ενώ άλλες εστιάζουν στη βελτίωση των 

παρηγορητικών θεραπειών για τους καρκινοπαθείς (βλ. 

ιδέα). 

Υγιής τρόπος ζωής 

Ένα άλλο θέμα που επαναλαμβάνεται συχνά είναι η 

προώθηση υγιεινών τρόπων ζωής. Πολλοί συμμετέχοντες 

στην πλατφόρμα θεωρούν ότι η ΕΕ είναι ο κατάλληλος 

παράγοντας για την προώθηση ενός υγιεινού τρόπου ζωής 

μεταξύ των Ευρωπαίων. Αρκετοί συνεισφέροντες θεωρούν 

ότι πρέπει να δοθεί ώθηση στην αμιγώς χορτοφαγική ή τη 

χορτοφαγική διατροφή λόγω των οφελών τους για την υγεία 

και το περιβάλλον (βλ. παράδειγμα ιδέας). Στο πλαίσιο αυτό, 

ορισμένοι προτείνουν να αυξηθούν οι φόροι επί του κρέατος 

και να μειωθεί ο ΦΠΑ στα υγιεινά τρόφιμα (βλ. ιδέα), ενώ 

άλλοι επιδιώκουν τη φορολόγηση των ανθυγιεινών 

τροφίμων εν γένει (βλ. παράδειγμα ιδέας). Μία 

συμμετέχουσα προτείνει την επιδότηση των υγιεινών και των 

βιολογικών τροφίμων, ώστε τα άτομα χαμηλού εισοδήματος 

να μπορούν επίσης να τα αγοράσουν (βλ. ιδέα). Ένας άλλος 

συμμετέχων, εξετάζοντας τις συνέπειες της κακής 

διατροφής, προτείνει την αντιμετώπιση των φλεγμονωδών 

ασθενειών που συνδέονται με την κακή διατροφή και την 

παχυσαρκία (βλ. ιδέα). 

Στην πλατφόρμα περιέχονται επίσης προτάσεις που 

υποστηρίζουν την προαγωγή του αλφαβητισμού και της 

εκπαίδευσης στον τομέα της υγείας (βλ. παράδειγμα ιδέας 

και ιδέας) και την εμφύσηση πρακτικών σχετικά με την υγεία 

από νεαρή ηλικία, που συντελούν καθοριστικά σε έναν υγιή 

τρόπο ζωής (βλ. ιδέα). Στο πλαίσιο αυτό, οι παράμετροι που 

χρησιμοποιούνται στο σύστημα επισήμανσης τροφίμων 

Nutri-score επικρίθηκαν από μία συμμετέχουσα (βλ. ιδέα). 

Εκτός από την εκπαίδευση σχετικά με την υγιεινή διατροφή, 

η εκπαίδευση σχετικά με την ψυχική υγεία θεωρείται 

ιδιαίτερα σημαντική από τους συνεισφέροντες (βλ. 

παράδειγμα ιδέας). 

Η συσχέτιση μεταξύ τροφίμων και υγείας διερευνάται 

περαιτέρω σε πολυάριθμες ιδέες που εγείρουν το ζήτημα της 

αύξησης των ελέγχων ποιότητας των τροφίμων (βλ. 

παράδειγμα ιδέας) ή της απαγόρευσης συγκεκριμένων 

προϊόντων, όπως τα τεχνητά trans-λιπαρά (βλ. ιδέα). Γίνεται 

επίσης αναφορά στη ρύθμιση των γεωργικών τεχνικών που 

επηρεάζουν τη διατροφή και την υγεία, όπως τα αντιβιοτικά 

στην εντατική γεωργία (βλ. ιδέα). Μια ειδική εκδήλωση στη 

Λιθουανία ήταν αφιερωμένη στην ανάπτυξη μιας βιώσιμης 

πολιτικής τροφίμων της ΕΕ, την οποία παρακολούθησαν 

280 συμμετέχοντες (βλ. εκδήλωση). Αυτοί εξέφρασαν την 

ανάγκη να επενδύσει η ΕΕ περισσότερο στη βιολογική 

γεωργία μέσω ειδικών ενισχύσεων για τους γεωργούς. Σε 

γενικές γραμμές, οι συμμετέχοντες υπογραμμίζουν την 

ανάγκη υιοθέτησης μιας προσέγγισης από τη βάση προς την 

κορυφή για την εφαρμογή μιας βιώσιμης γεωργικής 

πολιτικής. Παρεμφερείς ιδέες διατυπώθηκαν επίσης στο 

πλαίσιο της θεματικής ενότητας «Κλιματική αλλαγή και το 

περιβάλλον». 

Αρκετοί πολίτες επισημαίνουν την ανάγκη αποθάρρυνσης 

της κατανάλωσης καπνού σε ευρωπαϊκό επίπεδο, μέσω της 

αύξησης της τιμής και του περιορισμού των σημείων 

πώλησης μόνο στα φαρμακεία (βλ. παράδειγμα ιδέας), ενώ 

άλλοι υποστηρίζουν την ενίσχυση της καταπολέμησης των 

ναρκωτικών σε επίπεδο ΕΕ (βλ. ιδέα). Το οινόπνευμα 

αναφέρεται επίσης μεταξύ των εθισμών που θα πρέπει η ΕΕ 

να καταπολεμήσει (βλ. παράδειγμα ιδέας), με μία 

συμμετέχουσα να προτείνει τον περιορισμό των πωλήσεων 

τόσο του οινοπνεύματος όσο και του καπνού μόνο σε 

ειδικευμένα καταστήματα (βλ. ιδέα). 

Διάφοροι συνεισφέροντες προτείνουν την κατάργηση των 

εποχικών αλλαγών της ώρας, οι οποίες, κατά την άποψή 

τους, θα βελτιώσουν τη γενική υγεία και την ασφάλεια (βλ. 

παράδειγμα ιδέας). 

 

Έρευνα στον τομέα 
της υγείας 

Η έρευνα στον τομέα της υγείας είναι ένα οριζόντιο θέμα που 

προσελκύει μεγαλύτερη συμμετοχή και περιέχεται σε πολλά 

άλλα θέματα. Ανεξάρτητα από το συγκεκριμένο ζήτημα, οι 

συνεισφέροντες υποστηρίζουν εν γένει σε μεγάλο βαθμό την 

αύξηση των επενδύσεων στην έρευνα, ιδίως όσον αφορά τη 

διερεύνηση καινοτόμων βιοϊατρικών τεχνολογιών. 

Ορισμένοι συνεισφέροντες προτείνουν διάφορες ιδέες για 

την ανάπτυξη ενός ακμάζοντος οικοσυστήματος υγείας στην 

Ευρώπη, προωθώντας και στηρίζοντας την καινοτομία και 

την έρευνα στον τομέα της υγείας (βλ. παράδειγμα ιδέας). Οι 

προτάσεις λαμβάνουν διάφορες μορφές, όπως η ευρέως 

υποστηριζόμενη πρόταση για την ενθάρρυνση της έρευνας 

σχετικά με τους παθογόνους μηχανισμούς της μυαλγικής 

εγκεφαλομυελίτιδας στο πλαίσιο του προγράμματος 

«Ορίζων Ευρώπη» (βλ. ιδέα) ή το αίτημα για στήριξη της 

έρευνας σχετικά με τις νευροεκφυλιστικές νόσους (βλ. ιδέα). 

Σε ό,τι αφορά τη θεσμική οργάνωση της έρευνας σε επίπεδο 

ΕΕ, ορισμένοι συνεισφέροντες προτείνουν ένα διαφανές 

σύστημα κινήτρων για τη διανοητική ιδιοκτησία (βλ. ιδέα) ή 

https://futureu.europa.eu/processes/Health/f/3/proposals/226051
https://futureu.europa.eu/processes/Health/f/3/proposals/91807
https://futureu.europa.eu/processes/Health/f/3/proposals/94216
https://futureu.europa.eu/processes/Health/f/3/proposals/248299
https://futureu.europa.eu/processes/Health/f/3/proposals/3697
https://futureu.europa.eu/processes/Health/f/3/proposals/260107
https://futureu.europa.eu/processes/Health/f/3/proposals/139459
http://futureu.europa.eu/processes/Health/f/3/proposals/98706
https://futureu.europa.eu/processes/Health/f/3/proposals/5747
https://futureu.europa.eu/processes/Health/f/3/proposals/261693
https://futureu.europa.eu/processes/Health/f/3/proposals/2045
https://futureu.europa.eu/processes/Health/f/3/proposals/157247
https://futureu.europa.eu/processes/Health/f/3/proposals/260703
https://futureu.europa.eu/processes/Health/f/3/proposals/87055
https://futureu.europa.eu/processes/Health/f/3/proposals/692
https://futureu.europa.eu/processes/Health/f/3/proposals/18747
https://futureu.europa.eu/processes/Health/f/4/meetings/76396
https://futureu.europa.eu/processes/Health/f/3/proposals/16832
https://futureu.europa.eu/processes/Health/f/3/proposals/19735
https://futureu.europa.eu/processes/Health/f/3/proposals/198532
https://futureu.europa.eu/processes/Health/f/3/proposals/157972
https://futureu.europa.eu/processes/Health/f/3/proposals/249712
https://futureu.europa.eu/processes/Health/f/3/proposals/256380
https://futureu.europa.eu/processes/Health/f/3/proposals/1352
https://futureu.europa.eu/processes/Health/f/3/proposals/194800
https://futureu.europa.eu/processes/Health/f/3/proposals/32111


 

© Kantar Public 2022 36 

τη δημιουργία ενός κεντρικού Ευρωπαϊκού Ινστιτούτου 

Ερευνών για την υγεία, το οποίο θα συντονίζει την έρευνα 

στον τομέα της υγείας μεταξύ των εθνικών ινστιτούτων και 

θα επενδύει στη φαρμακευτική έρευνα (βλ. ιδέα). Άλλες ιδέες 

αφορούν τη δημιουργία ενός ευρωπαϊκού εργαστηρίου για 

τις λοιμώδεις νόσους (βλ. ιδέα). Μία πολίτης υπογραμμίζει 

την ανάγκη να συνδεθούν τα εθνικά ερευνητικά ινστιτούτα 

μεταξύ τους και επίσης να αποκτήσουν μεγαλύτερη 

ευρωπαϊκή βάση η αγορά, η παραγωγή και η προμήθεια 

προστατευτικών ενδυμάτων και φαρμάκων (βλ. ιδέα). Μια 

άλλη πρόταση αφορά την ανάγκη για συνένωση δυνάμεων 

μεταξύ Ευρώπης και πανεπιστημίων στον τομέα της 

έρευνας για την ανάπτυξη ενός νέου αντιβιοτικού κατά των 

υπερανθεκτικών βακτηρίων (βλ. παράδειγμα ιδέας). 

Συνιστάται επίσης μεγαλύτερη ευαισθητοποίηση σχετικά με 

τη χρήση και την κατάχρηση αντιβιοτικών (βλ. ιδέα). 

Ορισμένοι πολίτες ζητούν επίσης τη θέσπιση νόμου ο 

οποίος θα υποχρεώνει τις φαρμακευτικές εταιρείες που 

διανέμουν εμβόλια να δημοσιεύουν τα πλήρη στοιχεία των 

κλινικών δοκιμών για τα εμβόλια αυτά προκειμένου να 

διευκολύνονται οι αξιολογήσεις της ασφάλειας και της 

αποτελεσματικότητάς τους (βλ. ιδέα). 

Οι προκαταλήψεις λόγω φύλου αναφέρονται μεταξύ των 

προβλημάτων που εμποδίζουν την έρευνα να μελετήσει 

αποτελεσματικά τις ασθένειες που είναι πιο διαδεδομένες 

μεταξύ των γυναικών. Μία συμμετέχουσα προτρέπει την ΕΕ 

να εξεύρει λύση για την έλλειψη δεδομένων σχετικά με τις 

γυναίκες στην έρευνα (βλ. ιδέα). 

Ορισμένοι συνεισφέροντες, μεταξύ των οποίων υποβλήθηκε 

μια ιδέα με πολύ θετική ανταπόκριση στη θεματική ενότητα 

«Άλλες ιδέες», ζητούν ένα σχέδιο δράσης για τη μετάβαση 

σε μια επιστήμη χωρίς τη χρήση ζώων (βλ. ιδέα). 

Πρόληψη αντί 
παρέμβασης 

Σε ό,τι αφορά την ενότητα του υγιεινού τρόπου ζωής, η 

πρόληψη θεωρείται ένας τομέας στον οποίο η ΕΕ μπορεί και 

πρέπει να δράσει αποτελεσματικά. 

Διάφορες ιδέες που προβάλλουν οι πολίτες αφορούν την 

ευαισθητοποίηση σχετικά με την ψυχική υγεία και τις 

συνέπειές της, όπως η υπερκόπωση, το στρες, η κατάθλιψη 

και το άγχος, και ζητούν ένα ευρωπαϊκό σχέδιο για την 

αντιμετώπιση αυτού του ζητήματος (βλ. παράδειγμα ιδέας), 

λαμβανομένων ιδίως υπόψη των επιπτώσεων των 

περιοριστικών μέτρων που επιβλήθηκαν λόγω της νόσου 

COVID-19 (βλ. παράδειγμα ιδέας). Το ζήτημα αυτό 

θεωρείται ιδιαίτερα πιεστικό μεταξύ των νέων και οδηγεί στη 

διατύπωση αιτημάτων για μια ευρωπαϊκή πλατφόρμα νέων 

για την ψυχική υγεία (βλ. ιδέα)) καθώς και σε μεγαλύτερες 

επενδύσεις στην έρευνα (βλ. ιδέα) και σε εκστρατείες στα 

μέσα ενημέρωσης για την ευαισθητοποίηση σχετικά με την 

ψυχική υγεία (βλ. ιδέα). 

Η επίδραση της ατμοσφαιρικής ρύπανσης στην υγεία των 

πολιτών τίθεται επίσης ως μείζον ζήτημα (βλ. ιδέα), όπως 

και η ανάγκη αντιμετώπισης της ηχορύπανσης με τον 

καθορισμό αυστηρών επιπέδων όσον αφορά τις 

επιτρεπόμενες εκπομπές θορύβου για τα ελαστικά 

αυτοκινήτων (βλ. ιδέα). Επίσης, απευθύνεται έκκληση για 

μείωση της έκθεσης σε ουσίες που προκαλούν πολύ μεγάλη 

ανησυχία, συμπεριλαμβανομένων των υπερ- και 

πολυφθοριωμένων αλκυλιωμένων ουσιών (PFAS) (βλ. 

ιδέα). 

Στο πλαίσιο της πρόληψης, μια ιδέα παρουσιάζει τα 

πλεονεκτήματα των επιγενετικών τεχνολογιών για την 

προώθηση ενός νέου οικολογικού ανθρωπισμού μέσω της 

ενίσχυσης του ρόλου του περιβάλλοντος και των τροφίμων 

στην προστασία της υγείας των ατόμων και της κοινότητας 

(βλ. ιδέα). 

Στις εκδηλώσεις υπογραμμίστηκε επίσης η σημασία της 

πρόληψης και του προσυμπτωματικού ελέγχου της υγείας 

(βλ. εκδήλωση). 

Μία συμμετέχουσα τονίζει την ανάγκη κατάρτισης 

ευρωπαϊκού σχεδίου δράσης και για τα καρδιαγγειακά 

νοσήματα (βλ. ιδέα). 

Υγιής γήρανση και 
καταπολέμηση της 
γήρανσης 

Ορισμένοι συμμετέχοντες συζητούν ιδέες σχετικά με την υγιή 

γήρανση και την καταπολέμηση της γήρανσης από πολλές 

απόψεις. 

Δεδομένης της γήρανσης του πληθυσμού της Ευρώπης, οι 

πολίτες τονίζουν τη σημασία της καλής υγείας κατά τη 

διάρκεια της τρίτης ηλικίας. Για τον σκοπό αυτό, τονίζεται η 

ανάγκη για ποιοτικές υπηρεσίες φροντίδας για τους 

ηλικιωμένους (βλ. ιδέα). Μια ιδέα που υποστηρίζεται και 

σχολιάζεται σε μεγάλο βαθμό προωθεί την έρευνα και τις 

τεχνολογίες υψηλής επιστημονικής έντασης για τη 

μακροβιότητα, όπως οι θεραπείες αναζωογόνησης και οι 

κλινικές δοκιμές. Η υλοποίηση αποτελεσματικών νομικών, 

δημοσιονομικών, κανονιστικών και θεσμικών δεσμεύσεων, 

με στόχο την αύξηση του προσδόκιμου υγιούς ζωής στην 

ΕΕ, κρίνεται επίσης καίριας σημασίας (βλ. ιδέα). Μία πολίτης 

αναπτύσσει περαιτέρω την ιδέα, προτείνοντας την κρυονική 

ως μια ευκαιρία για την καθυστέρηση της περίθαλψης 

ώσπου να βρεθεί θεραπεία, με την κατάψυξη ασθενών 

τελευταίου σταδίου (βλ. ιδέα). 
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Η καταπολέμηση της γήρανσης υποστηρίζεται επίσης με 

σκοπό την τόνωση της οικονομικής ανάπτυξης, σε σχέση με 

τη μείωση του ενεργού πληθυσμού (βλ. ιδέα). 

Ένας πολίτης θέτει το ζήτημα του δυναμικού των αγροτικών 

περιοχών ως κόμβων καινοτομίας για στρατηγικές υγιούς 

γήρανσης, καθώς αυτές οι «περιοχές σε δυσκολία» γενικά 

κατοικούνται σε μεγαλύτερο ποσοστό από ηλικιωμένους 

πολίτες και η ποιότητα της υγειονομικής περίθαλψης δεν 

είναι τόσο υψηλή όσο στις αστικές περιοχές, με αποτέλεσμα 

να απαιτούνται καινοτόμες λύσεις (βλ. ιδέα). Μια λύση που 

προτείνεται από άλλον συνεισφέροντα είναι η έννοια της 

υποβοηθούμενης, πολυγενεακής διαβίωσης (βλ. ιδέα). 

Μια εκδήλωση στη Λιθουανία υιοθέτησε μια ενδιαφέρουσα 

προοπτική που σχετίζεται με την ηλικία, προσπαθώντας να 

κατανοήσει τις διαφορετικές αντιλήψεις και συμπεριφορές 

των νέων και των ηλικιωμένων όσον αφορά τα ζητήματα 

υγείας (βλ. εκδήλωση). Τα δύο κύρια σημεία της εκδήλωσης 

ήταν, αφενός, η σημασία των ενημερωτικών εκστρατειών και 

της δια βίου μάθησης σχετικά με θέματα υγείας και, 

αφετέρου, ο καίριος ρόλος των οικογενειών και της 

αμοιβαίας υποστήριξης για την αντιμετώπιση ζητημάτων 

υγείας. 

Προσεγγίσεις στην 
ιατρική 

Οι συμμετέχοντες στις πλατφόρμες εκφράζουν ενίοτε 

διιστάμενες απόψεις σχετικά με την καλύτερη προσέγγιση 

όσον αφορά την ιατρική. Αν και η συζήτηση σχετικά με τις 

προσεγγίσεις στην ιατρική περιορίζεται συνήθως σε λίγους 

συμμετέχοντες, ορισμένα ζητήματα τείνουν να απευθύνονται 

σε ένα ευρύτερο κοινό. Αυτό ισχύει για τις θεραπείες στο 

τέλος του κύκλου ζωής. Ένας συνεισφέρων ζητεί 

μεγαλύτερη συλλογή δεδομένων σχετικά με τις επιλογές στο 

τέλος του κύκλου ζωής και την αναγνώριση της βούλησης 

για ζωή σε ολόκληρη την Ευρωπαϊκή Ένωση (βλ. ιδέα). 

Μία από τις ιδέες που αφορούν το θέμα της περίθαλψης στο 

τέλος του κύκλου ζωής επικεντρώνεται στη βελτίωση της 

παρηγορητικής θεραπείας για καρκινοπαθείς (βλ. ιδέα). 

Πέρα από τη στήριξη της νομοθεσίας για το τέλος του κύκλου 

ζωής, ένα άλλο θέμα που αποτέλεσε αντικείμενο ευρύτερης 

συζήτησης είναι η αποποινικοποίηση των ελαφρών 

ναρκωτικών για ιατρικούς σκοπούς. Εν προκειμένω, αρκετοί 

πολίτες ζητούν την αποποινικοποίηση της κάνναβης για 

ιατρικούς και θεραπευτικούς σκοπούς (βλ. ιδέα και ιδέα). 

Η ιδέα της ένταξης φυσικών θεραπειών στην ιατρική, όπως 

η φυτοθεραπεία, η ομοιοπαθητική, κλπ. ως συμπλήρωμα 

της αλλοπαθητικής ιατρικής, συζητείται ευρέως στην 

πλατφόρμα (βλ. παράδειγμα ιδέας). Επίσης, εκφράζεται η 

ανάγκη υιοθέτησης πιο ολιστικών προσεγγίσεων στην 

ιατρική (βλ. παράδειγμα ιδέας). Ειδικότερα, ορισμένοι 

συνεισφέροντες υποστηρίζουν ότι οι μη φαρμακευτικές 

παρεμβάσεις μπορούν αποδεδειγμένα να ωφελήσουν την 

υγεία και την αυτονομία των ασθενών (βλ. παράδειγμα 

ιδέας). 

Άλλοι συμμετέχοντες τονίζουν τη σημασία της άσκησης 

τεκμηριωμένης ιατρικής και της διασφάλισης της πρόσβασης 

σε επιστημονικές πληροφορίες για την καταπολέμηση των 

ψευδών ειδήσεων στον τομέα της υγείας (βλ. παράδειγμα 

ιδέας). 

Αντιμετώπιση της 
COVID-19 

Η πανδημία προκάλεσε αναμφίβολα ενδιαφέρον και 

ανησυχία για την υγεία. Το θέμα αυτό αναφέρεται σε πολλές 

από τις ιδέες που δημοσιεύονται στην πλατφόρμα. Η 

έλλειψη πόρων υγειονομικής περίθαλψης, είτε ανθρώπινων 

πόρων σε νοσοκομεία, είτε η έλλειψη σε μάσκες ή σε 

εμβόλια, προκάλεσε δημόσια συζήτηση σχετικά με την 

ανάγκη να γίνει η ΕΕ στρατηγικά αυτόνομη στον τομέα της 

υγειονομικής περίθαλψης. Μία ακόμη ιδέα που τυγχάνει 

ευρύτερης αποδοχής αφορά την αυτονομία στην παραγωγή 

βασικών φαρμάκων (βλ. ιδέα). 

Οι επιπτώσεις της COVID-19 συζητούνται ευρέως από 

συμμετέχοντες οι οποίοι, συνολικά, θεωρούν ότι υπάρχει 

ανάγκη να αποκατασταθεί η ορθολογιστική και επιστημονική 

αξιοπιστία και η εμπιστοσύνη στην ιατρική και την πολιτική, 

έναντι της ευρείας διάδοσης εσφαλμένων αντιλήψεων και 

ψευδών ειδήσεων κατά τη διάρκεια της πανδημίας. Κατά τη 

συζήτηση των μέτρων που σχετίζονται με την COVID-19, οι 

πολίτες στην πλατφόρμα συμφωνούν ότι τυχόν μέτρα 

COVID-19 στην ΕΕ θα πρέπει να εφαρμόζονται με 

τεκμηριωμένο τρόπο, προκειμένου να επιτευχθεί μια όσο το 

δυνατό πιο ρεαλιστική ανάλυση κόστους-οφέλους (βλ. ιδέα). 

Ειδικότερα, μία συμμετέχουσα εφιστά την προσοχή στο ότι 

δεν πρέπει να παραμελείται ή να καθυστερεί η φροντίδα 

ασθενών με άλλες ασθένειες και νόσους, όταν γίνεται 

αναδιάταξη των νοσοκομείων για να ληφθούν υπόψη οι 

ασθενείς με Covid (βλ. ιδέα). Στο πλαίσιο αυτό, οι πολίτες 

τάσσονται υπέρ της αύξησης των ικανοτήτων σε ιατρικό 

προσωπικό (βλ. παράδειγμα ιδέας). 

Περαιτέρω ιδέες τονίζουν την ανάγκη ανάπτυξης 

συμπεριληπτικών στρατηγικών για την αντιμετώπιση 

μελλοντικών πανδημιών σε επίπεδο ΕΕ, οι οποίες θα 

προστατεύουν τα δικαιώματα των ατόμων με αναπηρία 

(βλ. ιδέα). Μία υποβληθείσα πρόταση αφορά τη διεξαγωγή 

έρευνας σχετικά με τον αντίκτυπο των μέτρων COVID-19 

στους ενοίκους και στο προσωπικό των οίκων ευγηρίας στις 

διάφορες χώρες της ΕΕ, προκειμένου να συγκεντρωθούν οι 

από πρώτο χέρι μαρτυρίες των ηλικιωμένων όσον αφορά 
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την εμπειρία τους με τα μέτρα COVID-19 (βλ. ιδέα). Επίσης, 

ένας πολίτης ζητεί τη διεξαγωγή έρευνας σχετικά με τις 

παράπλευρες ζημίες και τις κρυφές επιπτώσεις της 

πανδημίας (βλ. ιδέα). 

Αρκετοί συμμετέχοντες ζητούν ενισχυμένη στήριξη της 

ψυχικής υγείας για την αντιμετώπιση των κοινωνικών και 

οικονομικών συνεπειών της πανδημίας, ιδίως μεταξύ των 

νέων (βλ. ιδέα και ιδέα). Ορισμένες εκδηλώσεις 

περιστρέφονται επίσης γύρω από το θέμα αυτό, για 

παράδειγμα σε σχέση με το μέλλον της ευρωπαϊκής 

δημόσιας υγείας μετά την κρίση του κορωνοϊού (βλ. 

εκδήλωση). 

Οι συζητήσεις σχετικά με το πρόγραμμα εμβολιασμού 

φέρνουν στην επιφάνεια αντικρουόμενες απόψεις, οι οποίες 

περιλαμβάνουν, μεταξύ άλλων, την ιδέα ότι ο εμβολιασμός 

θα πρέπει να είναι υποχρεωτικός για όλους (βλ. 

παράδειγμα ιδέας) αλλά και την υπόδειξη ότι οι πολίτες θα 

πρέπει να είναι ελεύθεροι να επιλέγουν (βλ. παράδειγμα 

ιδέας). Ένας άλλος συμμετέχων υποστηρίζει ότι τα εμβόλια 

δεν θα πρέπει να είναι υποχρεωτικά για τους νέους και ότι η 

ΕΕ δεν θα πρέπει να τους «εκβιάζει» δίνοντάς τους 

δυνατότητα «διευκόλυνσης» της διακρατικής μετακίνησής 

τους με αντάλλαγμα τον εμβολιασμό, και ότι τα τεστ PCR θα 

πρέπει να είναι δωρεάν σε περίπτωση που είναι 

υποχρεωτικά (βλ. ιδέα). Προτείνεται επίσης να 

συμφωνήσουν τα κράτη μέλη της ΕΕ να αναγνωρίσουν τα 

σχετικά πρότυπα του ΠΟΥ καθώς και τα εθνικά έγγραφα 

που πιστοποιούν το επίπεδο αντισωμάτων (ή 

εμβόλιο/αναμνηστική δόση) (βλ. ιδέα). Το πράσινο 

πιστοποιητικό συζητείται επίσης ευρέως, με την 

αντιπαράθεση μεταξύ εκείνων που ζητούν την κατάργησή 

του (βλ. παράδειγμα ιδέας), επειδή φοβούνται τη δημιουργία 

πολιτών δύο κατηγοριών (βλ. ιδέα) και οι οποίοι 

υποστηρίζουν ότι η Ευρώπη θα πρέπει να προασπίζει το 

δικαίωμα επιλογής αποχής από τον εμβολιασμό (βλ. ιδέα) 

και εκείνων που υποστηρίζουν ότι ένα τέτοιο υγειονομικό 

διαβατήριο και ο υποχρεωτικός εμβολιασμός αποτελούν 

μέρος μιας συλλογικής προσπάθειας για την καταπολέμηση 

του ιού και τη διασφάλιση της βιωσιμότητας των 

συστημάτων υγειονομικής περίθαλψης (βλ. παράδειγμα 

ιδέας). Μία συνεισφορά αφορά τις διαδικασίες σχετικά με τις 

αγορές εμβολίων σε επίπεδο ΕΕ, ζητώντας ευρύτερη 

δημοσιοποίηση και διαφάνεια όσον αφορά τις συμβάσεις με 

τις φαρμακευτικές εταιρείες (βλ. ιδέα). 

Αρκετοί πολίτες ζητούν μεγαλύτερη αλληλεγγύη καθώς και 

τη δημιουργία μιας παγκόσμιας εταιρικής σχέσης και 

χρηματοδότησης για την καταπολέμηση και την εξάλειψη 

των ασθενειών σε παγκόσμιο επίπεδο και υποδεικνύουν ότι 

η Ευρώπη μπορεί να είναι ο παγκόσμιος ηγέτης στην 

καταπολέμηση και την πάταξη των πανδημιών, του 

καρκίνου και των καρδιακών παθήσεων (βλ. ιδέα). Με βάση 

την πρόταση ενός πολίτη, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, σε 

συνεργασία με τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας, θα πρέπει 

να προωθήσει μια διεθνή συμφωνία που θα επιτρέπει την 

παγκόσμια παραγωγή και διανομή φαρμάκων σε συγκυρίες 

πανδημίας (βλ. ιδέα), ενώ μια άλλη συνεισφορά 

υπογραμμίζει την ανάγκη εμβολιασμού του παγκόσμιου 

πληθυσμού για την πρόληψη της αύξησης νέων στελεχών 

(βλ. ιδέα). Ταυτόχρονα, οι συνεισφέροντες προτείνουν τη 

λήψη μέτρων για τη διασφάλιση των διπλωμάτων 

ευρεσιτεχνίας των εταιρειών και υποστηρίζουν ότι η 

Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα μπορούσε να διαδραματίσει 

σημαντικό ρόλο ως διαμεσολαβητής και πρεσβευτής αυτής 

της προσπάθειας (βλ. ιδέα). 

Η υγεία σε μια 
ψηφιοποιημένη 
εποχή 

Η συμβολή των τεχνολογιών στην υγειονομική περίθαλψη 

συζητήθηκε εκτενώς από τους συνεισφέροντες στην 

πλατφόρμα, συμπεριλαμβανομένων των αρνητικών 

επιπτώσεων της ψηφιοποίησης στην ανθρώπινη υγεία, οι 

οποίες αντιπροσωπεύουν για πολλούς τη σκοτεινή πλευρά 

της ψηφιακής επανάστασης. 

Μια ομάδα πολιτών συζήτησε τις ευκαιρίες και τις απειλές 

για την υγεία που συνδέονται με την αυξημένη ψηφιοποίηση 

τις τελευταίες δεκαετίες. Σύμφωνα με αρκετές ιδέες, η 

ψηφιοποίηση, η συμβατότητα και η ενοποίηση των 

ευρωπαϊκών συστημάτων ηλεκτρονικής υγείας θεωρούνται 

τρόπος παροχής διαλειτουργικών μητρώων υγείας στους 

πολίτες σε ολόκληρη την ΕΕ (βλ. παράδειγμα ιδέας). Οι 

συμμετέχοντες υπογραμμίζουν εν γένει τη χρήση της 

τεχνητής νοημοσύνης και τον βασικό ρόλο των δεδομένων 

(βλ. παράδειγμα ιδέας). Ωστόσο, ορισμένοι συνεισφέροντες 

επιδεικνύουν επιφυλακτικότητα και τονίζουν την τρωτότητα 

αυτών των ευαίσθητων δεδομένων καθώς και την ανάγκη να 

περιοριστεί - τόσο σε εθνικό όσο και σε ευρωπαϊκό επίπεδο 

- ο όγκος του συνόλου δεδομένων υγείας (βλ. ιδέα). Για 

παράδειγμα, ένας πολίτης ζητεί την απαγόρευση των 

εθνικών βάσεων δεδομένων γονιδιώματος λόγω του υψηλού 

κινδύνου παραβίασης των δικαιωμάτων στην ιδιωτική ζωή 

(βλ. ιδέα). 

Από μια διαφορετική σκοπιά, συζητείται κυρίως ο ψηφιακός 

εθισμός και προτείνεται ένα σχέδιο δράσης της ΕΕ για την 

καταπολέμηση του ψηφιακού εθισμού (βλ. ιδέα), ενώ 

ορισμένοι συνεισφέροντες προτείνουν την εισαγωγή 

σχετικής κατάρτισης στα σχολεία καθώς και ενημερωτικές 

εκστρατείες ώστε οι ενήλικες να περιορίσουν την ψηφιακή 

αλληλεπίδραση. Επισημάνθηκε επίσης το ζήτημα του 

ψηφιακού εθισμού και του εθισμού στα βιντεοπαιχνίδια (βλ. 

εκδήλωση)) και προβλήθηκαν ιδέες όπως οι επιγραμμικές 

διεπαφές αυτοβοήθειας. Μια άλλη ιδέα προτείνει να δοθεί 

προτεραιότητα στη χρηματοδότηση της έρευνας στον τομέα 

της άσκησης, ενώ στο πεδίο της ηλεκτρονικής υγείας 

προκρίνει ψηφιακές λύσεις που βοηθούν τους πολίτες να 

https://futureu.europa.eu/processes/Health/f/3/proposals/11153
https://futureu.europa.eu/processes/Health/f/3/proposals/107944
https://futureu.europa.eu/processes/Health/f/3/proposals/82798
https://futureu.europa.eu/processes/Health/f/3/proposals/241792
https://futureu.europa.eu/processes/Health/f/4/meetings/22573
https://futureu.europa.eu/processes/Health/f/3/proposals/47059
https://futureu.europa.eu/processes/Health/f/3/proposals/247831
https://futureu.europa.eu/processes/Health/f/3/proposals/32675
https://futureu.europa.eu/processes/Health/f/3/proposals/39686
https://futureu.europa.eu/processes/Health/f/3/proposals/242782
https://futureu.europa.eu/processes/Health/f/3/proposals/888
https://futureu.europa.eu/processes/Health/f/3/proposals/18316
https://futureu.europa.eu/processes/Health/f/3/proposals/16931
https://futureu.europa.eu/processes/Health/f/3/proposals/17262
https://futureu.europa.eu/processes/Health/f/3/proposals/4065
https://futureu.europa.eu/processes/Health/f/3/proposals/33958
https://futureu.europa.eu/processes/Health/f/3/proposals/65770
https://futureu.europa.eu/processes/Health/f/3/proposals/15151
https://futureu.europa.eu/processes/Digital/f/15/proposals/1325
https://futureu.europa.eu/processes/Health/f/3/proposals/257732
https://futureu.europa.eu/processes/Health/f/3/proposals/1066
https://futureu.europa.eu/processes/Health/f/3/proposals/3104
https://futureu.europa.eu/processes/Health/f/3/proposals/98
https://futureu.europa.eu/processes/Health/f/4/meetings/101377


 

© Kantar Public 2022 39 

παραμείνουν σωματικά δραστήριοι, προκειμένου να 

καταπολεμηθεί ένα ευρύ φάσμα χρόνιων παθήσεων που 

οφείλονται στην έλλειψη σωματικής δραστηριότητας (βλ. 

ιδέα). 

Περίθαλψη του 
καρκίνου 

Ένα θέμα που αναφέρεται συχνά στην πλατφόρμα, ιδίως 

όσον αφορά την πρόληψη, αλλά και τις κοινωνικές και 

ψυχολογικές συνέπειές του, είναι αυτό του καρκίνου (βλ. 

παράδειγμα ιδέας). Και σε αυτό το πλαίσιο, οι συμμετέχοντες 

προτείνουν τη συγκέντρωση πόρων για την καταπολέμηση 

του καρκίνου σε ολόκληρη την ΕΕ (βλ. παράδειγμα ιδέας). 

Οι συνεισφέροντες επισημαίνουν την ανάγκη για 

συντονισμένες προσπάθειες έγκαιρης διάγνωσης, όπως ο 

απεικονιστικός έλεγχος, την οποία καλείται να υποστηρίξει η 

ΕΕ (βλ. παράδειγμα ιδέας και ιδέας). 

Σε σχέση με την πρόληψη του καρκίνου, σύμφωνα με μια 

ιδέα προτείνεται να απαγορευτούν οι συσκευές τεχνητού 

μαυρίσματος για την πρόληψη του κινδύνου ανάπτυξης 

καρκίνου του δέρματος (βλ. ιδέα), ενώ ένας άλλος 

συνεισφέρων τονίζει τη σημασία της πρόληψης του καρκίνου 

στις αγροτικές περιοχές, η οποία συχνά δεν καλύπτεται 

σχεδόν καθόλου από εκστρατείες πρόληψης του καρκίνου 

(βλ. ιδέα). Ορισμένοι συμμετέχοντες υπογραμμίζουν το 

εμπόδιο των έμφυλων στερεοτύπων και του στίγματος στην 

προώθηση ενός υγιεινού τρόπου ζωής και πρακτικών 

πρόληψης μεταξύ των ανδρών. Επιθυμούν να καθιερωθούν 

στην ΕΕ στοχευμένες εκστρατείες ευαισθητοποίησης, ιδίως 

όσον αφορά την πρόληψη του καρκίνου του προστάτη (βλ. 

ιδέα). 

 

 

Εργαζόμενοι στον 
τομέα της 
υγειονομικής 
περίθαλψης 

Το θέμα των συνθηκών εργασίας στον τομέα της 

υγειονομικής περίθαλψης έχει τεθεί από τους συμμετέχοντες 

σε σχέση όχι μόνο με την υγεία αλλά και με τη μετανάστευση 

και το φύλο (βλ. για παράδειγμα, το κεφάλαιο για τη 

μετανάστευση). Οι συμμετέχοντες υπογράμμισαν τη 

συμβολή των γυναικών που εργάζονται στον τομέα της 

υγειονομικής περίθαλψης και την ανάγκη στήριξής τους 

επενδύοντας σε προγράμματα ανάπτυξης ηγεσίας και 

αναβάθμισης δεξιοτήτων (βλ. ιδέα). 

Οι ιδέες σχετικά με τους εργαζόμενους στον τομέα της 

υγειονομικής περίθαλψης καταδεικνύουν τις αντίξοες 

συνθήκες εργασίας που επηρεάζουν αυτόν τον τομέα (βλ. 

παράδειγμα ιδέας), και ζητούν εν γένει τη βελτίωση των 

μισθών και των συνθηκών εργασίας (βλ. ιδέα). 

Η πανδημία συνέβαλε επίσης στην ανάδειξη της βασικής 

κοινωνικής συμβολής των εργαζομένων στον τομέα της 

υγειονομικής περίθαλψης, προκαλώντας ενίοτε ευρύτερες 

συζητήσεις σχετικά με τη φύση των υφιστάμενων 

συστημάτων υγειονομικής περίθαλψης και τον ρόλο των 

ιδιωτικών φορέων στον εν λόγω τομέα, 

συμπεριλαμβανομένου του αντίκτυπου των 

ιδιωτικοποιήσεων στις συνθήκες εργασίας (βλ. ιδέα). 

Σύμφωνα με μια ιδέα, το Ευρωπαϊκό Έτος Εθελοντών θα 

αποτίσει φόρο τιμής στις προσπάθειες και τον αντίκτυπο των 

εθελοντών κατά τη διάρκεια της πανδημίας COVID-19 (βλ. 

ιδέα). 

Σεξουαλική και 
αναπαραγωγική 
υγεία 

Στο πλαίσιο ιδεών και εκδηλώσεων συζητείται το αίτημα για 

εξασφάλιση πρόσβασης σε οικονομικά προσιτή και 

προσβάσιμη αντισύλληψη για όλες τις γυναίκες (βλ. 

εκδήλωση). Ορισμένες ιδέες προτείνουν τη διάθεση δωρεάν 

εμμηνορροϊκών προϊόντων σε δημόσιους χώρους για την 

καταπολέμηση της λεγόμενης «φτώχειας σε σχέση με την 

εμμηνόρροια» (βλ. παράδειγμα ιδέας). Άλλες προτάσεις 

προτείνουν τη μείωση ή την κατάργηση των φόρων που 

επιβάλλονται στα προϊόντα γυναικείας υγιεινής, όπως οι 

σερβιέτες (βλ. ιδέα). Επίσης, επισημαίνεται η ανάγκη για 

περισσότερη έρευνα σχετικά με την αναπαραγωγική υγεία 

των γυναικών και την ανάπτυξη λιγότερο επεμβατικών 

γυναικείων και ανδρικών αντισυλληπτικών (βλ. ιδέα), καθώς 

και να διατίθεται το χάπι της επόμενης ημέρας σε κάθε χώρα 

χωρίς ιατρική συνταγή. Οι απόψεις κατά του δικαιώματος 

στην άμβλωση καταγράφονται επίσης στην πλατφόρμα (βλ. 

ιδέα). 

Στις συνεισφορές εξετάζεται η ανάγκη προώθησης της 

σεξουαλικής διαπαιδαγώγησης μέσω μιας πανευρωπαϊκής 

προσέγγισης, εκστρατειών για τη σεξουαλική υγεία ή μέσω 

της στήριξης μη κυβερνητικών ιδρυμάτων που 

δραστηριοποιούνται στον τομέα αυτό (βλ. παράδειγμα 

ιδέας). 

 

 

https://futureu.europa.eu/processes/Health/f/3/proposals/55345
https://futureu.europa.eu/processes/Health/f/3/proposals/254894
https://futureu.europa.eu/processes/Health/f/3/proposals/226084
https://futureu.europa.eu/processes/Health/f/3/proposals/226051
http://futureu.europa.eu/processes/Health/f/3/proposals/238331
https://futureu.europa.eu/processes/Health/f/3/proposals/109858
https://futureu.europa.eu/processes/Health/f/3/proposals/140251
https://futureu.europa.eu/processes/Health/f/3/proposals/188764
https://futureu.europa.eu/processes/Health/f/3/proposals/218396
https://futureu.europa.eu/processes/Health/f/3/proposals/126325
https://futureu.europa.eu/processes/Health/f/3/proposals/227965
https://futureu.europa.eu/processes/Health/f/3/proposals/900
https://futureu.europa.eu/processes/Health/f/3/proposals/251428
https://futureu.europa.eu/processes/Health/f/4/meetings/116854
https://futureu.europa.eu/processes/Health/f/3/proposals/4985
https://futureu.europa.eu/processes/Economy/f/10/proposals/1172
https://futureu.europa.eu/processes/Health/f/3/proposals/1136
https://futureu.europa.eu/processes/Health/f/3/proposals/252786
http://futureu.europa.eu/processes/Health/f/3/proposals/238327
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Σε εκδήλωση στο Βερολίνο συζητήθηκαν οι μελλοντικές 

προοπτικές, αλλά ιδίως τα δεοντολογικά ζητήματα που 

σχετίζονται με τη γονιμοποίηση in vitro (βλ. εκδήλωση). Σε 

μία πρόταση προτείνεται η δημιουργία υποστηριζόμενων και 

προωθούμενων από την ΕΕ κλινικών σεξουαλικής υγείας 

(βλ. ιδέα), ενώ σε μια άλλη τονίζεται η σημασία της 

καταπολέμησης του HIV (βλ. ιδέα). 

https://futureu.europa.eu/processes/Health/f/4/meetings/24190
https://futureu.europa.eu/processes/Health/f/3/proposals/57784
https://futureu.europa.eu/processes/Health/f/3/proposals/190742
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Γράφημα 11 – Νοητικός χάρτης της θεματικής ενότητας «Υγεία» πρώτο μέρος 
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Γράφημα 12 – Νοητικός χάρτης της θεματικής ενότητας «Υγεία» δεύτερο μέρος 
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 Η θεματική ενότητα «Ισχυρότερη οικονομία, κοινωνική 

δικαιοσύνη και θέσεις εργασίας» συγκέντρωσε συνολικά, 

έως τις 20 Φεβρουαρίου 2022, 1.867 ιδέες, 2.037 σχόλια και 

573 εκδηλώσεις. Οι συνεισφέροντες τονίζουν πόσο 

σημαντικό είναι να καταστεί η ΕΕ πιο συμπεριληπτική και 

κοινωνικά δίκαιη, ιδίως υπό το πρίσμα της πανδημίας 

COVID-19, και επισημαίνουν διάφορα ζητήματα που 

αντιλαμβάνονται ως προκλήσεις, όπως η έλλειψη στήριξης 

στους νέους Ευρωπαίους και η έλλειψη συνεργασίας μεταξύ 

των κρατών μελών. Η κατοχύρωση βασικού άνευ όρων 

εισοδήματος σε ολόκληρη την ΕΕ αποτελεί έναν από τους 

συχνότερα προτεινόμενους μηχανισμούς για να καταστεί η 

Ευρώπη πιο συμπεριληπτική και κοινωνικά δίκαιη. Επίσης, 

οι συνεισφέροντες διατυπώνουν διάφορες προτάσεις για την 

προώθηση της οικονομικής ανάπτυξης στην ΕΕ με τη 

θέσπιση οικονομικών πολιτικών, την περαιτέρω εμβάθυνση 

της ευρωπαϊκής ενιαίας αγοράς, την εστίαση στην 

καινοτομία και την προώθηση και στήριξη των ΜΜΕ και των 

στρατηγικών βιομηχανιών. Εξάλλου, οι συνεισφέροντες 

πιστεύουν ότι η πράσινη και η ψηφιακή μετάβαση 

προσφέρουν ευκαιρίες για την αναβάθμιση των δεξιοτήτων 

των Ευρωπαίων εργαζομένων και την προσαρμογή τους 

στη μεταβαλλόμενη αγορά εργασίας, ώστε η ευρωπαϊκή 

οικονομία να είναι ανταγωνιστική και πιο αυτόνομη. Οι 

διάφορες ιδέες μπορούν να ομαδοποιηθούν υπό τις 

ακόλουθες θεματικές ενότητες: 

 Πιο συμπεριληπτική και κοινωνικά δίκαιη Ευρώπη 

 Οικονομική ανάκαμψη 

4. Ισχυρότερη 
οικονομία, κοινωνική 
δικαιοσύνη και 
θέσεις εργασίας  
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 Καινοτομία – τόνωση της ανάπτυξης 

 Κοινωνική προστασία και κοινωνική ασφάλεια 

 Φορολογία για μια δίκαιη οικονομία 

 Περαιτέρω ενίσχυση της ευρωπαϊκής ενιαίας 

αγοράς 

 Τόνωση της απασχόλησης 

 Αμφισβήτηση του υφιστάμενου οικονομικού 

μοντέλου 

 Δικαιώματα και προστασία των καταναλωτών 

 

Εκδηλώσεις 

Έχουν διοργανωθεί αρκετές συμμετοχικές εκδηλώσεις 

ώστε να μπορέσουν οι πολίτες να εκφράσουν τις απόψεις 

τους σχετικά με την ΕΕ και τις ανησυχίες τους για το 

μέλλον. Για παράδειγμα, στην Ιταλία, ένα εργαστήριο 

νεολαίας σχετικά με το μέλλον της Ευρώπης 

συγκέντρωσε διάφορες ιδέες και προτάσεις για τη 

διασφάλιση κατάλληλων συνθηκών εργασίας, τη 

δημιουργία ποιοτικών θέσεων εργασίας, καθώς και 

προτάσεις για την καταπολέμηση όλων των μορφών 

διακρίσεων, της φτώχειας και του κοινωνικού 

αποκλεισμού (βλ. εκδήλωση). Ομοίως, μια εθνική 

εκδήλωση του CoFE στην Πορτογαλία συζήτησε τον 

τρόπο δημιουργίας μιας πιο συνεκτικής και κοινωνικής 

Ευρώπης μέσω «ριζικών αλλαγών» (βλ. εκδήλωση). Σε 

διάσκεψη με τίτλο «Βουλγαρικές φωνές για την Ευρώπη» 

διερευνήθηκαν τα ζητήματα που αντιμετωπίζει η 

τουριστική βιομηχανία, τόσο σε εθνικό όσο και σε 

ευρωπαϊκό επίπεδο (βλ. εκδήλωση). 

Πραγματοποιήθηκαν διάφορες εκδηλώσεις, όπως ένα 

συμμετοχικό εργαστήριο, σχετικά με τον βιώσιμο 

τουρισμό και τη διατήρηση και αξιοποίηση της τοπικής 

πολιτιστικής κληρονομιάς (βλ. παράδειγμα εκδήλωσης). 

Μια ομάδα επαγγελματιών της κοινωνίας των πολιτών 

συμμετείχε σε συζήτηση σχετικά με την οικονομική 

συνεργασία και τις προοπτικές των συνεργατικών 

σχηματισμών να συντομεύσουν τη διαδρομή μεταξύ των 

παγκόσμιων αλυσίδων αξίας, της παραγωγής και της 

χρήσης (βλ. εκδήλωση). 

Το Ευρωπαϊκό Δίκτυο κατά της φτώχειας διοργάνωσε 

εκδήλωση για να συζητήσει το έγγραφο θέσης του, στο 

οποίο περιγράφονται επτά βασικές προτεραιότητες 

προκειμένου να διασφαλιστεί ότι η ΕΕ διαδραματίζει 

ισχυρό ρόλο στην αντιμετώπιση των βαθύτερων αιτίων 

της φτώχειας και της ανισότητας, με αίτημα, μεταξύ 

άλλων, να τεθεί η δημιουργία μιας πιο κοινωνικής 

Ευρώπης στο επίκεντρο όλων των πολιτικών της ΕΕ και 

να εξασφαλιστεί μεγαλύτερη προστασία των 

ανθρωπίνων δικαιωμάτων και της ισότητας (βλ. 

εκδήλωση). 

Ένα εργαστήριο σπουδαστών στην Πολωνία συζήτησε τη 

σκοπιμότητα ενός κατώτατου μισθού σε επίπεδο ΕΕ. Οι 

σπουδαστές διατύπωσαν σειρά προτάσεων που 

περιλαμβάνουν μεταξύ άλλων την παροχή υγειονομικής 

περίθαλψης υψηλής ποιότητας σε ολόκληρη την ΕΕ και 

τη διασυνοριακή συνεργασία παράλληλα με την 

καθιέρωση κατώτατου μισθού για ορισμένα επαγγέλματα 

(βλ. εκδήλωση). Σε εκδήλωση στη Δανία συζητήθηκε 

επίσης εάν η ΕΕ θα πρέπει να θεσπίσει κατώτατο μισθό 

(βλ. εκδήλωση). 

Πραγματοποιήθηκε διασυνοριακός μαραθώνιος 

καινοτομίας (hackathon) για την επαγγελματική 

κινητικότητα, τη διασυνοριακή συνεργασία, τη συνοχή και 

την ανθεκτικότητα, ιδίως υπό το πρίσμα της πανδημίας 

Covid-19 (βλ. εκδήλωση). Ένας άλλος μαραθώνιος 

καινοτομίας (hackathon) διοργανώθηκε στο 

Λουξεμβούργο με νέους επιχειρηματίες να συζητούν το 

όραμά τους για το μέλλον, όπου μεταξύ ορισμένων 

βασικών μηνυμάτων περιλαμβάνονταν η επένδυση στην 

ψηφιοποίηση και στις ψηφιακές δεξιότητες, η γυναικεία 

επιχειρηματικότητα και η προώθηση της βιώσιμης 

ανάπτυξης και η στήριξη των επιχειρήσεων που έχουν 

θετικό αντίκτυπο στις κοινωνίες μας (βλ. εκδήλωση). 

Πιο συμπεριληπτική 
και κοινωνικά 
δίκαιη Ευρώπη 

Η επιδίωξη οικοδόμησης μιας κοινωνικά δίκαιης και χωρίς 

αποκλεισμούς οικονομίας στην Ευρώπη έχει καταγράψει τις 

περισσότερες ιδέες στο πλαίσιο αυτής της θεματικής 

ενότητας. Το θέμα αυτό αφορά τον στόχο της ενίσχυσης της 

κοινωνικής συνοχής, ως μέσου για την επίτευξη μιας 

ισχυρής οικονομίας (βλ. ιδέα). Ένα ευρύ φάσμα ιδεών στο 

πλαίσιο αυτού του θεματικού τομέα προωθούν εν γένει τη 

διεύρυνση του ευρωπαϊκού πυλώνα κοινωνικών 

δικαιωμάτων (βλ. παράδειγμα ιδέας με πολλές θετικές 

αντιδράσεις) και μια ενιαία προσέγγιση της ΕΕ όσον αφορά 

την κοινωνική ασφάλιση, από τη γονική μέριμνα και την 

οικογένεια έως το δικαίωμα σε προσβάσιμη στέγαση και 

συνταξιοδοτικές πολιτικές (βλ. εκδήλωση). Άλλοι 

συμμετέχοντες συζητούν τον ευρωπαϊκό πυλώνα 

κοινωνικών δικαιωμάτων ως πυξίδας για την επίτευξη μιας 

κοινωνικής Ευρώπης και ζητούν τη θέσπιση ελάχιστου 

στόχου στους τομείς της απασχόλησης, της μείωσης της 

φτώχειας και της εκπαίδευσης και των δεξιοτήτων (βλ. ιδέα). 

Από την άλλη πλευρά, ορισμένοι συνεισφέροντες 

υποστηρίζουν ότι το εργατικό δίκαιο, τα συστήματα 

κοινωνικής πρόνοιας και τα συνταξιοδοτικά συστήματα θα 

https://futureu.europa.eu/processes/Economy/f/13/meetings/126127
https://futureu.europa.eu/processes/Economy/f/13/meetings/129394
https://futureu.europa.eu/processes/Economy/f/13/meetings/110188
https://futureu.europa.eu/processes/Economy/f/13/meetings/134115
https://futureu.europa.eu/processes/Economy/f/13/meetings/127316
https://futureu.europa.eu/processes/Economy/f/13/meetings/107284
https://futureu.europa.eu/processes/Economy/f/13/meetings/116756
https://futureu.europa.eu/processes/Economy/f/13/meetings/116525
https://futureu.europa.eu/processes/Economy/f/13/meetings/103819
https://futureu.europa.eu/processes/Economy/f/13/meetings/100750
https://futureu.europa.eu/processes/Economy/f/10/proposals/224996
https://futureu.europa.eu/processes/Economy/f/10/proposals/13837
https://futureu.europa.eu/processes/Economy/f/13/meetings/90421
https://futureu.europa.eu/processes/Economy/f/10/proposals/112729


 

© Kantar Public 2022 45 

πρέπει να παραμείνουν στην αρμοδιότητα κάθε κράτους 

μέλους (βλ. ιδέα). 

Αρκετοί συμμετέχοντες στην πλατφόρμα ζητούν μια πιο 

κοινωνικά δίκαιη Ευρώπη που θα μπορούσε να επιτευχθεί, 

για παράδειγμα, με την ανάπτυξη ενός δείκτη μέτρησης της 

κοινωνικής ισότητας (βλ. παράδειγμα ιδέας). 

Ένα από τα επιμέρους θέματα που συζητήθηκαν ευρέως 

στο πλαίσιο αυτού του θέματος είναι η ανάγκη ανάπτυξης 

πολιτικών σε θεσμικό επίπεδο για την επίτευξη της ισότητας 

των φύλων, καθώς και σε πολιτιστικό και εκπαιδευτικό 

επίπεδο (βλ. παράδειγμα ιδέας). Μια πρόταση συνίσταται 

στη θέσπιση ποσοστώσεων των φύλων για τις διευθυντικές 

θέσεις σε επιχειρήσεις (βλ. ιδέα). Συγκεκριμένα, υπάρχουν 

ιδέες που προτείνουν πολιτικές για την ισότητα και αφορούν 

αποφάσεις για γονική άδεια (βλ. ιδέα) και ίσες ευκαιρίες 

απασχόλησης (βλ. ιδέα). Στο πλαίσιο αυτό, σε συζήτηση 

στρογγυλής τραπέζης εξετάστηκαν οι προκλήσεις που 

αντιμετωπίζουν οι γυναίκες επιχειρηματίες στο 

επιχειρηματικό περιβάλλον, οι μισθολογικές ανισότητες, οι 

ευκαιρίες χρηματοδότησης και επισημάνθηκαν 

παραδείγματα ορθών πρακτικών σε τοπικό και εθνικό 

επίπεδο (βλ. εκδήλωση και εκδήλωση). Διατυπώθηκαν 

επίσης εκτιμήσεις σχετικά με την επισφάλεια της 

απασχόλησης των γυναικών κατά τη διάρκεια της νόσου 

COVID-19 (βλ. ιδέα και ιδέα). 

Περαιτέρω ιδέες περιλαμβάνουν, για παράδειγμα, αίτημα για 

την ενίσχυση της ισότητας των φύλων στους τομείς της 

αρχιτεκτονικής και των έργων πολιτικού μηχανικού (βλ. 

ιδέα). Μια ιδέα που καταγράφεται στην πλατφόρμα 

υποστηρίζει την έγκριση της οδηγίας για την ίση μεταχείριση 

προκειμένου να εξασφαλιστεί η ίση μεταχείριση σε όλους 

τους τομείς της ζωής (βλ. ιδέα). Παρόμοιες ιδέες αφορούν 

μέτρα κατά των σεξουαλικών επιθέσεων και της 

ενδοοικογενειακής βίας, στο πλαίσιο των οποίων 

διατυπώνονται ιδίως αιτήματα για ανάληψη πρωτοβουλιών 

με σκοπό τη στήριξη των θυμάτων (βλ. ιδέα). 

Ένα άλλο επιμέρους θέμα σχετικά με την προώθηση μιας 

πιο συμπεριληπτικής Ευρώπης, με μεγάλο αριθμό 

συνεισφερόντων, εξετάζει την ανάγκη να διευκολυνθεί η 

ένταξη των ατόμων με αναπηρία, για παράδειγμα με την 

επέκταση της ισχύος των εθνικών καρτών αναπηρίας σε 

ολόκληρη την ΕΕ (βλ. ιδέα) και τη βελτίωση της 

προσβασιμότητας των τουριστικών περιοχών (βλ. ιδέα και 

εκδήλωση). Υποστηρίζεται επίσης η δημιουργία ενός 

κοινωνικού δικτύου για τα άτομα με αναπηρία (βλ. ιδέα). 

Εξάλλου, σύμφωνα με ορισμένες ιδέες προτείνεται οι 

δημόσιοι χώροι να συμβάλουν στη διευκόλυνση των 

διαγενεακών ανταλλαγών, μέσω πάρκων, πολιτιστικών 

κέντρων, κλπ. (βλ. παράδειγμα ιδέας). Αυτή ήταν επίσης μία 

από τις πολλές ιδέες που παρουσιάστηκαν σε ισπανική 

εκδήλωση, η οποία ενθάρρυνε τους πολίτες να μοιραστούν 

τις απόψεις τους σχετικά με τον τρόπο με τον οποίο θα 

βελτίωναν την πόλη τους εάν ήταν στη θέση του δημάρχου 

(βλ. εκδήλωση). 

Ομοίως, μια ιδέα υποστηρίζει βιώσιμες πολεοδομικές αρχές 

που θέτουν τις πόλεις με καλή ποιότητα ζωής στο επίκεντρο 

μιας ανθεκτικής και κοινωνικά δίκαιης ευρωπαϊκής 

οικονομίας, συμπεριλαμβανομένης της προώθησης των 

τοπικών επιχειρήσεων και των τοπικών οικονομιών, της 

πρόσβασης στις δημόσιες μεταφορές, της καλής ποιότητας 

του αέρα, κλπ. (βλ. ιδέα και ιδέα). 

Υποστηρίζεται η ανάγκη παροχής βοήθειας σε άτομα που 

ζουν κάτω από το όριο της φτώχειας και η ανάγκη μείωσης 

των ανισοτήτων (βλ. παράδειγμα ιδέας). Ορισμένες ιδέες 

τονίζουν επίσης την ανάγκη να καταβληθούν μεγαλύτερες 

προσπάθειες για την αντιμετώπιση του προβλήματος των 

αστέγων (βλ. παράδειγμα ιδέας) και την ανάπτυξη 

στρατηγικών ένταξης για τις μειονότητες Ρομά (βλ. 

εκδήλωση και εκδήλωση), ενώ εκφράζονται επίσης 

ορισμένες πιο επιφυλακτικές απόψεις (βλ. ιδέα). 

Διάφορες ιδέες συζητούν την ανάγκη θέσπισης του 

δικαιώματος αποσύνδεσης (βλ. παραδείγματα ιδέας και 

ιδέας). 

Μια άλλη ιδέα υποστηρίζει την επέκταση της ισχύος των 

γαλάζιων καρτών για τους υπηκόους τρίτων χωρών μετά τη 

λήξη της αρχικής απασχόλησής τους (βλ. ιδέα). 

 

Οικονομική 
ανάκαμψη 

Η οικονομική ανάκαμψη είναι ένα από τα θέματα που έχουν 

καταγράψει τη μεγαλύτερη συμμετοχή. Οι συμμετέχοντες 

στην πλατφόρμα αντάλλαξαν τις απόψεις τους σχετικά με 

την ανάγκη τόνωσης της εσωτερικής αγοράς ώστε να 

αυξηθεί η ανταγωνιστικότητά της και να δοθούν κίνητρα για 

καινοτομία, στο πλαίσιο της πορείας προς την ανάκαμψη 

(βλ. ιδέα). Παράλληλα, ορισμένοι συμμετέχοντες 

υποστηρίζουν την ιδέα ενός ανανεωμένου κοινωνικού 

συμβολαίου για την Ευρώπη για μια δίκαιη ανάκαμψη (βλ. 

ιδέα). Επίσης, για να επιτευχθεί μια ευρωπαϊκή κοινωνική 

οικονομία της αγοράς, ένας πολίτης ενθαρρύνει την 

ενίσχυση του κοινωνικού διαλόγου και των συλλογικών 

διαπραγματεύσεων (βλ ιδέα). 

Σε ορισμένα σχόλια και ιδέες στην πλατφόρμα εκφράζονται 

ανησυχίες για το αυξανόμενο δημόσιο χρέος στην ΕΕ (βλ. 

παράδειγμα ιδέας και εκδήλωσης): Στο πλαίσιο αυτό 

διεξάγεται συζήτηση σχετικά με τον ρόλο της Ευρωπαϊκής 

Τράπεζας Επενδύσεων (ΕΚΤ), ενώ, μεταξύ άλλων, 

διατυπώνεται αίτημα για αναθεώρηση των κανόνων του 

Συμφώνου Σταθερότητας και Ανάπτυξης (βλ. ιδέα) και της 

νομοθεσίας για τις ανισορροπίες του ισοζυγίου τρεχουσών 

συναλλαγών (βλ. παράδειγμα ιδέας), και γενικότερα, για 

διεύρυνση της εντολής της ΕΚΤ (βλ. ιδέα και ιδέα). 
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Το κύριο επίκεντρο της συζήτησης περιστράφηκε γύρω από 

το σχέδιο ανάκαμψης της ΕΕ, όπου οι συνεισφέροντες 

τόνισαν την πρόκληση για αλληλεγγύη που επιμερίζεται 

μεταξύ των χωρών της ΕΕ και συζήτησαν τις προκλήσεις για 

την ενεργοποίηση κονδυλίων (βλ. παράδειγμα ιδέας και 

εκδήλωσης). Ταυτόχρονα, οι συνεισφέροντες 

υπογραμμίζουν την ανάγκη αυστηρότητας, 

αποτελεσματικότητας και διαφάνειας κατά την εφαρμογή 

των σχεδίων ανάκαμψης (βλ. παράδειγμα ιδέας). 

Οι συνεισφέροντες προβάλλουν συχνά ιδέες για την 

προώθηση της τοπικής κατανάλωσης και παραγωγής, με τις 

ΜΜΕ ως κινητήρια δύναμη της ανάπτυξης, οι οποίες 

θεωρούνται καθοριστικής σημασίας για την οικονομική 

ανάκαμψη της ΕΕ. Για τον λόγο αυτό, οι πολίτες τονίζουν την 

ανάγκη να εξαλειφθούν τα γραφειοκρατικά εμπόδια για τις 

επιχειρήσεις (βλ. παράδειγμα ιδέας και εκδήλωσης) και να 

απλουστευτούν οι γραφειοκρατικές διαδικασίες για τις 

νεοσύστατες ξένες επιχειρήσεις (βλ. ιδέα). Οι συμμετέχοντες 

προτείνουν επίσης να διοχετεύονται στοχευμένα κονδύλια 

της ΕΕ και στις ΜΜΕ (βλ. παράδειγμα ιδέας). Σύμφωνα με 

την ευρεία τάση στο πλαίσιο αυτού του θέματος, 

καταγράφονται πολλά αιτήματα για αύξηση της παραγωγής 

αγαθών εντός της ΕΕ και για μείωση των εισαγωγών (βλ. 

ιδέα και ιδέα). Μία συνεισφέρουσα προτείνει να αναφέρεται 

η προέλευση των προϊόντων που πωλούνται μέσω 

διαδικτύου για την προώθηση μεγαλύτερης τοπικής 

κατανάλωσης (βλ. ιδέα). 

Σε σχέση με τις στρατηγικές ανάκαμψης, η συνοχή 

επισημαίνεται ως ουσιαστική αξία, σε συνδυασμό με τα 

κοινωνικά δικαιώματα στο διαδίκτυο και την αντιμετώπιση 

των αναγκών απασχόλησης των νέων (βλ. εκδήλωση). Για 

παράδειγμα, οι επενδύσεις στις μελλοντικές γενιές 

παρουσιάζονται επίσης ως στρατηγική για την επανεκκίνηση 

της οικονομίας, μετά την κρίση COVID-19 (βλ. ιδέα). 

Στο ίδιο πνεύμα, με αφορμή την COVID-19, οι 

συνεισφέροντες συζητούν την ανάγκη χρηματοδότησης 

πιθανών μελλοντικών μέτρων ετοιμότητας σε περίπτωση 

πανδημίας (βλ. παράδειγμα ιδέας). Στο πλαίσιο αυτό, μία 

ιδέα εξετάζει την υποστελέχωση των επαγγελματιών του 

τομέα της υγείας στην Ευρώπη (βλ. ιδέα). Επιπροσθέτως, οι 

συνεισφέροντες τονίζουν τη σημασία της διάθεσης 

δημόσιων πόρων για τη στήριξη των μικρών παραγωγών και 

εμπόρων για την αποζημίωσή τους για όλες τις ζημίες που 

προκλήθηκαν από το κλείσιμο των επιχειρήσεων κατά τη 

διάρκεια της πανδημίας (βλ. ιδέα). 

 

 

 

Καινοτομία – 
τόνωση της 
ανάπτυξης 

Μεγάλος αριθμός καταχωρίσεων στο πλαίσιο αυτής της 

θεματικής ενότητας ανέδειξε την καινοτομία ως θεμελιώδες 

πλεονέκτημα της ευρωπαϊκής οικονομίας. Προτείνεται η 

τόνωση της ανάπτυξης μέσω επενδύσεων στην έρευνα, τις 

δεξιότητες, τις γνώσεις και την εμπειρογνωμοσύνη υψηλής 

τεχνολογίας (τεχνητή νοημοσύνη, τεχνολογία αλυσίδας 

συστοιχιών, νανοτεχνολογία, αποθήκευση ενέργειας, 

συνθετικό κρέας, κλπ.). Ορισμένες ιδέες συζητούν τη 

μετατόπιση του ανταγωνισμού από την ελαχιστοποίηση του 

κόστους στη μεγιστοποίηση της γνώσης, δημιουργώντας 

ευκαιρίες για την ευρωπαϊκή οικονομία της γνώσης ώστε να 

μπορέσει να εδραιωθεί (βλ. ιδέα και ιδέα). Επιπροσθέτως, 

διάφορες ιδέες προσδιορίζουν την ανάγκη τεχνολογικής 

ανεξαρτησίας, για παράδειγμα, με την ανάπτυξη της 

ικανότητας παραγωγής υλισμικού της ΕΕ και τη μείωση της 

βιομηχανικής και εμπορικής εξάρτησής της από εξωτερικές 

χώρες (βλ. παράδειγμα ιδέας). 

Η πλέον επαναλαμβανόμενη ιδέα στο πλαίσιο αυτού του 

θέματος αφορά την ανάγκη στήριξης των μικρών και 

μεσαίων επιχειρήσεων (βλ. παράδειγμα ιδέας) και τόνωσης 

της επιχειρηματικότητας (βλ. ιδέα). Πράγματι, η 

χρηματοδότηση των νεοφυών επιχειρήσεων και των μικρών 

και μεσαίων επιχειρήσεων (ΜΜΕ) θεωρείται γενικά 

κινητήριος δύναμη καινοτομίας (βλ. παράδειγμα ιδέας). Στην 

πράξη, οι συνεισφέροντες προτείνουν τη στήριξη των ΜΜΕ 

μέσω, για παράδειγμα, ενός ταμείου της ΕΕ που θα παρέχει 

κεφάλαια εκκίνησης για τις ΜΜΕ (βλ. ιδέα) ή μέσω 

διαδικτυακής πλατφόρμας εμπορίου αποκλειστικά για τις 

ευρωπαϊκές ΜΜΕ (βλ. ιδέα). Ένας άλλος συμμετέχων 

επισημαίνει την περίπτωση της ανάπτυξης της Κίνας μέσω 

κόμβων διάδοσης της καινοτομίας και της μεγέθυνσης, σε 

συνδυασμό με ευνοϊκές διοικητικές και φορολογικές 

ρυθμίσεις, οι οποίες ενθάρρυναν τις επενδύσεις και την 

αύξηση των νεοφυών επιχειρήσεων. Ο συμμετέχων ζητεί να 

επανεξεταστούν οι ευρωπαϊκές πολιτικές με βάση τέτοια 

παραδείγματα (βλ. ιδέα). Εξάλλου, μια ιδέα προτείνει την 

εφαρμογή ευνοϊκής φορολόγησης σε νεοσύστατες 

επιχειρήσεις σε τομείς τεχνολογίας αιχμής (βλ. ιδέα). 

Μια εκτενής δέσμη συνεισφορών υπογραμμίζει επίσης την 

ευκαιρία ίδρυσης επιχειρήσεων σε μικρά ευρωπαϊκά χωριά 

και παραμεθόριες περιοχές (βλ. παράδειγμα ιδέας και 

εκδήλωσης), αξιοποιώντας επίσης τη δυνατότητα της 

τηλεργασίας (βλ. ιδέα). Αρκετές ιδέες τάσσονται υπέρ της 

αποκέντρωσης και της ενισχυμένης τοπικής διακυβέρνησης 

(βλ. ιδέα και εκδήλωση), μεταξύ άλλων με σκοπό τη μείωση 

των περιφερειακών εδαφικών ανισοτήτων και της διαρροής 

εγκεφάλων που αντιμετωπίζουν πολλές περιφέρειες (βλ. 

εκδήλωση). Σε παρόμοιο πλαίσιο, διοργανώθηκε εκδήλωση 

για το πώς θα παραμείνουν οι νέοι σε αγροτικές περιοχές και 

σε μικρότερες πόλεις. Στο ίδιο πνεύμα, αρκετές εκδηλώσεις 
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συζήτησαν τις ευκαιρίες αξιοποίησης της τοπικής ανάπτυξης 

των περιοχών για την προώθηση του βιώσιμου τουρισμού 

(βλ. εκδήλωση και εκδήλωση). 

Οι επενδύσεις στην έρευνα και την εκπαίδευση θεωρούνται 

καίριας σημασίας (βλ. ιδέα και εκδήλωση), με την 

υποστήριξη της ανταλλαγής γνώσεων μέσω ενός ανοικτού 

δικτύου εργαστηρίων ή ενός Ευρωπαϊκού Οργανισμού 

Υποδομών (βλ. ιδέα). Μια ευρέως αποδεκτή ιδέα καλεί την 

ΕΕ να τηρήσει την υπόσχεσή της να αφιερώσει το 3 % του 

ΑΕγχΠ στην έρευνα και την καινοτομία (βλ. ιδέα). Μια άλλη 

πρόταση εξετάζει ένα είδος Spotify για την επιστήμη, μια 

προσβάσιμη βάση δεδομένων που θα περιέχει μοντέλα 

τρισδιάστατης εκτύπωσης (βλ. ιδέα), υλικό ηλεκτρονικής 

μάθησης και εκπαιδευτικά προγράμματα που συλλέγουν 

διεθνείς ορθές πρακτικές για την επαγγελματική εκπαίδευση 

(βλ. ιδέα). Μία από τις προτάσεις στον τομέα της έρευνας 

είναι η διευκόλυνση της κατοχύρωσης ευρεσιτεχνιών μέσω 

ενός ταμείου ευρεσιτεχνιών (βλ. ιδέα). Ζητείται επίσης η 

σύσταση μιας Ευρωπαϊκής Ανώτατης Αρχής για την υγεία, η 

οποία θα ενθαρρύνει τη δημόσια και ιδιωτική έρευνα στον 

τομέα της υγείας (βλ. ιδέα). Επίσης, για να ενθαρρυνθεί η 

καινοτομία, ένας πολίτης τάσσεται υπέρ της στήριξης της 

καινοτομίας μέσω μεγαλύτερης ελευθερίας στην 

τυποποίηση για τη μείωση της νομικής ευθύνης έναντι 

καινοτόμων προσεγγίσεων που προσφέρουν εναλλακτικές 

λύσεις (βλ. ιδέα). Υπάρχουν πολυάριθμες προτάσεις για την 

προώθηση της έρευνας και της καινοτομίας με σκοπό την 

ενθάρρυνση της ανάπτυξης βασικών τεχνολογιών γενικής 

εφαρμογής στην Ευρώπη (βλ. ιδέα). 

Άλλες ιδέες διατείνονται ότι η ψηφιακή οικονομία θεωρείται 

προϋπόθεση για την καινοτομία και την ανάπτυξη, ενώ 

συζητούνται τα κρυπτονομίσματα (βλ. παράδειγμα ιδέας) και 

τοπικά ψηφιακά νομίσματα που θα κυκλοφορούν 

παράλληλα με το ευρώ (βλ. ιδέα). Σε ό,τι αφορά τα 

κρυπτονομίσματα, οι συνεισφέροντες θεωρούν ότι είναι 

απαραίτητο ένα κανονιστικό πλαίσιο για την προστασία των 

πολιτών (βλ. παράδειγμα ιδέας). 

Η καινοτομία και η ανάπτυξη συζητούνται επίσης σε σχέση 

με το περιβάλλον και την κλιματική αλλαγή και την πράσινη 

μετάβαση (βλ. ιδέα). Ως εκ τούτου, σε ολόκληρη την 

πλατφόρμα υπάρχουν ιδέες σχετικά με τους στόχους 

κλιματικής ουδετερότητας και τον ηγετικό ρόλο που θα 

μπορούσε να διαδραματίσει η ΕΕ στη δημιουργία και την 

επένδυση σε μια (παγκόσμια) Πράσινη Οικονομία (βλ. 

παράδειγμα ιδέας). Για παράδειγμα, ένας πολίτης προτείνει 

να συμπληρωθεί η πράσινη μετάβαση με τον προσδιορισμό 

των στόχων του σχεδίου βιομηχανικής πολιτικής, μέσω 

ποσοτικών δεικτών για την παρακολούθηση της 

βιομηχανικής στρατηγικής της Ευρώπης σε παγκόσμιο 

επίπεδο (βλ. ιδέα). Επίσης, μία συμμετέχουσα επισημαίνει 

τη δυνατότητα χρήσης της τεχνητής νοημοσύνης για τη 

βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης των επιχειρήσεων (βλ. 

ιδέα). 

Διάφορες ιδέες συζητούν την πρακτική εφαρμογή της 

Πράσινης Οικονομίας, για παράδειγμα μέσω επενδύσεων 

στη βιολογική γεωργία και στις πρωτοβουλίες «Από το 

αγρόκτημα στο πιάτο» (βλ. ιδέα). Ένας άλλος συμμετέχων 

προτείνει την επίτευξη μιας πιο πράσινης οικονομίας με 

παράλληλη αντιμετώπιση του ζητήματος της επισιτιστικής 

ασφάλειας μέσω έξυπνων γεωργικών τεχνολογιών (βλ. 

ιδέα). 

Ωστόσο, ένας πολίτης εξηγεί ότι η εφαρμογή της Πράσινης 

Συμφωνίας θα πρέπει να διασφαλίζει ότι οι πολίτες της ΕΕ 

δεν θα επηρεαστούν αρνητικά από τα νέα μέτρα (βλ. ιδέα). 

Από επιχειρηματική άποψη, στο πλαίσιο διαφόρων ιδεών 

συζητούνται μέτρα για την ενθάρρυνση και τη στήριξη των 

επιχειρήσεων για την επίτευξη της πράσινης μετάβασης (βλ. 

εκδήλωση), για παράδειγμα με τον καθορισμό σαφών και 

δεσμευτικών στόχων για συγκεκριμένους τομείς (βλ. ιδέα), 

αποτρέποντας ταυτόχρονα τις επιχειρήσεις να υιοθετήσουν 

στρατηγικές «πράσινου ξεπλύματος» (βλ. ιδέα). 

Άλλες προτάσεις αναφέρονται στην ενίσχυση της 

αεροδιαστημικής βιομηχανίας ως μέσου για την καθοδήγηση 

καινοτόμων τεχνολογιών, για παράδειγμα με την αύξηση της 

χρηματοδότησης για τον ΕΟΔ (βλ. ιδέα και ιδέα). 

Κοινωνική 
προστασία και 
κοινωνική ασφάλεια 

Το πλέον επαναλαμβανόμενο επιμέρους θέμα, στο πλαίσιο 

του οποίου διατυπώνονται αρκετές ιδέες που τυγχάνουν 

ευρείας αποδοχής και σχολιασμού, αφορά το βασικό άνευ 

όρων εισόδημα που αποσκοπεί στη εξασφάλιση της 

δυνατότητας κάθε ατόμου να συμμετέχει στην κοινωνία (βλ. 

παράδειγμα ιδέας). Εκτός από ένα άνευ όρων βασικό 

εισόδημα, τίθεται επανειλημμένα αίτημα για λήψη μέτρων 

σχετικά με την αντιμετώπιση της ανεργίας (των νέων), όπως 

προγράμματα ενισχυμένων δεξιοτήτων (βλ. παράδειγμα 

ιδέας), και τη δημιουργία ενός ευρωπαϊκού ταμείου ανεργίας 

(βλ. ιδέα). Το θέμα της ανεργίας των νέων εξετάζεται και 

αλλού. 

Με το εν λόγω επιμέρους θέμα συνδέεται η ομάδα ιδεών που 

έχει ως αντικείμενο τις εισοδηματικές ανισότητες στην ΕΕ. 

Στο πλαίσιό της προτείνεται ο περιορισμός των 

μισθολογικών διαφορών εντός της ίδιας εταιρείας (βλ. 

παράδειγμα ιδέας), ενώ σε αυτή εντάσσεται και ένα γενικό 

αίτημα για περισσότερα μέτρα με στόχο την πρόληψη και 

αντιμετώπιση της φτώχειας στην Ευρώπη (βλ. παράδειγμα 

ιδέας). Ένας συμμετέχων επαναλαμβάνει ότι η 

χρηματοδότηση των κοινωνικών παροχών πρέπει να 

βασίζεται σε ισχυρή οικονομική βάση (βλ. ιδέα). 

Λόγω της γήρανσης του πληθυσμού, ορισμένοι 

συμμετέχοντες τονίζουν την ανάγκη αντιμετώπισης της 

μακροχρόνιας υγειονομικής περίθαλψης για την εξασφάλιση 
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της ασφάλειας και της αξιοπρέπειας των ηλικιωμένων (βλ. 

ιδέα), καθώς και για την αντιμετώπιση της κοινωνικής 

απομόνωσης των ηλικιωμένων (βλ. ιδέα). Επιθυμούν επίσης 

να ενθαρρυνθεί η αλληλεγγύη μεταξύ των γενεών, ώστε να 

μην παραμερίζεται η παλαιότερη γενιά (βλ. ιδέα). Ένας 

συμμετέχων ζητεί επίσης να γεφυρωθεί το ψηφιακό χάσμα 

μεταξύ των ηλικιωμένων, ώστε να εξασφαλιστεί ότι 

διαθέτουν τις δεξιότητες που απαιτούνται για τη 

διεκπεραίωση των διατυπώσεων της δημόσιας διοίκησης, 

και να έχουν πρόσβαση σε κοινωνικούς πόρους και πόρους 

υγείας, γενικές πληροφορίες και πολιτιστικές 

δραστηριότητες (βλ. ιδέα). 

Σχετικά, πολλοί συνεισφέροντες συζητούν την ανάγκη για 

συντονισμένες συνταξιοδοτικές πολιτικές και συντάξεις σε 

όλα τα κράτη μέλη της ΕΕ (βλ. παράδειγμα ιδέας), με 

προτάσεις για τη δημιουργία ενός ενοποιημένου 

συνταξιοδοτικού συστήματος για τους μετακινούμενους 

πολίτες (βλ. παράδειγμα ιδέας). Οι συμμετέχοντες 

προτείνουν επίσης τη μεταρρύθμιση του συνταξιοδοτικού 

συστήματος (βλ. παράδειγμα ιδέας). 

Ένα άλλο σύνολο ιδεών αφορά το πρόβλημα της φτώχειας 

στην παιδική και την τρίτη ηλικία (βλ. παράδειγμα ιδέας). Οι 

γυναίκες συνταξιούχοι διατρέχουν μεγαλύτερο κίνδυνο 

φτώχειας, καθώς συνήθως αναλαμβάνουν τον ρόλο των 

φροντιστών και αυτά τα έτη εργασίας δεν αναγνωρίζονται 

στις συντάξεις τους (βλ. ιδέα). 

Το δικαίωμα για προσβάσιμη και οικονομικά προσιτή 

στέγαση είναι ένα άλλο επιμέρους θέμα που σχετίζεται με 

την κοινωνική ασφάλεια και συζητήθηκε από τους 

συνεισφέροντες (βλ. παράδειγμα ιδέας). Ένας συμμετέχων 

ζητεί επίσης κίνητρα για την αντιμετώπιση της τρέχουσας 

δημογραφικής παρακμής, μέσω ενός μέτρου πίστωσης 

φόρου για την ελάφρυνση της οικονομικής επιβάρυνσης για 

τις νέες οικογένειες χαμηλού εισοδήματος (βλ. ιδέα).). Άλλοι 

καλούν γενικότερα την ΕΕ και τα κράτη μέλη της να λάβουν 

υπόψη τον δημογραφικό μετασχηματισμό (βλ. παράδειγμα 

ιδέας) με προτάσεις για τη σύσταση ενός φορέα για τον 

σκοπό αυτό (βλ. ιδέα). 

Τέλος, υπάρχουν περισσότερες ιδέες σχετικά με τις 

διοικητικές διαδικασίες, όπως για παράδειγμα, η καθιέρωση 

μιας ψηφιοποιημένης κάρτας κοινωνικής ασφάλισης (κοινής 

σε όλη την ΕΕ) και μεταβιβάσιμων κοινωνικών δικαιωμάτων 

για τους μετακινούμενους Ευρωπαίους, όπως συζητήθηκε 

και σε άλλες θεματικές ενότητες της πλατφόρμας (βλ. 

παράδειγμα ιδέας). Στο ίδιο πλαίσιο, ένας συνεισφέρων 

τάσσεται υπέρ ενός δημοκρατικού ψηφιακού ευρώ και ενός 

παγκόσμιου βασικού μερίσματος, το οποίο θα μπορούσε να 

χρηματοδοτηθεί από τις αποδόσεις που αποκομίζει η ΕΚΤ 

από ομόλογα και μετοχές που αποκτά μέσω των οικείων 

πράξεων ανοικτής αγοράς, μέσω ψηφιακών αδειών ή 

άμεσων επενδύσεων (βλ. ιδέα). 

 

 

 

Φορολογία για μια 
δίκαιη 
οικονομία 

Πρόκειται για ένα σημαντικό θέμα που συνεπάγεται την 

αντιμετώπιση των κοινωνικών, οικονομικών και 

περιβαλλοντικών προβλημάτων μέσω δημοσιονομικών 

κανόνων. 

Σε πολλές από τις ιδέες διατυπώνονται αιτήματα για 

ενίσχυση της φορολογικής δικαιοσύνης, δίκαιη φορολόγηση 

και καταπολέμηση της φορολογικής απάτης. Οι προτάσεις 

περιλαμβάνουν τη θέσπιση μέτρων για την αντιμετώπιση 

της φοροαποφυγής και τη θέσπιση φόρου επί των 

χρηματοπιστωτικών συναλλαγών (βλ. ιδέα). Πολλοί 

συμμετέχοντες υποβάλλουν ιδέες για την αποφυγή του 

«κοινωνικού ντάμπινγκ» με την εναρμόνιση των 

φορολογικών κανόνων και των κατώτατων μισθών σε όλα τα 

κράτη μέλη (βλ. παραδείγματα ιδέας και ιδέας). Μια ιδέα που 

υποστηρίχτηκε και σχολιάστηκε ιδιαιτέρως αφορά τη 

θέσπιση ενός παγκόσμιου ή ενωσιακού ελάχιστου φόρου για 

την αντιμετώπιση των φορολογικών παραδείσων (βλ. ιδέα) 

και την προώθηση ευρωπαϊκής σύγκλισης στην άμεση 

φορολογία (βλ. ιδέα). Μια άλλη ιδέα προτείνει την 

αναθεώρηση της μεθοδολογίας για τον κατάλογο των μη 

συνεργάσιμων περιοχών φορολογικής δικαιοδοσίας (βλ. 

ιδέα). Σε πολλές συνεισφορές τίθεται το ερώτημα πώς θα 

επιτευχθεί αποτελεσματική φορολόγηση των μεγάλων 

εταιρειών τεχνολογίας και των ψηφιακών εταιρειών (βλ. 

παράδειγμα ιδέας και εκδήλωσης). 

Μια σημαντική δέσμη ιδεών τάσσεται υπέρ της φορολογικής 

εναρμόνισης και της δημιουργίας μιας φορολογικής ένωσης 

για τη διασφάλιση καλύτερης κατανομής του πλούτου στις 

ευρωπαϊκές κοινωνίες (βλ. παράδειγμα ιδέας). Στο πλαίσιο 

αυτό, στην ψηφιακή πλατφόρμα επισημαίνονται διάφορα 

πιθανά φορολογικά μέτρα για μια δίκαιη και συμπεριληπτική 

οικονομία (βλ. παράδειγμα ιδέας). Στον τομέα της 

φορολογίας, τα θέματα είναι τα ακόλουθα. Πρώτον, 

φορολογικά μέτρα για την προώθηση του θεμιτού 

ανταγωνισμού μεταξύ εταιρειών, όπως είτε ένα κοινό 

σύστημα φόρου προστιθέμενης αξίας (ΦΠΑ) για το 

ηλεκτρονικό εμπόριο είτε η υποχρέωση των εταιρειών να 

καταβάλλουν ΦΠΑ μόνο στις χώρες καταγωγής τους (βλ. 

ιδέα). Δεύτερον, φορολογία που σχετίζεται με το περιβάλλον 

και την κλιματική αλλαγή, με αιτήματα, μεταξύ άλλων, για 

έναν ενωσιακό μηχανισμό συνοριακής προσαρμογής 

άνθρακα (βλ. παράδειγμα ιδέας) ή για φόρο βιωσιμότητας 

(βλ. παράδειγμα ιδέας). Οι κοινοί φόροι, όπως η 

φορολόγηση του αποτυπώματος άνθρακα, θεωρούνται 

επίσης ένας τρόπος γεφύρωσης των ανισοτήτων μεταξύ των 

χωρών της ΕΕ και βελτίωσης της λειτουργίας της ενιαίας 

αγοράς (βλ. ιδέα). Στο πλαίσιο αυτό, πραγματοποιήθηκε 

εκδήλωση κατά την οποία υπογραμμίστηκε η ανάγκη 

μεταρρύθμισης των δημοσιονομικών κανόνων της ΕΕ που 

εφαρμόζονται στα κράτη μέλη προκειμένου να διασφαλιστεί 
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https://futureu.europa.eu/processes/OtherIdeas/f/8/proposals/136657?filter%5bdecidim_scope_id%5d=&filter%5bresource_type%5d=Decidim::Proposals::Proposal&filter%5bterm%5d=demograph&page=3
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η βιώσιμη ανάκαμψη μετά την πανδημία COVID-19 και να 

εξασφαλιστούν οι δημόσιες επενδύσεις που απαιτούνται για 

την πράσινη και την ψηφιακή μετάβαση (βλ. εκδήλωση). 

Τρίτον, αίτημα με αντικείμενο να φορολογούνται τα 

καταναλωτικά αγαθά με βάση τις συνθήκες παραγωγής 

(εργασία, πρώτες ύλες, μισθοί), προκειμένου να προωθηθεί 

το θεμιτό εμπόριο αντί του ελεύθερου εμπορίου (βλ. 

παράδειγμα ιδέας). Η τελευταία ομάδα φορολογικών μέτρων 

εμπίπτει στην κατηγορία «Άλλα θέματα», στην οποία 

περιλαμβάνονται για παράδειγμα φορολογικά μέτρα για την 

προώθηση της ισότητας των φύλων, μεταξύ των οποίων η 

πρόταση για εφαρμογή μηδενικού ή μειωμένου συντελεστή 

ΦΠΑ στα προϊόντα γυναικείας υγιεινής (βλ. ιδέα). 

 

Περαιτέρω ενίσχυση 
της ευρωπαϊκής 
ενιαίας αγοράς 

Ορισμένες συνεισφορές σχετίζονται με την ανάγκη 

περαιτέρω ενίσχυσης της ευρωπαϊκής ενιαίας αγοράς, 

δίνοντας έμφαση στις οικονομικές πολιτικές, δεδομένου ότι 

το επίκεντρο της Επιτροπής μετατοπίζεται όλο και 

περισσότερο σε άλλους τομείς πολιτικής (βλ. παράδειγμα 

ιδέας και εκδήλωσης). Πράγματι, πολλοί συμμετέχοντες 

θεωρούν την ενιαία αγορά της ΕΕ για τα αγαθά, τις 

υπηρεσίες, τα κεφάλαια και το ανθρώπινο δυναμικό, το πιο 

πολύτιμο πλεονέκτημα της ΕΕ (βλ. παράδειγμα ιδέας). 

Ορισμένες συνεισφορές υπογραμμίζουν την αξία και τη 

σημασία της σύνδεσης των τοπικών οικοσυστημάτων σε 

ολόκληρη την Ευρώπη, μέσω των οποίων έχουν αναπτυχθεί 

διάφορες μορφές εμπειρογνωμοσύνης και τεχνογνωσίας 

(βλ. ιδέα). 

Επίσης, πολλές συνεισφορές υποδεικνύουν την ευκαιρία για 

την ΕΕ, υπό το πρίσμα των σημαντικών αυξήσεων του 

κόστους μεταφοράς εμπορευματοκιβωτίων, να επαναφέρει 

τα πολυεθνικά εργοστάσια, όπως την παραγωγή μικροτσίπ, 

τα οποία είχαν στο παρελθόν μετεγκατασταθεί σε ασιατικές 

χώρες λόγω του χαμηλότερου κόστους παραγωγής (βλ. ιδέα 

και ιδέα). Ένας πολίτης προτείνει την ανάπτυξη μιας 

οικονομικής πολιτικής για την προσέλκυση παγκόσμιων 

εταιρειών στην ΕΕ στο πλαίσιο μιας ευρωπαϊκής πολιτικής 

για τις επιχειρήσεις, με ομοιογενή φορολόγηση σε ολόκληρη 

την ΕΕ (βλ. ιδέα). 

Συνολικά, οι ιδέες επαναλαμβάνουν ότι τα κράτη μέλη θα 

πρέπει να βελτιώσουν την επιβολή του υφιστάμενου 

κεκτημένου στον οικονομικό τομέα, αποφεύγοντας τον 

προστατευτισμό ώστε να καταστεί η ενιαία αγορά πιο 

ελκυστική και ανταγωνιστική (βλ. παράδειγμα ιδέας). Άλλες 

ιδέες υποστηρίζουν την ενίσχυση των λειτουργιών της ΕΚΤ 

(βλ. παράδειγμα ιδέας), τον περιορισμό των συμφερόντων 

των ομάδων συμφερόντων στην ΕΕ (βλ. παράδειγμα ιδέας) 

και την ενίσχυση της διασύνδεσης σε διασυνοριακό επίπεδο. 

Καθώς και βελτίωση των συνδέσεων με τις αγροτικές 

περιοχές (βλ. ιδέα). 

Οι κοινοί φόροι, όπως η φορολόγηση του αποτυπώματος 

άνθρακα και το νόμισμα, θεωρούνται επίσης ένας τρόπος 

γεφύρωσης των ανισοτήτων μεταξύ των χωρών της ΕΕ και 

βελτίωσης της λειτουργίας της ενιαίας αγοράς (βλ. ιδέα). Στο 

πλαίσιο αυτό, πραγματοποιήθηκε εκδήλωση στην οποία 

υπογραμμίστηκε η ανάγκη μεταρρύθμισης των 

δημοσιονομικών κανόνων της ΕΕ που εφαρμόζονται στα 

κράτη μέλη προκειμένου να διασφαλιστεί η βιώσιμη 

ανάκαμψη μετά την πανδημία COVID-19 και να 

εξασφαλιστούν οι δημόσιες επενδύσεις που απαιτούνται για 

την πράσινη και την ψηφιακή μετάβαση (βλ. εκδήλωση). 

Ένας συμμετέχων επαναλαμβάνει ότι οι κανόνες της 

εσωτερικής αγοράς θα πρέπει να εναρμονιστούν ώστε να 

ενισχυθεί η λειτουργία του διασυνοριακού εμπορίου. 

Επίσης, οι προοπτικές ανάπτυξης και επέκτασης των ΜΜΕ 

θα πρέπει να αξιολογούνται σύμφωνα με το τεστ ΜΜΕ, ώστε 

να διασφαλίζεται ότι οι κανονισμοί ανταποκρίνονται στις 

πραγματικές ανάγκες των επιχειρηματιών και των πολιτών 

(βλ. ιδέα). 

Ορισμένες ιδέες δίνουν έμφαση στον τουρισμό ως 

στρατηγικό τομέα για την ανάπτυξη της ευρωπαϊκής 

οικονομίας (βλ. ιδέα). 

Τέλος, μια ιδέα υποστηρίζει ότι η υιοθέτηση της Esperanto 

ως ευρωπαϊκής γλώσσας θα ήταν οικονομικά επωφελής (βλ. 

ιδέα). 

Τόνωση της 
απασχόλησης 

Κατά τη συζήτηση σχετικά με τον τρόπο τόνωσης των 

θέσεων εργασίας, οι συνεισφέροντες εντοπίζουν μια σειρά 

ζητημάτων, από την ανάγκη αναβάθμισης των δεξιοτήτων 

των εργαζομένων έως την προσαρμογή στη μεταβαλλόμενη 

αγορά εργασίας και την ανάγκη αντιμετώπισης της ανεργίας 

των νέων και προσαρμογής στις συνθήκες που δημιουργεί 

η νόσος COVID-19. 

Οι συνεισφέροντες υπογραμμίζουν τη σημασία της 

υποστήριξης των νέων, ιδίως όσον αφορά την πρόσβαση 

στην αγορά εργασίας (βλ. παράδειγμα εκδήλωσης). Η 

ανεργία των νέων είναι το σημαντικότερο ζήτημα στο 

πλαίσιο αυτού του θέματος (βλ. παράδειγμα ιδέας), με 

ιδιαίτερη αναφορά από τους συνεισφέροντες στους νέους 

εκτός απασχόλησης εκπαίδευσης και κατάρτισης (ΕΑΕΚ) 

(βλ. ιδέα). Οι συμμετέχοντες επισημαίνουν ότι η πρόσληψη 

σε θέση αρχικής βαθμίδας είναι απρόσιτη για όσους 

επιδιώκουν να προσληφθούν σε θέση εργασίας αρχικής 
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βαθμίδας, δεδομένου ότι, παραδόξως, απαιτείται εργασιακή 

εμπειρία (βλ. ιδέα). Μια ιδέα προτείνει την ενσωμάτωση 

ορισμένων τεχνικών δεξιοτήτων στο ακαδημαϊκό 

πρόγραμμα σπουδών για την ενίσχυση των δεξιοτήτων που 

είναι προσανατολισμένες στην εργασία (βλ. ιδέα). Δίνεται 

επίσης έμφαση στην επαγγελματική εξέλιξη και 

διατυπώνονται αιτήματα για εισαγωγή προγραμμάτων και 

μέτρων που αποσκοπούν στη διευκόλυνση της πρόσβασης 

στην αγορά εργασίας της ΕΕ, όπως η δυνατότητα πρακτικής 

άσκησης σε όλα τα κράτη μέλη και μια διαδικτυακή 

πλατφόρμα εργασίας (βλ. παράδειγμα ιδέας). Για 

παράδειγμα, το πρόγραμμα «Διαδρομές αναβάθμισης 

δεξιοτήτων» επιδιώκει να θέσει ευκαιρίες κατάρτισης και 

μάθησης στο επίκεντρο της ευρωπαϊκής κοινωνικής αγοράς 

(βλ. ιδέα). 

Σε παρόμοιο πλαίσιο, οι προτάσεις που υποβάλλονται στην 

πλατφόρμα περιλαμβάνουν την προσαρμογή των 

ακαδημαϊκών προσόντων στην αγορά εργασίας, η οποία με 

τη σειρά της θα βελτιώσει την απασχολησιμότητα των 

σπουδαστών (βλ. ιδέα). Για να αντιμετωπιστεί η έλλειψη 

εξειδικευμένων εργαζομένων και γενικότερα η έλλειψη 

δεξιοτήτων για την ψηφιοποίηση της αγοράς εργασίας (βλ. 

ιδέα), ένας συμμετέχων προτείνει να διευκολυνθεί η 

αναγνώριση της κατάρτισης που αποκτήθηκε στο εξωτερικό 

(βλ. ιδέα). Μια άλλη ομάδα ιδεών, που σχετίζεται με το θέμα 

της καινοτομίας, ζητεί τη δημιουργία θέσεων εργασίας 

σύμφωνα με την πράσινη και την ψηφιακή μετάβαση (βλ. 

παράδειγμα ιδέας). 

Από την άλλη πλευρά, οι συμμετέχοντες υπογραμμίζουν 

επίσης την ανάγκη παροχής περισσότερων ευκαιριών 

επαγγελματικής εξέλιξης στους τεχνικούς τομείς, όπου 

απαιτούνται περισσότερες πρακτικές δεξιότητες (βλ. ιδέα). 

Πράγματι, αρκετοί συμμετέχοντες τονίζουν την έλλειψη 

επαγγελματικής κατάρτισης και μεταδευτεροβάθμιας 

μάθησης και, κατά συνέπεια, την αδυναμία των εταιρειών να 

εξεύρουν εξειδικευμένους εργαζόμενους (βλ. ιδέα). Για 

παράδειγμα, ένας συμμετέχων ζητεί την προώθηση των 

θέσεων εργασίας στον τομέα της βιοτεχνίας ως μέσου για τις 

νέες γενιές προκειμένου να ανακαλύπτουν εκ νέου τις 

θεμελιώδεις αξίες, και όχι μόνο την προώθηση θέσεων 

εργασίας στον τομέα της ΤΠ (βλ. ιδέα). 

Η αύξηση της κινητικότητας των εργαζομένων στην ΕΕ 

θεωρείται επίσης επωφελής από οικονομική άποψη (βλ. 

ιδέα), η οποία, ωστόσο, εξετάζεται επίσης υπό το πρίσμα της 

πρόκλησης του φαινομένου διαρροής εγκεφάλων σε 

ορισμένες χώρες (βλ. εκδήλωση). Η επιδίωξη δημιουργίας 

αξιοπρεπών θέσεων εργασίας με αξιοκρατικά κριτήρια 

προτείνεται από έναν συμμετέχοντα στην πλατφόρμα (βλ. 

ιδέα). 

Σε ό,τι αφορά τις συνθήκες εργασίας, οι συμμετέχοντες 

τάσσονται υπέρ της ενίσχυσης της τηλεργασίας και της 

«ευέλικτης εργασίας» με σκοπό τη μείωση του χρόνου 

μετακίνησης των εργαζομένων και του πάγιου κόστους των 

υποδομών γραφείου για τους εργοδότες (βλ. ιδέα), τον 

συνδυασμό επαγγελματικού και οικογενειακού χρόνου, τη 

μείωση της εγκατάλειψης της υπαίθρου (βλ. ιδέα) και τη 

μείωση των επιβλαβών εκπομπών μέσω της μείωσης της 

κυκλοφορίας (βλ. ιδέα). Άλλες ιδέες περιλαμβάνουν την 

καθιέρωση μικρότερης εβδομάδας εργασίας (βλ. 

παράδειγμα ιδέας), την απαγόρευση της μη αμειβόμενης 

πρακτικής άσκησης, της υποχρεωτικής υπερωριακής 

εργασίας και των επισφαλών συμβάσεων εργασίας (βλ. 

παράδειγμα ιδέας) ή την επένδυση σε υποδομές παιδικής 

φροντίδας για την εξισορρόπηση ιδιωτικής και 

επαγγελματικής ζωής. 

Τέλος, η ιδέα της κατάργησης της θερινής ώρας 

εμπλουτίστηκε με την εξέταση των οικονομικών και 

κοινωνικών οφελών της εξάλειψης του «Χρόνου 

εξοικονόμησης φωτός» (DST) (βλ. παράδειγμα ιδέας). 

Αμφισβήτηση του 
υφιστάμενου 
οικονομικού 
μοντέλου 

Πολλές ιδέες στο πλαίσιο αυτού του θέματος συμμερίζονται 

τον στόχο της μείωσης των ανισοτήτων στις οικονομίες της 

ΕΕ (βλ. παράδειγμα ιδέας). Αυτό θεωρείται ζωτικής 

σημασίας παράλληλα με την επιδίωξη ενίσχυσης της 

κοινωνικής ισορροπίας μέσω της αυξημένης 

διαπεριφερειακής συνεργασίας (βλ. ιδέα). 

Διάφορες ιδέες συνηγορούν υπέρ της θέσπισης κανονισμού 

για τη διαφοροποίηση των πηγών εφοδιασμού της 

ευρωπαϊκής βιομηχανίας με πρώτες ύλες και μεταποιημένα 

προϊόντα, με σκοπό την προώθηση του μοντέλου του 

«ευρωπαϊκού καπιταλισμού» (βλ. ιδέα και ιδέα). 

Διάφορες συνεισφορές τονίζουν επίσης τη σημασία της 

εξέτασης ενός οικονομικού μοντέλου που θα υπερβαίνει το 

ΑΕγχΠ, για την επίτευξη δίκαιης ευρωπαϊκής ευημερίας 

χωρίς αποκλεισμούς (βλ. παράδειγμα ιδέας, εκδήλωσης και 

εκδήλωσης), με δείκτες για τη μέτρηση των εννοιών της 

ανάπτυξης πέραν του ΑΕγχΠ (βλ. εκδήλωση). Στο ίδιο 

πνεύμα, μία πολίτης υποστηρίζει ότι το κανονιστικό πλαίσιο 

της ενιαίας αγοράς θα πρέπει να εισαγάγει περισσότερα 

κίνητρα για τις επιχειρήσεις ώστε να συνεργάζονται με την 

κοινωνία και το περιβάλλον (βλ. ιδέα και εκδήλωση). 

Ταυτόχρονα, μια ιδέα οριοθετεί την ανάγκη αντίστοιχης 

προσαρμογής της νομισματικής πολιτικής στις έννοιες της 

«περιβαλλοντικής ταξινομίας» και της «κοινωνικής 

ταξινομίας» (βλ. ιδέα). Οι οργανώσεις του τριτογενούς τομέα 

υποστηρίζουν τη διάθεση μέρους της δέσμης 

NextGenerationEU για την κοινωνική πρόνοια και την 

εδαφική συνοχή (βλ. ιδέα). 

Μία πρόταση προτείνει να γίνεται αναφορά του βαθμού στον 

οποίο οι διαφορετικές συνήθειες μεταφοράς επηρεάζουν το 

https://futureu.europa.eu/processes/Economy/f/10/proposals/147379
https://futureu.europa.eu/processes/Economy/f/10/proposals/179852
https://futureu.europa.eu/processes/Economy/f/10/proposals/69565
https://futureu.europa.eu/processes/Economy/f/10/proposals/259018
https://futureu.europa.eu/processes/Economy/f/10/proposals/100388
https://futureu.europa.eu/processes/Economy/f/10/proposals/143388
https://futureu.europa.eu/processes/Economy/f/10/proposals/194411
https://futureu.europa.eu/processes/Economy/f/10/proposals/62670
https://futureu.europa.eu/processes/Economy/f/10/proposals/95503
https://futureu.europa.eu/processes/Economy/f/10/proposals/126754
https://futureu.europa.eu/processes/Economy/f/10/proposals/82501
https://futureu.europa.eu/processes/Economy/f/10/proposals/93457
https://futureu.europa.eu/processes/Economy/f/13/meetings/102433
https://futureu.europa.eu/processes/Economy/f/10/proposals/257863
https://futureu.europa.eu/processes/Economy/f/10/proposals/84976
https://futureu.europa.eu/processes/Economy/f/10/proposals/82008
https://futureu.europa.eu/processes/Economy/f/10/proposals/69103
http://futureu.europa.eu/processes/Economy/f/10/proposals/351
https://futureu.europa.eu/processes/Economy/f/10/proposals/740
https://futureu.europa.eu/processes/Health/f/3/proposals/1715
https://futureu.europa.eu/processes/Economy/f/10/proposals/183020
https://futureu.europa.eu/processes/Economy/f/10/proposals/157313
https://futureu.europa.eu/processes/Economy/f/10/proposals/251132
https://futureu.europa.eu/processes/Economy/f/10/proposals/230737
https://futureu.europa.eu/processes/Economy/f/10/proposals/13836
https://futureu.europa.eu/processes/Economy/f/13/meetings/63955
https://futureu.europa.eu/processes/Economy/f/13/meetings/61645
https://futureu.europa.eu/processes/Economy/f/13/meetings/54847
https://futureu.europa.eu/processes/Economy/f/10/proposals/100454
https://futureu.europa.eu/processes/Economy/f/13/meetings/46960
https://futureu.europa.eu/processes/Economy/f/10/proposals/251309
https://futureu.europa.eu/processes/Economy/f/10/proposals/242091
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αποτύπωμα άνθρακα, ώστε να αυξηθεί η ευαισθητοποίηση 

και να ενθαρρυνθούν οι πολίτες να επιλέγουν τον λιγότερο 

ρυπογόνο τρόπο (βλ. ιδέα και εκδήλωση). Ομοίως, ένας 

άλλος συμμετέχων προτείνει τη θέσπιση ενός συστήματος 

πιστωτικών καρτών άνθρακα για τις πτήσεις που 

πραγματοποιούνται στην ΕΕ με σκοπό τη ρύθμιση και τον 

περιορισμό των αεροπορικών ταξιδιών (βλ. ιδέα). 

Στο πλαίσιο αυτής της θεματικής ενότητας το ισχύον 

οικονομικό σύστημα της Ευρώπης συζητείται από μια 

σκοπιά περισσότερο ιδεολογική. Από τη μία πλευρά, οι 

συνεισφέροντες προτείνουν την αξιοποίηση του 

καπιταλισμού και της ελεύθερης αγοράς, με μεγαλύτερο 

εσωτερικό ανταγωνισμό, μειωμένο κανονιστικό φόρτο, 

λιγότερες επιδοτήσεις και υπερβολικούς φορολογικούς 

συντελεστές (βλ. παράδειγμα ιδέας). Μια ομάδα 

συνεισφερόντων ζητεί να γίνει η οικονομία πιο φιλελεύθερη. 

Οι προτάσεις τους περιλαμβάνουν ιδίως τη μείωση της 

γραφειοκρατίας, την κατάργηση προνομίων από τους 

πολιτικούς και το προσωπικό της ΕΕ (βλ. παράδειγμα 

ιδέας), τη μείωση των φόρων για τις κατώτερες και μεσαίες 

τάξεις, τη στήριξη της επιχειρηματικότητας και την ανάπτυξη 

μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων, οι οποίες με τη σειρά 

τους παρέχουν ευκαιρίες απασχόλησης (βλ. παράδειγμα 

ιδέας). 

Σε αντίθεση με τα όσα συζητήθηκαν προηγουμένως, άλλοι 

συμμετέχοντες επιδιώκουν μια πιο ανθρωποκεντρική 

οικονομία και επισημαίνουν τις ελλείψεις του τρέχοντος 

οικονομικού μοντέλου, όπως η έλλειψη διαφάνειας των 

συνθηκών εργασίας και της καταγωγής των αγαθών σε 

ολόκληρη την αλυσίδα παραγωγής (βλ. παράδειγμα ιδέας). 

Στο πλαίσιο αυτής της συζήτησης, μια ιδέα επικεντρώνεται 

στη θεωρία της αποανάπτυξης, ως τρόπου αποκατάστασης 

μιας νέας ισορροπίας μεταξύ ανθρώπων και φύσης έναντι 

της ανεξέλεγκτης ανάπτυξης (βλ. ιδέα). Ένας άλλος 

συμμετέχων προτείνει να ληφθεί ως σημείο αναφοράς το 

οικονομικό μοντέλο του ντόνατ (βλ. ιδέα). Ορισμένοι 

συνεισφέροντες υποστηρίζουν πρωτοβουλίες της κυκλικής 

οικονομίας (βλ. ιδέα και ιδέα). Περαιτέρω ιδέες για την 

κυκλική οικονομία αναρτώνται στη θεματική ενότητα 

«Κλιματική αλλαγή και περιβάλλον». 

 

 

https://futureu.europa.eu/processes/Economy/f/10/proposals/176422
https://futureu.europa.eu/processes/Economy/f/13/meetings/80521
https://futureu.europa.eu/processes/Economy/f/10/proposals/152494
https://futureu.europa.eu/processes/Economy/f/10/proposals/10671
https://futureu.europa.eu/processes/Economy/f/10/proposals/664
https://futureu.europa.eu/processes/Economy/f/10/proposals/125005
https://futureu.europa.eu/processes/Economy/f/10/proposals/230704
https://futureu.europa.eu/processes/Economy/f/10/proposals/85273
https://futureu.europa.eu/processes/Economy/f/10/proposals/100750
https://futureu.europa.eu/processes/Economy/f/10/proposals/251173
https://futureu.europa.eu/processes/Economy/f/10/proposals/251171
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Οι ιδέες που αναρτήθηκαν στο πλαίσιο της θεματικής 

ενότητας «Η ΕΕ στον κόσμο» καλύπτουν διάφορα θέματα 

που αφορούν την εξωτερική πολιτική και πολιτική ασφάλειας 

και ποικίλλουν από το εμπόριο έως διάφορες άλλες πτυχές 

ήπιας ισχύος και την άμυνα. Σε γενικές γραμμές, τα πιο 

επαναλαμβανόμενα θέματα που θέτουν οι συνεισφέροντες 

είναι εκείνα που ζητούν ισχυρότερη παρουσία της ΕΕ στην 

παγκόσμια πολιτική σκηνή: Στην πολιτική γειτονίας της 

καθώς και στις σχέσεις, για παράδειγμα, με τις χώρες της 

Αφρικής, του Ειρηνικού και της Λατινικής Αμερικής. Οι 

πολίτες που συνεισέφεραν στην πλατφόρμα θεωρούν ότι η 

ΕΕ θα πρέπει να επιδεικνύει μεγαλύτερη τόλμη κατά την 

άσκηση τόσο ήπιας όσο και σκληρής ισχύος. Από την 

έναρξη λειτουργίας της πλατφόρμας έως σήμερα, αυτή η 

θεματική ενότητα έχει προσελκύσει συνολικά 3.361 

συνεισφορές, ήτοι 1.222 ιδέες, 1.696 σχόλια και 443 

εκδηλώσεις. Οι διάφορες ιδέες μπορούν να ομαδοποιηθούν 

υπό τα ακόλουθα θέματα: 

 

 

 Γενικοί στόχοι της εξωτερικής πολιτικής της ΕΕ 

 Άμυνα και ένοπλες δυνάμεις 

 Λήψη αποφάσεων 

 Πολιτική γειτονίας και σχέσεις με τρίτους 

 Διεύρυνση 

 Πολιτικές εμπορίου 

 

 

 

 

5. Η ΕΕ στον κόσμο 
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Εκδηλώσεις 

Το μέλλον της ΕΕ στον κόσμο αποτέλεσε το γενικό θέμα 

συζήτησης πολυάριθμων εκδηλώσεων που 

διοργανώθηκαν στο πλαίσιο της Διάσκεψης για το μέλλον 

της Ευρώπης. Στην Πολωνία διοργανώθηκε εθνική 

συζήτηση σχετικά με τον ρόλο της ΕΕ στις εξωτερικές 

υποθέσεις, στην οποία συμμετείχαν εκπρόσωποι 

διαφόρων κοινωνικών υποβάθρων (βλ. εκδήλωση), ενώ 

σε μια άλλη εκδήλωση παρόμοιας μορφής στη Γερμανία 

συζητήθηκαν συγκεκριμένα ζητήματα σχετικά με την 

ευρωπαϊκή κοινή άμυνα και τη δημιουργία ενός κοινού 

ευρωπαϊκού στρατού (βλ. εκδήλωση). 

Σε πολυάριθμες εκδηλώσεις συζητήθηκε η μελλοντική 

διεύρυνση της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ωστόσο, το κατά 

πόσο η ΕΕ θα πρέπει να συνεχίσει τη μελλοντική 

διεύρυνση παραμένει θέμα συζήτησης. Η στήριξη για τη 

διεύρυνση προς τα Δυτικά Βαλκάνια προήλθε ιδίως από 

εκδηλώσεις που διοργανώθηκαν στην Ουγγαρία (βλ. 

παράδειγμα εκδήλωσης), ενώ πραγματοποιήθηκε μια πιο 

διαφοροποιημένη συζήτηση σε εκδήλωση στη Σλοβενία, 

με ομιλητές που επικεντρώθηκαν στους λόγους της 

επιβράδυνσης της διαδικασίας διεύρυνσης την τελευταία 

δεκαετία (βλ. εκδήλωση). 

Ορισμένες πρόσφατες γεωπολιτικές εξελίξεις έχουν 

προσελκύσει την ιδιαίτερη προσοχή του κοινού, ενώ οι 

εκδηλώσεις που εξετάζουν τα θέματα αυτά έχουν 

πολλαπλασιαστεί σε ολόκληρη την Ένωση. Αυτό ισχύει 

για την αμερικανική αποχώρηση από το Αφγανιστάν (βλ. 

εκδήλωση), αλλά και για τον ρόλο της Ευρωπαϊκής 

Ένωσης στο πλαίσιο του τρέχοντος γεωπολιτικού χάρτη 

που χαρακτηρίζεται από την αντιπαλότητα μεταξύ Κίνας 

και ΗΠΑ (βλ. εκδήλωση). Μετά τις προεδρικές εκλογές 

στις ΗΠΑ, συζητήθηκε σε πολυάριθμες εκδηλώσεις η 

κατάσταση της αμερικανικής πολιτικής και οι τρέχουσες 

σχέσεις μεταξύ της ΕΕ και των ΗΠΑ (βλ. παράδειγμα 

εκδήλωσης). 

Οι τεταμένες σχέσεις με τη Ρωσία και η πολιτική 

κατάσταση στις χώρες της Ανατολικής Ευρώπης 

παρέμειναν μεταξύ των σημαντικών θεμάτων συζήτησης 

κατά τη διάρκεια των εκδηλώσεων. Μια διαδικτυακή 

πρωτοβουλία αλληλεγγύης προς τους λευκορώσους 

φοιτητές διοργανώθηκε από το ουκρανικό κέντρο ΜΚΟ 

για τις πολιτικές ελευθερίες (βλ. εκδήλωση), ενώ μια άλλη 

διαδικτυακή εκδήλωση είχε ως στόχο να γίνει κατανοητή 

η άνοδος του αυταρχισμού και του αντιευρωπαϊσμού 

στην Ανατολική και Νοτιοανατολική Ευρώπη από την 

οπτική των εμπειρογνωμόνων που ζουν σε αυτές τις 

περιοχές (βλ. εκδήλωση). 

Το θέμα του παγκόσμιου εμπορίου και των υποδομών 

εξετάστηκε κατά τη διάρκεια εκδήλωσης για τον πολιτικό 

διάλογο στη Χάγη (βλ. εκδήλωση). Ειδικότερα, οι 

συμμετέχοντες αντάλλαξαν απόψεις σχετικά με την 

πρωτοβουλία «Παγκόσμια πύλη» της Ευρωπαϊκής 

Επιτροπής, ένα σχέδιο για την ενίσχυση των παγκόσμιων 

δεσμών στους τομείς της ψηφιακής τεχνολογίας, της 

ενέργειας και των μεταφορών. Οι συμμετέχοντες 

εξέφρασαν την άποψη ότι το εν λόγω σχέδιο δεν θα 

πρέπει να προωθηθεί αποκλειστικά και μόνο ως 

απάντηση στην πρωτοβουλία «Μία Ζώνη - Ένας 

Δρόμος» της Κίνας. Πέρα από την ανάλυση των πιθανών 

παγίδων του σχεδίου και των τρόπων αποφυγής τους, οι 

συμμετέχοντες υπογράμμισαν επίσης τις δυνατότητές του 

όσον αφορά τη μείωση του αποτυπώματος άνθρακα που 

οφείλεται στο παγκόσμιο εμπόριο. 

Γενικοί στόχοι της 
εξωτερικής 
πολιτικής της ΕΕ 

Σε πολυάριθμες συνεισφορές στο πλαίσιο της θεματικής 

ενότητας «Η ΕΕ στον κόσμο» εκφράζεται η επιθυμία να 

ενισχυθεί ο ρόλος της ΕΕ ως παγκόσμιου παράγοντα και να 

συμβάλει στην παγκόσμια πολυμερή προσέγγιση καθώς και 

να προαγάγει τη δημοκρατία και να χρησιμοποιήσει την ήπια 

ισχύ της κατά της ανόδου του αυταρχισμού σε ολόκληρο τον 

κόσμο (βλ. παράδειγμα ιδέας). Οι περισσότερες από αυτές 

τις ιδέες επιζητούν μια πιο ενοποιημένη ΕΕ απέναντι στις 

παγκόσμιες προκλήσεις, όπως αυτές που 

αντιπροσωπεύουν οι παραβιάσεις των ανθρωπίνων 

δικαιωμάτων και η κλιματική αλλαγή (βλ. παράδειγμα ιδέας). 

Οι συζητήσεις σχετικά με τον ρόλο της ΕΕ στον κόσμο 

επηρεάστηκαν ιδιαίτερα από την κρίση στο Αφγανιστάν και 

την Ουκρανία. Οι συνεισφέροντες τόνισαν τη σημασία της 

γεωπολιτικής αλλαγής που προκαλείται από την 

αυξανόμενη απόσυρση των Ηνωμένων Πολιτειών από τις 

εξωτερικές υποθέσεις και τις συγκρούσεις. Πολλοί 

συνεισφέροντες θεωρούν ότι η επιστροφή των Ταλιμπάν 

στην εξουσία συνιστά αποτυχία της Δύσης και ένδειξη ότι 

είναι καιρός η ΕΕ να αναλάβει τον δικό της ρόλο σε θέματα 

εξωτερικής πολιτικής, ανεξάρτητα από τη στρατηγική 

συμμαχία της με τις ΗΠΑ (βλ. παράδειγμα ιδέας). Αυτό το 

επαναλαμβανόμενο αίτημα για μια ενιαία προσέγγιση στον 

τομέα της εξωτερικής πολιτικής έχει αποτελέσει αντικείμενο 

διαφόρων εκδηλώσεων (βλ. παράδειγμα εκδήλωσης). Σε 

ό,τι αφορά τη μείζονα κρίση στα ουκρανικά σύνορα με τη 

Ρωσία, διατυπώνονται αιτήματα προς την ΕΕ να βοηθήσει 

την Ουκρανία (βλ. παράδειγμα ιδέας) και να μιλήσει με μία 

φωνή κατά των στρατιωτικών απειλών της Ρωσίας, ώστε να 

μην επαναληφθούν τα λάθη του παρελθόντος, όταν μια 

διαιρεμένη ΕΕ άφησε υπερβολικά μεγάλο περιθώριο στις 

ξένες δυνάμεις, ιδίως στις ΗΠΑ, για τη διαχείριση 

στρατιωτικών κρίσεων (βλ. παράδειγμα ιδέας). Σε ό,τι αφορά 

https://futureu.europa.eu/processes/EUInTheWorld/f/17/meetings/82237
https://futureu.europa.eu/processes/EUInTheWorld/f/17/meetings/107683
https://futureu.europa.eu/processes/EUInTheWorld/f/17/meetings/85934?toggle_translations=true
https://futureu.europa.eu/processes/EUInTheWorld/f/17/meetings/90587
https://futureu.europa.eu/processes/EUInTheWorld/f/17/meetings/81445?filter%5bcategory_id%5d%5b%5d=&filter%5bcountry%5d%5b%5d=&filter%5bcountry%5d%5b%5d=aut&filter%5bcountry%5d%5b%5d=bgd&filter%5bcountry%5d%5b%5d=bel&filter%5bcountry%5d%5b%5d=bih&filter%5bcountry%5d%5b%5d=bra&filter%5bcountry%5d%5b%5d=hrv&filter%5bcountry%5d%5b%5d=cyp&filter%5bcountry%5d%5b%5d=cze&filter%5bcountry%5d%5b%5d=dnk&filter%5bcountry%5d%5b%5d=fin&filter%5bcountry%5d%5b%5d=fra&filter%5bcountry%5d%5b%5d=geo&filter%5bcountry%5d%5b%5d=deu&filter%5bcountry%5d%5b%5d=grc&filter%5bcountry%5d%5b%5d=hun&filter%5bcountry%5d%5b%5d=irl&filter%5bcountry%5d%5b%5d=ita&filter%5bcountry%5d%5b%5d=lva&filter%5bcountry%5d%5b%5d=ltu&filter%5bcountry%5d%5b%5d=lux&filter%5bcountry%5d%5b%5d=nld&filter%5bcountry%5d%5b%5d=pol&filter%5bcountry%5d%5b%5d=prt&filter%5bcountry%5d%5b%5d=rou&filter%5bcountry%5d%5b%5d=rus&filter%5bcountry%5d%5b%5d=srb&filter%5bcountry%5d%5b%5d=svk&filter%5bcountry%5d%5b%5d=svn&filter%5bcountry%5d%5b%5d=esp&filter%5bcountry%5d%5b%5d=swe&filter%5bcountry%5d%5b%5d=tur&filter%5bcountry%5d%5b%5d=ukr&filter%5bcountry%5d%5b%5d=gbr&filter%5bcountry%5d%5b%5d=usa&filter%5bdate%5d%5b%5d=&filter%5bdate%5d%5b%5d=past&filter%5bmeeting_report%5d=all&filter%5borigin%5d%5b%5d=&filter%5bsearch_text%5d=&filter%5bstate%5d=&filter%5btype%5d%5b%5d=
https://futureu.europa.eu/processes/EUInTheWorld/f/17/meetings/99364
https://futureu.europa.eu/processes/EUInTheWorld/f/17/meetings/99958?toggle_translations=true
https://futureu.europa.eu/processes/Democracy/f/5/meetings/81448
https://futureu.europa.eu/processes/EUInTheWorld/f/17/meetings/101938
https://futureu.europa.eu/processes/EUInTheWorld/f/17/meetings/133618
https://futureu.europa.eu/processes/EUInTheWorld/f/16/proposals/1354
https://futureu.europa.eu/processes/EUInTheWorld/f/16/proposals/13844
https://futureu.europa.eu/processes/EUInTheWorld/f/16/proposals/80294
https://futureu.europa.eu/processes/EUInTheWorld/f/17/meetings/8053
https://futureu.europa.eu/processes/EUInTheWorld/f/16/proposals/220309
https://futureu.europa.eu/processes/EUInTheWorld/f/16/proposals/233080
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τον ρόλο των ΗΠΑ, ορισμένες συνεισφορές, ανεξάρτητα από 

την άποψή τους για την ουκρανική κρίση, εκδηλώνουν ένα 

αίσθημα δυσπιστίας απέναντι στον κυριότερο σύμμαχο της 

ΕΕ (βλ. ιδέα). 

Οι συνεισφέροντες εκφράζουν την άποψη ότι ο ρόλος της 

ΕΕ μεταβάλλεται, ενόσω οι ανησυχίες για την κλιματική 

κατάσταση έκτακτης ανάγκης επιτείνονται, η οικονομική και 

γεωπολιτική ισορροπία μετατοπίζεται, μείζονες προκλήσεις 

ορθώνονται απέναντι στην πολυμέρεια και δίνεται 

παγκοσμίως μάχη κατά της COVID-19 (βλ. παράδειγμα 

εκδήλωσης, βλ. παράδειγμα ιδέας). Ως εκ τούτου, αρκετοί 

συνεισφέροντες εκφράζουν την άποψη ότι η ΕΕ θα πρέπει 

να επιδεικνύει μεγαλύτερη τόλμη κατά την άσκηση τόσο της 

ήπιας όσο και της σκληρής ισχύος (βλ. παράδειγμα ιδέας και 

ιδέας). 

Σε ό,τι αφορά την προάσπιση των ανθρωπίνων 

δικαιωμάτων, μία από τις ιδέες που χαίρουν μεγάλης 

αποδοχής στο πλαίσιο της εν λόγω θεματικής ενότητας, 

εισηγείται την ανάγκη μιας κοινής εξωτερικής πολιτικής και 

πολιτικής ασφαλείας για τη διαφύλαξη της ασφάλειας των 

Ευρωπαίων και την παράλληλη προαγωγή της δημοκρατίας, 

των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, του κράτους δικαίου και της 

προστασίας του περιβάλλοντος, τόσο στην ευρωπαϊκή 

γειτονία όσο και παγκοσμίως (βλ. ιδέα). Μια άλλη ιδέα 

προτείνει την ενίσχυση της προστασίας των ανθρωπίνων 

δικαιωμάτων στις ρήτρες των συμφωνιών εξωτερικού 

εμπορίου που έχει υπογράψει η ΕΕ (βλ. ιδέα). Πολυάριθμες 

ιδέες υποστηρίζουν μια φεμινιστική εξωτερική πολιτική της 

ΕΕ, υπό την έννοια ότι η ΕΕ θα πρέπει να υπερασπίζεται 

σθεναρά τα δικαιώματα των γυναικών σε ολόκληρο τον 

κόσμο (βλ. παράδειγμα ιδέας), αλλά και μέσω μιας 

προσέγγισης που βασίζεται στη θετική ειρήνη και την 

πολιτιστική ευαισθησία (βλ. ιδέα). 

Ως εκ τούτου, οι συνεισφέροντες ζητούν μεγαλύτερη 

συνεργασία μεταξύ των κρατών μελών και την ανάγκη 

παύσης του μεταξύ τους ανταγωνισμού σε διεθνές επίπεδο 

(βλ. ιδέα). Σχετικά με αυτό διατυπώνεται αίτημα για ένα κοινό 

ευρωπαϊκό σύστημα εξαγωγών όπλων με αυστηρούς 

κανόνες, ώστε να διασφαλίζεται ότι τα όπλα «κατασκευής 

ΕΕ» δεν τροφοδοτούν συγκρούσεις ανά τον κόσμο ούτε 

οδηγούν σε παραβιάσεις των ανθρωπίνων δικαιωμάτων (βλ. 

ιδέα). 

Ενώ οι περισσότεροι πολίτες που κατέθεσαν ιδέες ζητούν 

μια πιο ενωμένη και ολοκληρωμένη ΕΕ, ώστε να ενισχυθεί ο 

ρόλος της ΕΕ ως παγκόσμιας δύναμης δικαίου και 

δικαιοσύνης, ανοικτής στη συνεργασία με διαφόρους 

πολυμερείς οργανισμούς, τόσο σε παγκόσμιο όσο και σε 

περιφερειακό επίπεδο (βλ. παράδειγμα ιδέας και ιδέας), 

ορισμένοι άλλοι επιθυμούν από την ΕΕ να εστιάσει στον 

ρόλο της ως οικονομικού παράγοντα, όπως είχε αρχικά 

προβλεφθεί. Στο πλαίσιο αυτό, θεωρούν ότι η ΕΕ δεν θα 

πρέπει να αναλάβει τον ρόλο γεωπολιτικού παράγοντα, 

αλλά να διατηρήσει την πρωταρχική της λειτουργία ως κοινή 

οικονομική αγορά. Οι συμμετέχοντες θεωρούν ότι, εφόσον η 

ΕΕ δεν συνιστά κυρίαρχο κράτος, δεν μπορεί να 

διαδραματίσει πολιτικό ρόλο ως παγκόσμιος παράγοντας 

(βλ. παράδειγμα ιδέας). 

 

Άμυνα και ένοπλες 
δυνάμεις 

Ένα επαναλαμβανόμενο και πολυσυζητημένο επιμέρους 

θέμα είναι η ανάγκη ενίσχυσης της σκληρής ισχύος της ΕΕ 

(βλ. παράδειγμα εκδήλωσης), τόσο με την αύξηση του 

προϋπολογισμού της ΕΕ για την άμυνα (βλ. ιδέα) όσο και με 

την ενίσχυση της ευρωπαϊκής αμυντικής βιομηχανίας 

προκειμένου να επιτευχθεί στρατηγική αυτονομία (βλ. 

παράδειγμα ιδέας). Οι συνεισφέροντες τάσσονται επίσης 

υπέρ της δημιουργίας ενός κοινού ευρωπαϊκού στρατού (βλ. 

παράδειγμα ιδέας), μιας από τις πλέον αποδεκτές ιδέες στο 

πλαίσιο αυτής της θεματικής ενότητας, ή υπέρ της 

ενοποίησης των ένοπλων δυνάμεων των κρατών μελών σε 

επίπεδο ΕΕ (βλ. παράδειγμα ιδέας). Οι υφιστάμενες 

πρωτοβουλίες υπέρ μιας κοινής ευρωπαϊκής στρατιωτικής 

πολιτικής, όπως η στρατηγική πυξίδα της ΕΕ για την 

ασφάλεια και την άμυνα, επιδοκιμάζονται από ορισμένους 

συνεισφέροντες. Ειδικότερα, ένας συνεισφέρων ζητεί να 

δοθεί μεγαλύτερη προσοχή στην κοινωνική διάσταση του 

στρατού (π.χ. συνθήκες εργασίας εντός των ένοπλων 

δυνάμεων, βλ. ιδέα). Ωστόσο, ορισμένοι συνεισφέροντες 

είναι πιο επιφυλακτικοί, αν όχι εντελώς αντίθετοι, προς την 

ιδέα ενός κοινού ευρωπαϊκού στρατού. Ένας από αυτούς 

ζητεί να μην επιδιωχθεί η ιδέα ενός ευρωπαϊκού στρατού και 

ζητεί να κατευθυνθούν οι στρατιωτικές επενδύσεις των 

επιμέρους χωρών στο ΝΑΤΟ (βλ. ιδέα). 

Οι συμμετέχοντες προτείνουν επίσης τη δημιουργία πιο 

ειδικών δυνάμεων ή θεσμικών οργάνων σε επίπεδο ΕΕ, 

όπως μια Ευρωπαϊκή Εθνική Φρουρά που θα αναπτύσσεται 

σε καταστάσεις έκτακτης ανάγκης, για παράδειγμα στον 

απόηχο φυσικών καταστροφών (βλ. παράδειγμα ιδέας). 

Άλλοι συμμετέχοντες επιθυμούν επίσης να αναπτυχθεί μια 

Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Πληροφοριών (βλ. παράδειγμα 

ιδέας). Ορισμένοι συνεισφέροντες προτείνουν επίσης τη 

δημιουργία μιας Ευρωπαϊκής Στρατιωτικής Ακαδημίας (βλ. 

παράδειγμα ιδέας). Σε ό,τι αφορά τη στρατιωτική 

εκπαίδευση, ένας συμμετέχων προτείνει επίσης την 

καθιέρωση βασικής στρατιωτικής κατάρτισης για την 

ευρωπαϊκή νεολαία (βλ. ιδέα). Για ορισμένους 

συνεισφέροντες, η παρατηρούμενη παρακμή της συμμαχίας 

ΕΕ-ΗΠΑ συνεπάγεται επίσης αυξημένη συνεργασία και 

συντονισμό στον τομέα της εξωτερικής πολιτικής μεταξύ των 

κρατών μελών της ΕΕ (βλ. παράδειγμα ιδέας). 
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Λήψη αποφάσεων 

Η διαδικασία λήψης αποφάσεων της ΕΕ 

θεωρείται συχνά αργή και αρκετά 

αναποτελεσματική όσον αφορά την ανάληψη ταχείας 

δράσης για την αντιμετώπιση μιας άμεσης πρόκλησης. Για 

να ξεπεραστεί αυτό το πρόβλημα, οι συμμετέχοντες 

προωθούν πολλαπλές ιδέες για τη μεταρρύθμιση της 

διαδικασίας λήψης αποφάσεων της ΕΕ. 

Οι συνεισφέροντες θεωρούν ότι έχει κεντρική σημασία να 

λειτουργεί η ΕΕ ως μία σταθερή και ενιαία οντότητα στη 

διεθνή πολιτική σκηνή, προκειμένου να διατηρήσει και να 

ενισχύσει περαιτέρω τον ρόλο της. Για να επιτευχθεί αυτό, 

αρκετές συνεισφορές υπογραμμίζουν την ανάγκη για μια 

κοινή εξωτερική πολιτική (βλ. ιδέα). Το αίτημα για ενίσχυση 

της ικανότητας της ΕΕ να διαδραματίζει ρόλο στην εξωτερική 

πολιτική και την πολιτική ασφάλειας αποτέλεσε επίσης 

αντικείμενο δημόσιας διαβούλευσης στη Φινλανδία με το 

Ευρωπαϊκό Φόρουμ, στο πλαίσιο του οποίου συζητήθηκαν 

οι υφιστάμενοι και οι μελλοντικοί ρόλοι της Φινλανδίας στην 

Ευρώπη και στην ΕΕ (βλ. εκδήλωση). 

Πολυάριθμες συνεισφορές ζητούν την επανεξέταση του 

κανόνα της ομοφωνίας. Μια δέσμη ιδεών επισημαίνει το 

γεγονός ότι η παρούσα κατάσταση που βασίζεται στον 

κανόνα της ομοφωνίας επιτρέπει σε μεμονωμένα κράτη 

μέλη να εμποδίζουν την άσκηση κοινής εξωτερικής πολιτικής 

(βλ. παράδειγμα ιδέας και εκδήλωσης). Αυτό θεωρείται 

προβληματικό καθώς δεν επιτρέπει στην ΕΕ να έχει 

αξιόπιστη, σταθερή και ισχυρή φωνή στον κόσμο. Ως εκ 

τούτου, σύμφωνα με μια ιδέα που διατυπώθηκε, η ΕΕ θα 

πρέπει να κινηθεί προς ένα σύστημα ψηφοφορίας με 

«απόλυτη» πλειοψηφία. Σε μία από τις ιδέες με τη 

μεγαλύτερη αποδοχή στο πλαίσιο του παρόντος θέματος 

περιγράφεται λεπτομερώς ένα σύστημα ψηφοφορίας με 

απόλυτη πλειοψηφία των κρατών μελών, με την υποστήριξη 

της απλής πλειοψηφίας των μελών του Ευρωπαϊκού 

Κοινοβουλίου, ώστε η ΕΕ να είναι σε θέση να αναλαμβάνει 

εκτελεστική δράση και να διαμορφώνει ουσιαστική και 

αξιόπιστη εξωτερική πολιτική (βλ. ιδέα). Όπως και στις 

συζητήσεις στο πλαίσιο της θεματικής ενότητας 

«Ευρωπαϊκή δημοκρατία», η ειδική πλειοψηφία 

παρουσιάζεται επίσης ως εναλλακτική πρόταση έναντι του 

ισχύοντος κανόνα της ομοφωνίας (βλ. παράδειγμα ιδέας). 

Τέλος, ένα επιμέρους θέμα συζήτησης αφορά τις 

αρμοδιότητες του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Ορισμένοι 

συνεισφέροντες πιστεύουν ότι, παρότι το Ευρωπαϊκό 

Κοινοβούλιο έχει υποστηρίξει την έννοια της κοινής 

εξωτερικής πολιτικής και πολιτικής ασφαλείας (ΚΕΠΠΑ) από 

τη θέσπισή της και έχει επιδιώξει τη διεύρυνση του πεδίου 

εφαρμογής της, εξακολουθεί να διαδραματίζει περιφερειακό 

και μόνο ρόλο στη χάραξη της εξωτερικής πολιτικής της ΕΕ. 

Ως εκ τούτου, θεωρούν ότι είναι ζωτικής σημασίας να 

εκχωρηθούν περισσότερες αρμοδιότητες στο Ευρωπαϊκό 

Κοινοβούλιο όσον αφορά την εξωτερική πολιτική (βλ. 

παράδειγμα ιδέας). 

Πολιτική γειτονίας 
και σχέσεις με 
τρίτους 

Ένα επιμέρους θέμα ιδεών αφορά την εκπροσώπηση της 

ΕΕ σε διπλωματικό επίπεδο με τους πολίτες να ζητούν, σε 

γενικές γραμμές, από τα θεσμικά όργανα της ΕΕ να 

εκπροσωπούν και να υπερασπίζονται πιο δυναμικά τα 

συμφέροντά τους στον κόσμο (βλ. παράδειγμα ιδέας). Στο 

πλαίσιο αυτό, προτείνουν να αντικατασταθούν οι πρεσβείες 

των κρατών μελών της ΕΕ από μία ενιαία πρεσβεία της ΕΕ 

που θα εκπροσωπεί και θα ενώνει όλα τα κράτη μέλη της 

ΕΕ. Σύμφωνα με έναν συμμετέχοντα, αυτό θα μπορούσε να 

επιτευχθεί μέσω της μεταρρύθμισης της υφιστάμενης 

Υπηρεσίας Εξωτερικής Δράσης της Ευρωπαϊκής Ένωσης 

(ΕΥΕΔ, βλ. ιδέα). Αυτό θα μπορούσε επίσης να συνεπάγεται 

την ενιαία συμμετοχή της ΕΕ σε όλους τους διεθνείς 

οργανισμούς, όπως το ΝΑΤΟ (βλ. παράδειγμα ιδέας), ή μία 

ενιαία και μόνιμη αντιπροσωπεία στο Συμβούλιο Ασφαλείας 

των Ηνωμένων Εθνών (βλ. ιδέα). Άλλες ιδέες 

περιλαμβάνουν τη δημιουργία κοινού διαβατηρίου της ΕΕ 

για όλους τους ευρωπαίους πολίτες (βλ. παράδειγμα ιδέας) 

και τη συστηματική χρήση της ευρωπαϊκής σημαίας και του 

ευρωπαϊκού ύμνου σε διεθνές πλαίσιο (βλ. παράδειγμα 

ιδέας). 

Μια εκδήλωση στην Πολωνία και η σχετική ιδέα που 

διατυπώθηκε (βλ. εκδήλωση και ιδέα), επανέλαβαν την 

οικονομική σημασία των εμπορικών σχέσεων μεταξύ του 

Ηνωμένου Βασιλείου και της ΕΕ τόσο για την Πολωνία όσο 

και για ολόκληρη την ΕΕ, ακόμη και μετά το Brexit. 

Οι συνεισφορές στο πλαίσιο του εν λόγω θέματος 

αναφέρονται ιδίως στις πολιτικές σχέσεις της ΕΕ με τη 

Ρωσία και την Κίνα (βλ. παράδειγμα εκδήλωσης). Οι 

συνεισφέροντες εισηγούνται την ανάγκη ριζικής 

αναθεώρησης της εξωτερικής πολιτικής της ΕΕ με την 

εφαρμογή μιας τολμηρότερης προσέγγισης σύμφωνα με τα 

όσα συζητήθηκαν στο πλαίσιο προηγούμενων θεμάτων. 

Ένας συμμετέχων, για παράδειγμα, ισχυρίζεται ότι η ΕΕ θα 

πρέπει να αυξήσει τη θαλάσσια παρουσία της στην περιοχή 

του Ινδοειρηνικού (βλ. ιδέα). Ωστόσο, άλλοι συνεισφέροντες 

στην πλατφόρμα συζητούν την άποψη ότι, όσον αφορά την 

Κίνα, η ΕΕ θα πρέπει όχι μόνο να διαμορφώσει μια πιο ενιαία 

και πιο αυστηρή στάση σε επίπεδο διπλωματικών σχέσεων, 

δεδομένων των πολύ διαφορετικών αξιακών συστημάτων, 

αλλά θα πρέπει επίσης να αναπτύξει μια στρατηγική ξένων 

επενδύσεων σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης, ώστε να 

περιορίσει την επιρροή της Κίνας σε παγκόσμιο επίπεδο και 

ειδικότερα στις αναπτυσσόμενες χώρες (βλ. ιδέα). 

Σε ό,τι αφορά τις σχέσεις με τη Ρωσία και τις χώρες της 

Ανατολικής Ευρώπης, ορισμένοι συμμετέχοντες σε 

εκδήλωση για τις σχέσεις μεταξύ της Γερμανίας και των 

χωρών της Βαλτικής ζήτησαν από την ΕΕ, μεταξύ άλλων, να 

στηρίξει την αντιπολίτευση στη Λευκορωσία (βλ. εκδήλωση). 

Ένας συμμετέχων επιθυμεί τη μεγαλύτερη εμπλοκή της ΕΕ 
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σε πολιτικές εντάσεις που εκδηλώνονται σε γειτονικά κράτη, 

όπως το Μαυροβούνιο, η Βοσνία-Ερζεγοβίνη και το Κόσοβο, 

ή ακόμη και στα κράτη μέλη της, όπως η Κύπρος (βλ. ιδέα). 

Υπό την έννοια αυτή, ο εν λόγω συμμετέχων εξέφρασε 

επίσης ανησυχία για τη σχέση μεταξύ της ΕΕ και της 

Τουρκίας καθώς και μεταξύ της ΕΕ και της Σερβίας. Η ΕΕ 

ενθαρρύνεται επίσης να διαδραματίσει ηγετικό ρόλο στη 

διαδικασία οικοδόμησης της ειρήνης μεταξύ του Ισραήλ και 

της Παλαιστίνης (βλ. παράδειγμα ιδέας). 

Σε ό,τι αφορά τις σχέσεις της ΕΕ με χώρες εκτός Ευρώπης, 

και ιδίως με τα αφρικανικά κράτη, οι συνεισφέροντες 

εκφράζουν την άποψη ότι θα πρέπει να υπάρξει ενισχυμένη 

εταιρική σχέση και αναδιαμόρφωση των εμπορικών 

σχέσεων με την Αφρική (βλ. παράδειγμα εκδήλωσης). Άλλοι 

πολίτες ζητούν ισχυρότερες διμερείς εταιρικές σχέσεις 

μεταξύ μεμονωμένων κρατών μελών και αφρικανικών 

χωρών, με στόχο μεταξύ άλλων την αντιμετώπιση 

μεταναστευτικών ζητημάτων. Αυτού του είδους οι ιδέες 

αναφέρονται λεπτομερέστερα στο κεφάλαιο για τη 

μετανάστευση. Επίσης, υπάρχουν αιτήματα για να διακοπεί 

η διατήρηση της οικονομικής και πολιτικής κληρονομιάς των 

πρώην αποικιακών συστημάτων (βλ. ιδέα). Επίσης, όσον 

αφορά τη σχέση με την αφρικανική ήπειρο, ένας 

συμμετέχων καλεί την ΕΕ να αναγνωρίσει πλήρως τη 

Σομαλιλάνδη ως κυρίαρχη χώρα (βλ. ιδέα). Ορισμένοι 

συνεισφέροντες ζητούν ισχυρότερη εταιρική σχέση μεταξύ 

της ΕΕ και άλλων περιφερειακών πολυμερών οργανισμών, 

όπως μεταξύ άλλων της Αφρικανικής Ένωσης, της Mercosur 

και του ASEAN (βλ. παράδειγμα ιδέας). 

 

Διεύρυνση 

Ένα θέμα που επαναλαμβάνεται στις συζητήσεις είναι αυτό 

της διεύρυνσης της ΕΕ. Οι ιδέες για τη συνέχιση της 

διεύρυνσης, ιδίως στα Δυτικά Βαλκάνια, τυγχάνουν σχετικά 

μεγάλης αποδοχής από τους συμμετέχοντες. Μια από τις 

συνεισφορές με τη μεγαλύτερη αποδοχή στο πλαίσιο αυτής 

της θεματικής ενότητας, ζητεί να συνεχιστεί η διεύρυνση της 

ΕΕ με την ένταξη των χωρών των Δυτικών Βαλκανίων, 

προκειμένου να διασφαλιστεί η ειρήνη και η σταθερότητα 

στην περιοχή (βλ. ιδέα). Διοργανώθηκαν επίσης διάφορες 

εκδηλώσεις γύρω από θέματα σχετικά με τη διεύρυνση της 

ΕΕ και τα Δυτικά Βαλκάνια (βλ. παράδειγμα εκδήλωσης). Σε 

μία εκδήλωση νεολαίας στη Γερμανία, οι συμμετέχοντες νέοι 

ζήτησαν μεγαλύτερη εμπλοκή της ΕΕ στα Δυτικά Βαλκάνια, 

μεταξύ άλλων ως παράγοντα ασφάλειας (βλ. εκδήλωση). 

Κατά τη διάρκεια διάσκεψης στην Ουγγαρία (βλ. εκδήλωση), 

στην οποία συμμετείχαν αρκετοί πολιτικοί και 

πανεπιστημιακοί, διαμορφώθηκε μια ισχυρή στάση υπέρ της 

διεύρυνσης και τονίστηκε η σημασία της διεύρυνσης στα 

Δυτικά Βαλκάνια για το μέλλον της Ευρωπαϊκής Ένωσης. 

Διάφορες συνεισφορές επικεντρώνονται στη γεωπολιτική 

πτυχή της διεύρυνσης της ΕΕ (βλ. ιδέα), ενώ άλλες 

επισημαίνουν ότι οι προοπτικές προσχώρησης στην ΕΕ 

αποτελούν κινητήρια δύναμη για οικονομικές 

μεταρρυθμίσεις και την ενίσχυση του κράτους δικαίου στις 

χώρες που επιδιώκουν να ενταχθούν στην ΕΕ (βλ. 

παράδειγμα ιδέας). Σε σχέση με τα αιτήματα για διεύρυνση 

της ΕΕ στα Δυτικά Βαλκάνια, συγκαταλέγεται και αίτημα για 

πλήρη αναγνώριση του Κοσόβου (βλ. παράδειγμα ιδέας). 

Ωστόσο, η ιδέα της διεύρυνσης της ΕΕ ώστε να 

συμπεριλάβει το Κόσοβο προκαλεί διάφορα σχόλια που 

εκφράζουν σθεναρή αντίθεση στην προοπτική αυτή για 

διαφόρους λόγους. Ένας άλλος συμμετέχων ζητεί την άνευ 

θεώρησης είσοδο στην ΕΕ ατόμων από το Κόσοβο (βλ. 

ιδέα). 

Αν και λιγότερο συχνά σε σχέση με εκείνους που 

υποστηρίζουν τη διεύρυνση, ορισμένοι συμμετέχοντες 

εξέφρασαν την αντίθεσή τους στην περαιτέρω διεύρυνση της 

ΕΕ, τονίζοντας την ανάγκη να δοθεί προτεραιότητα σε 

εσωτερικά ζητήματα της σημερινής Ένωσης (βλ. 

παράδειγμα ιδέας). Μία συνεισφορά ζητεί από την ΕΕ να 

σταματήσει να θεωρεί την Τουρκία υποψήφια χώρα (βλ. 

ιδέα). 

Μια συμμετέχουσα επικρίνει εν γένει την ασάφεια που 

επιδεικνύει η ΕΕ στην οικεία πολιτική διεύρυνσης (βλ. ιδέα). 

Σύμφωνα με τα λεγόμενά της, η ασάφεια αυτή προκαλεί 

απογοήτευση και αστάθεια στις υποψήφιες χώρες. Ως εκ 

τούτου, κατά την άποψή της, η ΕΕ πρέπει να αποσαφηνίσει 

οριστικά τη θέση της όσον αφορά τη διεύρυνση. 

 

Πολιτικές εμπορίου 

Οι ιδέες που σχετίζονται με τις εμπορικές και οικονομικές 

σχέσεις συζητούνται σε μικρότερη έκταση από τους 

συμμετέχοντες. Ωστόσο, το θέμα της ενίσχυσης των 

εμπορικών σχέσεων και των συμφωνιών μεταξύ της ΕΕ και 

άλλων χωρών του κόσμου αναφέρεται συχνά μεταξύ των 

ιδεών που ζητούν μια ισχυρότερη και ενεργό παγκόσμια ΕΕ. 

Μια δέσμη συνεισφορών στο πλαίσιο της θεματικής 

ενότητας «Η ΕΕ στον κόσμο» επιθυμεί την ενίσχυση των 

πολιτικών εμπορίου και την αναμόρφωση των εμπορικών 

συμφωνιών με βάση τις αξίες της ΕΕ, είτε πρόκειται για τον 

σεβασμό στα ανθρώπινα δικαιώματα είτε για τη 

συμμόρφωση με περιβαλλοντικά πρότυπα (βλ. παράδειγμα 

ιδέας). Μια ιδέα που χαίρει ευρείας αποδοχής ζητεί τη 

μεταρρύθμιση της εμπορικής και επενδυτικής πολιτικής της 

ΕΕ και την αναζωογόνηση της παγκόσμιας πολυμέρειας, με 

επίκεντρό της τη δημιουργία αξιοπρεπών θέσεων εργασίας 

και την προστασία των θεμελιωδών και ανθρωπίνων 

δικαιωμάτων, συμπεριλαμβανομένων των δικαιωμάτων των 

εργαζομένων και των συνδικαλιστικών οργανώσεων (βλ. 

παράδειγμα ιδέας). Σε ένα γερμανόφωνο εργαστήριο, οι 

https://futureu.europa.eu/processes/EUInTheWorld/f/16/proposals/175661
https://futureu.europa.eu/processes/EUInTheWorld/f/16/proposals/15182?locale=en&order=recent&per_page=100
https://futureu.europa.eu/processes/EUInTheWorld/f/17/meetings/397
https://futureu.europa.eu/processes/EUInTheWorld/f/16/proposals/61979
https://futureu.europa.eu/processes/EUInTheWorld/f/16/proposals/184735
https://futureu.europa.eu/processes/EUInTheWorld/f/16/proposals/1194
https://futureu.europa.eu/processes/EUInTheWorld/f/16/proposals/93
https://futureu.europa.eu/processes/EUInTheWorld/f/17/meetings/37461
https://futureu.europa.eu/processes/EUInTheWorld/f/17/meetings/87286
https://futureu.europa.eu/processes/EUInTheWorld/f/17/meetings/85934
https://futureu.europa.eu/processes/EUInTheWorld/f/16/proposals/34486
https://futureu.europa.eu/processes/EUInTheWorld/f/16/proposals/31681
https://futureu.europa.eu/processes/EUInTheWorld/f/16/proposals/34554
https://futureu.europa.eu/processes/EUInTheWorld/f/16/proposals/199322
https://futureu.europa.eu/processes/EUInTheWorld/f/16/proposals/1432
https://futureu.europa.eu/processes/EUInTheWorld/f/16/proposals/11223
https://futureu.europa.eu/processes/EUInTheWorld/f/16/proposals/257434
https://futureu.europa.eu/processes/EUInTheWorld/f/16/proposals/2503
https://futureu.europa.eu/processes/EUInTheWorld/f/16/proposals/13844
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συμμετέχοντες συζήτησαν την εμπορική πολιτική της ΕΕ και 

τις επιπτώσεις της στις χώρες του τρίτου κόσμου, ιδίως σε 

τομείς που χαρακτηρίζονται από κακές συνθήκες εργασίας, 

παιδική εργασία και αρνητικές περιβαλλοντικές επιπτώσεις, 

όπως ο τομέας της κλωστοϋφαντουργίας (βλ. εκδήλωση). 

Για ορισμένους συνεισφέροντες, η υγειονομική και η 

κλιματική κρίση κατέδειξαν τα όρια μιας εξαιρετικά 

παγκοσμιοποιημένης και αλληλεξαρτώμενης ευρωπαϊκής 

οικονομίας. Η έλλειψη μασκών κατά τη διάρκεια της κρίσης 

στον τομέα της υγείας, τα προβλήματα με τις παγκόσμιες 

αλυσίδες εφοδιασμού ως συνέπεια της πανδημίας και ο 

αντίκτυπος του παγκόσμιου εμπορίου στο περιβάλλον 

οδήγησαν στη διατύπωση αιτημάτων για επαναβιομηχάνιση 

και αύξηση της τοπικής παραγωγής (βλ. ιδέα). Υπό την 

έννοια αυτή, πολλοί συνεισφέροντες ζητούν αυξημένο 

συντονισμό μεταξύ των κρατών μελών της ΕΕ όσον αφορά 

τη διαχείριση κινδύνου των αλυσίδων εφοδιασμού (βλ. 

παράδειγμα ιδέας). Ένας άλλος συμμετέχων προτείνει τη 

σύσταση ειδικού οργάνου για την πρόληψη και την 

αντιμετώπιση των ελλείψεων στον εφοδιασμό στρατηγικών 

πόρων. Αυτό θα μπορούσε να έχει τη μορφή ενός 

ευρωπαϊκού παρατηρητηρίου (βλ. ιδέα). 

 

 

 

 

 

 

 

https://futureu.europa.eu/processes/EUInTheWorld/f/17/meetings/395
https://futureu.europa.eu/processes/EUInTheWorld/f/16/proposals/130847
https://futureu.europa.eu/processes/EUInTheWorld/f/16/proposals/197870
https://futureu.europa.eu/processes/EUInTheWorld/f/16/proposals/205427
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Γράφημα 15 – Νοητικός χάρτης της θεματικής ενότητας «Η ΕΕ στον κόσμο» πρώτο μέρος 
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Γράφημα 16 – Νοητικός χάρτης της θεματικής ενότητας «Η ΕΕ στον κόσμο» δεύτερο μέρος 
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Η θεματική ενότητα «Αξίες και δικαιώματα, κράτος 

δικαίου, ασφάλεια» έχει συγκεντρώσει συνολικά 4.818 

συνεισφορές (1.528 ιδέες, 2.711 σχόλια και 579 

εκδηλώσεις). Οι συνεισφέροντες προωθούν ιδέες για 

σειρά δικαιωμάτων και ελευθεριών και για την ισότητα 

και συζητούν την έννοια των ευρωπαϊκών αξιών ως 

κατευθυντήριας αρχής. Άλλοι συνεισφέροντες στην 

πλατφόρμα ζητούν τον σεβασμό πιο συντηρητικών 

απόψεων, γεγονός που αντικατοπτρίζει την 

ποικιλομορφία των απόψεων. Ένα άλλο σημαντικό 

ζήτημα που θίγεται σε αυτή την ενότητα είναι η ανάγκη 

στήριξης και προάσπισης του κράτους δικαίου 

απέναντι σε αυτό που περιγράφεται ως «κίνδυνοι 

ανόδου ανελεύθερων δημοκρατιών» στην ΕΕ, οι 

οποίες δεν σέβονται τις αξίες της ΕΕ και ρέπουν προς 

αυταρχικά καθεστώτα, τα οποία εκλαμβάνονται ως 

απειλή. Οι συνεισφορές καλύπτουν τα ακόλουθα 

θέματα: 

 Δικαιώματα και ελευθερίες 

 Κοινωνίες χωρίς αποκλεισμούς 

 Προστασία του κράτους δικαίου 

 Ασφάλεια 

6. Αξίες και 
δικαιώματα, κράτος 
δικαίου, ασφάλεια 
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 Αξίες της ΕΕ 

 Άσκηση πίεσης από ομάδες συμφερόντων και 

διαφθορά 

 

 

Εκδηλώσεις 
Το μέλλον της Ευρώπης σε συνάρτηση με τη θεματική 

ενότητα «Αξίες, δικαιώματα, κράτος δικαίου και 

ασφάλεια» συζητήθηκε σε διάφορες εκδηλώσεις, όπως 

σε διαδικτυακό ανοικτό διάλογο στη Ρουμανία (βλ. 

εκδήλωση) ή σε εργαστήριο στη Νορμανδία με θέμα 

«Ευρώπη και ειρήνη: Κάντε τη φωνή σας να ακουστεί!» 

(βλ. εκδήλωση). 

Οι αξίες της ΕΕ συζητήθηκαν κατά τη διάρκεια 

διαπεριφερειακού διαλόγου, όπου έγινε αναφορά στις 

προκλήσεις για τη διατήρησή τους σε όλα τα κράτη μέλη 

και τη σημασία τους για το μέλλον των ευρωπαϊκών 

δημοκρατιών (βλ. εκδήλωση). Εξετάστηκαν επίσης 

ζητήματα που αφορούν το κράτος δικαίου (βλ. 

παράδειγμα εκδήλωσης) και τα ανθρώπινα δικαιώματα 

υπό το πρίσμα της ισότητας των ευκαιριών για διάφορες 

κοινωνικές ομάδες και της εναντίωσης στις διακρίσεις (βλ. 

εκδήλωση). Η διαφύλαξη της ποικιλομορφίας της 

πολιτιστικής κληρονομιάς των κρατών μελών της ΕΕ 

επισημάνθηκε κατά τη διάρκεια καρναβαλικής εκδήλωσης 

(βλ. εκδήλωση). 

Εκπρόσωποι διαφόρων θρησκευτικών οργανώσεων 

διερεύνησαν επίσης το ζήτημα της θρησκείας και της 

πίστης στην Ευρώπη κατά τη διάρκεια συμμετοχικού 

εργαστηρίου (βλ. εκδήλωση) και κατά τη διάρκεια 

διεθνούς επιστημονικής διάσκεψης που εξέτασε την 

προστασία της θρησκευτικής ελευθερίας στις χώρες της 

Κεντρικής και Ανατολικής Ευρώπης (βλ. εκδήλωση). 

Σε πολλές εκδηλώσεις συζητήθηκε το θέμα της ισότητας 

των φύλων, για παράδειγμα σε συμμετοχικό εργαστήριο 

που διοργανώθηκε στην Πολωνία σχετικά με τρόπους για 

την καταπολέμηση της έμφυλης βίας και την ενίσχυση 

των δικαιωμάτων των γυναικών (βλ. εκδήλωση και 

εκδήλωση), καθώς και προτάσεις να περιληφθεί η αρχή 

της ισότητας των φύλων στη Συνθήκη της Ευρωπαϊκής 

Ένωσης (βλ. εκδήλωση). Σε εκδήλωση που 

διοργανώθηκε από φοιτητές εξετάστηκε επίσης ο τρόπος 

με τον οποίο η πανδημία επηρέασε τα δικαιώματα και την 

ισότητα των γυναικών (βλ. εκδήλωση). Άλλο θέμα που 

εξετάστηκε ήταν ο ρόλος της ΕΕ στην προώθηση της 

ισότητας των φύλων στην επαγγελματική σφαίρα (βλ. 

εκδήλωση). Σε εκδήλωση για τη νεολαία στη Λιθουανία 

αναπτύχθηκαν διάφορες ιδέες για την προώθηση της 

ανεκτικότητας στην Ευρωπαϊκή Ένωση σε θέματα 

ισότητας των φύλων, ανθρωπίνων δικαιωμάτων, ψυχικής 

υγείας και πολιτιστικής ένταξης και διαπολιτισμικής 

ανεκτικότητας (βλ. εκδήλωση). 

Στη Δανία και στη Λιθουανία διεξήχθησαν συζητήσεις για 

την εξασφάλιση ίσων ευκαιριών για άτομα με αναπηρία 

μέσω της θέσπισης ευρωπαϊκής στρατηγικής για τα 

δικαιώματα των ατόμων με αναπηρία (βλ. εκδήλωση και 

εκδήλωση). 

Σε εκδήλωση στο Λουξεμβούργο συζητήθηκε το θέμα της 

αλληλεγγύης στα κράτη μέλη της ΕΕ, όπου οι 

συμμετέχοντες εξέφρασαν διάφορες ανησυχίες, όπως για 

τις διακρίσεις κατά των ΛΟΑΤΚΙ, τη μεταχείριση των 

μεταναστών, την κλιματική αλλαγή και τη διαγενεακή 

δικαιοσύνη, τη συντονισμένη αντίδραση στην πανδημία 

COVID-19, τον ευρωπαϊκό κατώτατο μισθό και το 

σεβασμός του κράτους δικαίου στα κράτη μέλη (βλ. 

εκδήλωση). 

Στο πλαίσιο των Ευρωπαϊκών Ημερών Τύπου 2021, 

διοργανώθηκε στη Γαλλία εκδήλωση με θέμα την 

ελευθερία του Τύπου, στην οποία συζητήθηκε επίσης η 

ανάπτυξη των ευρωπαϊκών μέσων ενημέρωσης και των 

διασυνοριακών μέσων ενημέρωσης (βλ. εκδήλωση). 

Ομάδα εργασίας για την παραπληροφόρηση και τον 

λαϊκισμό επισήμανε την ανάγκη αυστηρότερης ρύθμισης 

των ψηφιακών πλατφορμών (βλ. εκδήλωση). 

Σε εκδήλωση σχετικά με την έννοια της ευρωπαϊκής 

ιθαγένειας συζητήθηκαν τα εμπόδια που εξακολουθούν 

να παρεμποδίζουν την ελεύθερη κυκλοφορία, ιδίως όσον 

αφορά τις γραφειοκρατικές διαδικασίες (βλ. εκδήλωση). 

Σε ισπανική εκδήλωση που απευθυνόταν σε φοιτητές της 

Νομικής Σχολής συζητήθηκε η στρατηγική αυτονομία της 

ΕΕ σε σχέση με την ασφάλεια, αντικατοπτρίζοντας τη 

συζήτηση που παρουσιάστηκε επίσης στην πλατφόρμα 

σχετικά με την ιδέα ενός ευρωπαϊκού στρατού (βλ. 

εκδήλωση). Το θέμα αυτό συζητήθηκε σε συνάρτηση και 

με τον ρόλο της ΕΕ στην καταπολέμηση της τρομοκρατίας 

σε γαλλική συζήτηση (βλ. εκδήλωση). 

Ένα διαδραστικό φόρουμ εξέτασε στρατηγικές για τη 

στήριξη των θυμάτων (βλ. εκδήλωση). Επιπλέον, το 

ζήτημα του ευρωπαϊκού στρατού συζητήθηκε σε σχέση 

με την ήπια και τη σκληρή ισχύ κατά τη διάρκεια διαλόγου 

περί πολιτικής (βλ. εκδήλωση). 

 

 

https://futureu.europa.eu/processes/ValuesRights/f/11/meetings/105799
https://futureu.europa.eu/processes/ValuesRights/f/11/meetings/103258
https://futureu.europa.eu/processes/ValuesRights/f/11/meetings/107581
https://futureu.europa.eu/processes/ValuesRights/f/11/meetings/113851
https://futureu.europa.eu/processes/ValuesRights/f/11/meetings/120319
https://futureu.europa.eu/processes/ValuesRights/f/11/meetings/125734
https://futureu.europa.eu/processes/ValuesRights/f/11/meetings/128932
https://futureu.europa.eu/processes/ValuesRights/f/11/meetings/120022
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Δικαιώματα και 
ελευθερίες 

 

Το θέμα των δικαιωμάτων και των ελευθεριών είναι 

σημαντικό στο μέγεθός του, ιδίως λόγω της μεγάλης 

ποικιλίας των τύπων δικαιωμάτων και ελευθεριών που 

προέβαλαν οι συνεισφέροντες. 

Μια μεγάλη ομάδα ιδεών για τα δικαιώματα και τις ελευθερίες 

ασχολείται με την προστασία των ανθρωπίνων δικαιωμάτων 

και ελευθεριών εν γένει (βλ. παράδειγμα ιδέας). Μία από τις 

ιδέες ως αυτό το ζήτημα η οποία έτυχε ευρείας αποδοχής 

ήταν η ενίσχυση της εκτελεστότητας διαφόρων πράξεων για 

τα ανθρώπινα δικαιώματα στο νομικό σύστημα της ΕΕ (βλ. 

ιδέα), ενώ άλλες θεωρούν ότι είναι αναγκαίο να 

επικαιροποιηθούν τα ανθρώπινα δικαιώματα ώστε να 

ανταποκρίνονται στη σημερινή και τη μελλοντική κοινωνική 

πραγματικότητα (βλ. παράδειγμα ιδέας). 

Αναφέρθηκαν τα διάφορα είδη ανθρωπίνων δικαιωμάτων: 

οικονομικά, κοινωνικά, πολιτιστικά, ατομικά και πολιτικά 

δικαιώματα. Ορισμένοι συμμετέχοντες εφιστούν την 

προσοχή σε παραβιάσεις των ανθρωπίνων δικαιωμάτων 

στα ευρωπαϊκά σύνορα, ενώ άλλοι αντιδρούν 

καταδικάζοντας τους διακινητές ανθρώπων (βλ. παράδειγμα 

ιδέας). 

Τα ατομικά και τα πολιτικά δικαιώματα έχουν εξέχουσα θέση 

στην πλατφόρμα στο πλαίσιο αυτής της θεματικής ενότητας, 

με σημαντική παρουσία του δικαιώματος στην ιδιωτική ζωή 

και της ελευθερίας της έκφρασης στις συνεισφορές (βλ. 

παράδειγμα ιδέας). Οι συνεισφορές που πραγματεύονται 

την απελευθέρωση από τις διακρίσεις έχουν ομαδοποιηθεί 

στη χωριστή θεματική ενότητα της χωρίς αποκλεισμούς 

κοινωνίας, καθώς ο όγκος τους είναι σημαντικός. 

Υπό το πρίσμα της μεταβαλλόμενης κοινωνίας μας, ευρύ 

φάσμα συνεισφορών επικεντρώνεται σε ζητήματα που 

σχετίζονται με τα δικαιώματα και τις ελευθερίες στο πλαίσιο 

του ψηφιακού μετασχηματισμού, ιδίως όσον αφορά το 

δικαίωμα στην ιδιωτική ζωή. Αυτό το επιμέρους ζήτημα 

συζητείται επίσης στη θεματική ενότητα του ψηφιακού 

μετασχηματισμού. Ο γενικός κανονισμός της ΕΕ για την 

προστασία δεδομένων θεωρείται βασικός παράγοντας που 

θα παρεμποδίσει τις εταιρείες να πωλούν πληροφορίες 

προσωπικού χαρακτήρα (βλ. ιδέα). Γενικά οι 

συνεισφέροντες επισημαίνουν την ανάγκη καλύτερης 

νομοθεσίας και εργαλείων, ώστε να αντιμετωπιστούν οι 

ανησυχίες σχετικά με την προστασία της ιδιωτικής ζωής στο 

διαδίκτυο και στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, καθώς και σε 

όλες τις νέες τεχνολογίες (βλ. ιδέα). Διατυπώνεται το αίτημα 

να τεθούν περιορισμοί στη χρήση βιομετρικών δεδομένων 

για σκοπούς παρακολούθησης (βλ. ιδέα) και στη συλλογή 

και κοινοποίηση προσωπικών δεδομένων γενικότερα (βλ. 

παράδειγμα ιδέας). Οι συνεισφέροντες επισημαίνουν ότι η 

ψηφιακή επιτήρηση μέσω της συλλογής δεδομένων 

προσωπικού χαρακτήρα από τεχνολογικούς κολοσσούς 

συνιστά σημαντική απειλή για την αξιοπρέπεια, την 

αυτονομία και την ιδιωτική ζωή των πολιτών. Ως εκ τούτου, 

ζητούν περισσότερη ρύθμιση και μέτρα για την προστασία 

των δεδομένων (βλ. ιδέα). Το ζήτημα τίθεται και υπό το 

πρίσμα της εκπεφρασμένης ανάγκης για αυξημένη ρύθμιση 

όσον αφορά την τεχνητή νοημοσύνη (βλ. ιδέα). 

Μια άλλη ομάδα ιδεών συζητά την ελευθερία της έκφρασης 

και τα όρια αυτής της ελευθερίας. Σε ό,τι αφορά τη 

διασφάλιση της ελευθερίας της έκφρασης σε σχέση με τον 

Τύπο και τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, ορισμένοι 

συνεισφέροντες εξέφρασαν ανησυχίες ότι αυτή διακυβεύεται 

λόγω της αφαίρεσης περιεχομένου από πλατφόρμες (βλ. 

παράδειγμα ιδέας). 

Άλλες ιδέες διερευνούν τα όρια της ελευθερίας της 

έκφρασης: μέχρι ποιου βαθμού θα πρέπει να ρυθμίζεται το 

διαδικτυακό περιεχόμενο και πώς η αυτή ρύθμιση επηρεάζει 

την ελευθερία του λόγου, με ορισμένους πολίτες να 

υποστηρίζουν τη δημιουργία ενός ενοποιημένου 

ευρωπαϊκού ψηφιακού πλαισίου (βλ. εκδήλωση). Οι ψευδείς 

ειδήσεις, για παράδειγμα, θεωρείται ότι συνιστούν απειλή για 

θεμελιώδεις δημοκρατικές αξίες (βλ. εκδήλωση). Η συχνά 

επανερχόμενη έννοια της ρητορικής μίσους καταδεικνύει την 

ανάγκη να αντιμετωπιστεί το ζήτημα αυτό και να αυξηθεί η 

προστασία των θυμάτων ρητορικής μίσους (παράδειγμα 

ιδέας και εκδήλωσης) και εγκλημάτων μίσους (βλ. 

εκδήλωση). 

Ένα επιμέρους θέμα αφορά τα οικονομικά και κοινωνικά 

δικαιώματα, ζήτημα που απασχόλησε και τη θεματική 

ενότητα «Ισχυρότερη οικονομία, κοινωνική δικαιοσύνη και 

θέσεις εργασίας», όπως το δικαίωμα στη στέγαση (βλ. 

παράδειγμα ιδέας), η διασφάλιση της ισορροπίας μεταξύ 

επαγγελματικής και προσωπικής ζωής (βλ. παράδειγμα 

εκδήλωσης), η κοινωνική διατροφική ασφάλεια (βλ. ιδέα) 

κλπ. Ορισμένοι συνεισφέροντες ζητούν να 

επικαιροποιηθούν τα ανθρώπινα δικαιώματα εν προκειμένω 

(βλ. ιδέα), ακόμη και να καταστούν επιβεβλημένα τα 

κοινωνικά δικαιώματα (βλ. ιδέα). 

Από την άποψη των δικαιωμάτων συγκεκριμένου τμήματος 

του πληθυσμού, αρκετές ιδέες υποστηρίζουν τα δικαιώματα 

των παιδιών και καταδεικνύουν την ανάγκη να αυξηθεί η 

προστασία του παιδιού στη νομοθεσία και τις πολιτικές (βλ. 

παράδειγμα ιδέας). 

Στο γενικότερο πλαίσιο του θεμελιώδους δικαιώματος του 

σεβασμού της πολιτιστικής, θρησκευτικής και γλωσσικής 

πολυμορφίας, μια ιδέα με ευρεία αποδοχή στην πλατφόρμα 

https://futureu.europa.eu/processes/ValuesRights/f/12/proposals/258165
https://futureu.europa.eu/processes/ValuesRights/f/12/proposals/13839
https://futureu.europa.eu/processes/ValuesRights/f/12/proposals/5364
https://futureu.europa.eu/processes/ValuesRights/f/12/proposals/232586
https://futureu.europa.eu/processes/ValuesRights/f/12/proposals/254433
https://futureu.europa.eu/processes/ValuesRights/f/12/proposals/99958
https://futureu.europa.eu/processes/ValuesRights/f/12/proposals/1470
https://futureu.europa.eu/processes/ValuesRights/f/12/proposals/2038
http://futureu.europa.eu/processes/ValuesRights/f/12/proposals/6733
https://futureu.europa.eu/processes/ValuesRights/f/12/proposals/178729
https://futureu.europa.eu/processes/ValuesRights/f/12/proposals/205464
https://futureu.europa.eu/processes/ValuesRights/f/12/proposals/154375
https://futureu.europa.eu/processes/ValuesRights/f/11/meetings/39436
https://futureu.europa.eu/processes/ValuesRights/f/11/meetings/50164
https://futureu.europa.eu/processes/ValuesRights/f/12/proposals/68675
https://futureu.europa.eu/processes/ValuesRights/f/11/meetings/12674
https://futureu.europa.eu/processes/ValuesRights/f/11/meetings/21385
https://futureu.europa.eu/processes/ValuesRights/f/12/proposals/218759
https://futureu.europa.eu/processes/ValuesRights/f/11/meetings/24784
https://futureu.europa.eu/processes/ValuesRights/f/12/proposals/10733
https://futureu.europa.eu/processes/ValuesRights/f/12/proposals/5364
https://futureu.europa.eu/processes/ValuesRights/f/12/proposals/4496
https://futureu.europa.eu/processes/ValuesRights/f/12/proposals/95900
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είναι το αίτημα η Ευρωπαϊκή Ένωση να αναγνωρίσει την 

εσπεράντο ως γλώσσα των ευρωπαίων πολιτών (βλ. 

παράδειγμα ιδέας). 

Σε άλλη ομάδα συνεισφορών τονίζεται η ανάγκη να αρθούν 

τα μέτρα κατά της COVID-19 μόλις το επιτρέψουν οι 

συνθήκες, προκειμένου να διασφαλιστεί η επιστροφή στην 

ομαλότητα και να αποκατασταθούν οι ελευθερίες των 

πολιτών (βλ. ιδέα). Συναφές είναι και το αίτημα να μην 

γίνονται διακρίσεις κατά των πολιτών που επέλεξαν να μην 

εμβολιαστούν και να μην υποβάλλονται σε τακτικά τεστ 

προκειμένου να έχουν πρόσβαση σε βασικές υπηρεσίες (βλ. 

παράδειγμα ιδέας). Ζητήματα που σχετίζονται με τον 

εμβολιασμό κατά της COVID-19 εξετάζονται 

λεπτομερέστερα στο πλαίσιο της θεματικής ενότητας 

«Υγεία». 

Ορισμένες συνεισφορές ζητούν από την ΕΕ να αναλάβει 

πρωταγωνιστικό ρόλο στην προστασία των δικαιωμάτων 

των ζώων (βλ. ιδέα), για παράδειγμα με την καθιέρωση 

«άδειας για ζώα» (βλ. ιδέα). Οι συνεισφέροντες θεωρούν ότι, 

παρόλο που οι συνθήκες της ΕΕ αναγνωρίζουν τα ζώα ως 

συναισθανόμενα όντα, στον κλάδο της κτηνοτροφίας και στη 

βιομηχανία του κρέατος εξακολουθούν να υφίστανται 

βάναυσοι και βίαιοι τρόποι μεταχείρισής τους (βλ. 

παράδειγμα ιδέας). 

Άλλες επικεντρώνονται επί τούτου σε δικαστικής φύσεως 

θέματα και στον αντίκτυπο της εντός της ΕΕ κινητικότητας, 

αναφερόμενες στην ανάγκη διευκόλυνσης των διαδικασιών, 

για παράδειγμα σε σχέση με τη διεκπεραίωση θεμάτων 

κληρονομίας (βλ. ιδέα) και θανάτου (βλ. ιδέα) και 

προτείνοντας τη διασύνδεση των συστημάτων των κρατών 

μελών για τη ρύθμιση των περιουσιακών σχέσεων των 

συζύγων και των καταχωρισμένων συντρόφων (βλ. ιδέα). Σε 

διαδικτυακό σεμινάριο ανοικτού φόρουμ, οι συμμετέχοντες 

συζήτησαν τα δικονομικά δικαιώματα σε ποινικές 

διαδικασίες ανά την ΕΕ (βλ. εκδήλωση). 

Πολλοί συμμετέχοντες υποστηρίζουν το δικαίωμα στη 

θεραπευτική χρήση κάνναβης χωρίς ιατρική 

παρακολούθηση (βλ. παράδειγμα ιδέας) και συζητούν 

ευρύτερα την αποποινικοποίηση και νομιμοποίηση των 

ναρκωτικών (βλ. παράδειγμα ιδέας). Το ζήτημα αυτό 

εξετάζεται και στο πλαίσιο της θεματικής ενότητας «Υγεία». 

Αρκετοί πολίτες προτείνουν οι επιλογές πληρωμής με 

μετρητά να αναγνωριστούν ως δημοκρατικό δικαίωμα (βλ. 

παράδειγμα ιδέας). 

 

Κοινωνία χωρίς 
αποκλεισμούς 

Με πολλές συνεισφορές ζητείται να καταβληθούν 

μεγαλύτερες προσπάθειες για τη δημιουργία μιας 

συμπεριληπτικής κοινωνίας η οποία θα εγκύπτει σε 

ζητήματα όπως η ελευθερία, οι διακρίσεις και η ισότητα. Στη 

μεγάλη τους πλειονότητα οι σχετικές με αυτό το ζήτημα 

συνεισφορές στρέφονται γύρω από ιδέες για την ισότητα των 

φύλων, συμπεριλαμβανομένης μιας ιδέας που 

υποστηρίζεται ιδιαίτερα για το θέμα αυτό (βλ. ιδέα και 

παράδειγμα εκδήλωσης), καθώς και για τη χειραφέτηση των 

γυναικών (βλ. εκδήλωση). Σε συναφείς εισηγήσεις 

προτείνεται η αύξηση του αριθμού των γυναικών σε θέσεις 

λήψης πολιτικών και οικονομικών αποφάσεων (βλ. 

παράδειγμα ιδέας). Η ισότητα των φύλων συζητείται επίσης 

ευρέως σε συνάρτηση με την ίση αμοιβή (βλ. παράδειγμα 

ιδέας), καθώς και σε σχέση με την εκπαίδευση από την 

παιδική ηλικία (βλ. ιδέα). Το αίτημα για μια προσέγγιση με 

γνώμονα το φύλο σε παραδοσιακά ανδροκρατούμενους 

τομείς, όπως οι τομείς STEM, ώστε να αμβλυνθούν οι 

ανισότητες μεταξύ των φύλων, ενυπάρχει και σε άλλες 

θεματικές ενότητες. 

Όσον αφορά τα σεξουαλικά και αναπαραγωγικά δικαιώματα, 

οι πολίτες είναι διχασμένοι. Μια ομάδα συνεισφορών τονίζει 

τη σημασία της σεξουαλικής και αναπαραγωγικής υγείας και 

των συναφών δικαιωμάτων ως θεμελιωδών μέσων για την 

επίτευξη της ισότητας των φύλων και τον τερματισμό της 

έμφυλης βίας, συμπεριλαμβανομένου του δικαιώματος στη 

διακοπή της κύησης (βλ. παράδειγμα ιδέας). Αντίθετα, άλλες 

συνεισφορές τάσσονται υπέρ της προστασίας της 

αξιοπρέπειας και του δικαιώματος στη ζωή και εισηγούνται 

διακοπή της χρηματοδότησης στους τομείς της έρευνας, της 

αναπτυξιακής βοήθειας και της δημόσιας υγείας στην ΕΕ, 

θεωρώντας ότι προωθούν την καταστροφή ανθρώπινων 

εμβρύων (βλ. ιδέα). Πέρα από το θέμα της διακοπής της 

κύησης, ιδέες που σχετίζονται με τα σεξουαλικά και 

αναπαραγωγικά δικαιώματα αναφέρονται στην ανάγκη 

εφαρμογής αποτελεσματικών μέτρων για την αντιμετώπιση 

της αυξημένης έμφυλης βίας (βλ. παράδειγμα ιδέας και 

εκδήλωσης) και προτείνουν την αντιμετώπιση των ανδρικών 

στερεοτύπων (βλ. ιδέα) και την καταπολέμηση της 

εκδικητικής πορνογραφίας και της παρενόχλησης στο 

διαδίκτυο (βλ. εκδήλωση). 

Ένα άλλο θέμα που έχει προσελκύσει πολυάριθμες 

συνεισφορές είναι η ανάγκη να προχωρήσει περισσότερο η 

ένταξη των ατόμων με αναπηρία, για παράδειγμα των 

ατόμων με τρισωμία 21 (βλ. ιδέα). Οι συνεισφέροντες ζητούν 

τα άτομα με αναπηρία να περιληφθούν στα εθνικά 

συντάγματα (βλ. ιδέα και εκδήλωση) και οι πολιτικές να 

ενθαρρύνουν την απασχόληση ατόμων με αναπηρία (βλ. 

ιδέα), καθώς και κατάρτιση για την ευαισθητοποίηση όλων 

https://futureu.europa.eu/processes/ValuesRights/f/12/proposals/145037
https://futureu.europa.eu/processes/ValuesRights/f/12/proposals/115699
https://futureu.europa.eu/processes/ValuesRights/f/12/proposals/20859
https://futureu.europa.eu/processes/ValuesRights/f/12/proposals/5911
https://futureu.europa.eu/processes/ValuesRights/f/12/proposals/102169
https://futureu.europa.eu/processes/ValuesRights/f/12/proposals/29110
https://futureu.europa.eu/processes/ValuesRights/f/12/proposals/108509
https://futureu.europa.eu/processes/ValuesRights/f/12/proposals/104248
https://futureu.europa.eu/processes/ValuesRights/f/12/proposals/108538
https://futureu.europa.eu/processes/ValuesRights/f/11/meetings/18151
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https://futureu.europa.eu/processes/ValuesRights/f/12/proposals/13840
https://futureu.europa.eu/processes/ValuesRights/f/11/meetings/7030
https://futureu.europa.eu/processes/ValuesRights/f/11/meetings/25873
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https://futureu.europa.eu/processes/ValuesRights/f/12/proposals/186319
https://futureu.europa.eu/processes/ValuesRights/f/12/proposals/115410
https://futureu.europa.eu/processes/ValuesRights/f/12/proposals/152329
https://futureu.europa.eu/processes/ValuesRights/f/12/proposals/214864
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https://futureu.europa.eu/processes/ValuesRights/f/12/proposals/179160
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των εργαζομένων σε θέματα αναπηρίας (βλ. ιδέα). Ομοίως, 

μια ιδέα υποστηρίζει την κατάρτιση των εκπαιδευτικών 

σχετικά με τους τρόπους ένταξης των μαθητών με 

αναπηρίες στις τάξεις (βλ. ιδέα). Άλλες προτάσεις 

περιλαμβάνουν: (i) την άρση των εμποδίων για τα άτομα με 

αναπηρία, καθιστώντας τα προϊόντα και τις υπηρεσίες 

ευκολότερα προσβάσιμα (βλ. ιδέα και εκδήλωση), (ii) την 

προστασία των ανθρωπίνων δικαιωμάτων σε επαρκή βαθμό 

(βλ. ιδέα) και (iii) την καταπολέμηση των διακρίσεων εις 

βάρος ατόμων με διανοητικές αναπηρίες (βλ. ιδέα). Στο ίδιο 

μήκος κύματος, σε εκδήλωση που σχολιάστηκε ιδιαίτερα και 

την οποία οι συμμετέχοντες επικρότησαν στις 

«Παρατηρήσεις», ζητήθηκε να συμπεριληφθούν και τα 

άτομα με σύνδρομο Down και να ληφθούν νομοθετικές 

πρωτοβουλίες προς υποστήριξή τους (βλ. εκδήλωση) ώστε 

να αυξηθεί η προβολή και η συμμετοχή τους σε όλα τα 

επίπεδα της κοινωνίας (βλ. ιδέα). 

Ορισμένοι συνεισφέροντες εκτιμούν ότι τα δικαιώματα των 

γυναικών, των μειονοτήτων ΛΟΑΤΚΙ και των ανθρωπίνων 

δικαιωμάτων δέχονται επίθεση σε ορισμένα κράτη μέλη (βλ. 

παράδειγμα ιδέας και ιδέας). Σύμφωνα και με όσα 

ακολουθούν, πολλοί συμμετέχοντες ζητούν την προστασία 

των ΛΟΑΤΚΙ ατόμων και την αναγνώριση των γάμων μεταξύ 

ατόμων του ιδίου φύλου σε όλα τα κράτη μέλη της ΕΕ (βλ. 

παράδειγμα ιδέας και ιδέας) και να επιτραπεί στα ΛΟΑΤΚΙ 

να γίνονται γονείς (βλ. ιδέα). Σε εκδήλωση-εργαστήριο 

διερευνήθηκε η ενσωμάτωση των δικαιωμάτων των ΛΟΑΤΚΙ 

σε διάφορες θεματικές ενότητες (βλ. εκδήλωση). Μια άλλη 

ιδέα είναι η εισαγωγή της έννοιας των πολλαπλών 

διακρίσεων, δηλαδή των διακρίσεων που βασίζονται σε δύο 

ή περισσότερους λόγους και η λήψη συγκεκριμένων μέτρων 

για την καταπολέμησή τους (βλ. ιδέα). 

Δεδομένης της γήρανσης των ευρωπαϊκών κοινωνιών, 

έχουν υποβληθεί στην πλατφόρμα αιτήματα για την 

αντιμετώπιση των διακρίσεων λόγω ηλικίας (βλ. ιδέα). 

Πραγματοποιήθηκε επίσης εκδήλωση για να διερευνηθούν 

οι συνέπειες που έχουν οι δημογραφικές αλλαγές στα 

διαρθρωτικά θεμέλια της κοινωνίας (βλ. εκδήλωση). 

Σε κάποιες εκδηλώσεις η προσοχή στράφηκε στο ζήτημα 

των δικαιωμάτων των εθνικών και εθνοτικών μειονοτήτων 

(βλ. παράδειγμα ιδέας και εκδήλωσης), 

συμπεριλαμβανομένης της κοινότητας των Ρομά (βλ. 

παράδειγμα ιδέας, εκδήλωσης και εκδήλωσης). Στο ίδιο 

πλαίσιο και βάσει ορισμένων ιδεών, ζητείται από την ΕΕ να 

προβεί σε ρυθμίσεις για τη διασφάλιση των γλωσσικών 

δικαιωμάτων των ευρωπαϊκών μειονοτήτων (βλ. 

παράδειγμα ιδέας). Μια ιδέα με πολύ θετική ανταπόκριση 

εισηγείται να καταστεί η καταλανική επίσημη γλώσσα της ΕΕ 

(βλ. ιδέα). 

Συζητήθηκαν στην Επιτροπή προβληματισμοί για την 

πολυδεκτική επικοινωνία, όπου οι συμμετέχοντες ανέφεραν 

ότι οι ευρωπαίοι πολίτες θα πρέπει να είναι ελεύθεροι να 

γιορτάζουν θρησκευτικές εορτές και να μην έχουν την 

αίσθηση ότι γίνονται διακρίσεις εις βάρος τους (βλ. ιδέα και 

ιδέα και εκδήλωση). 

Όσον αφορά τις προοπτικές για μια ποικιλόμορφη και χωρίς 

αποκλεισμούς Ευρώπη, οι συνεισφέροντες συζήτησαν την 

ανάγκη για επιτυχείς πολιτικές ένταξης και ορισμένοι τόνισαν 

ότι η μη εφαρμογή αποτελεσματικών πολιτικών ένταξης των 

μεταναστών δημιουργεί εντάσεις στις ευρωπαϊκές κοινωνίες 

και κατ’ επέκταση κινδύνους για την ασφάλεια (βλ. ιδέα). 

 

Προστασία του 
κράτους δικαίου 

Η ανάγκη προάσπισης του κράτους δικαίου και σεβασμού 

των δημοκρατικών αξιών αποτελεί θέμα που επανέρχεται 

συχνά (βλ. παράδειγμα ιδέας). Οι συνεισφορές 

αναγνωρίζουν ότι πρόκειται για θεμελιώδεις έννοιες της 

Ευρωπαϊκής Ένωσης (βλ. ιδέα και ιδέα). Αν και στις 

περισσότερες συνεισφορές θίγονται εσωτερικές πτυχές 

όσον αφορά το κράτος δικαίου, καλύπτονται επίσης και 

εξωτερικές πτυχές, με εκκλήσεις προς την ΕΕ να υιοθετήσει 

αυστηρότερη στάση έναντι τρίτων χωρών, όπως η Ρωσία 

και η Κίνα. 

Μία από τις ευρύτερα αποδεκτές ιδέες στο πλαίσιο αυτής της 

θεματικής ενότητας εισηγείται έναν μηχανισμό 

επανεξέτασης για τη δημοκρατία, το κράτος δικαίου και τα 

θεμελιώδη δικαιώματα (βλ. ιδέα). Τονίζεται επίσης η 

σημασία του κράτους δικαίου για τη λειτουργία της 

εσωτερικής αγοράς (βλ. ιδέα). Κατά συνέπεια, η ιδέα της 

διαμόρφωσης ενός κοινού οράματος για την προστασία των 

αξιών και των θεσμών της βρίσκεται διάσπαρτη στην 

πλατφόρμα (βλ. παράδειγμα ιδέας). 

Πολλοί συμμετέχοντες εξέφρασαν ανησυχία για τον 

σεβασμό των αξιών της ΕΕ και του κράτους δικαίου εντός 

της ΕΕ (βλ. παράδειγμα ιδέας και ιδέας)· ειδικότερα, αρκετοί 

αναφέρθηκαν συγκεκριμένα στην Ουγγαρία (βλ. παράδειγμα 

ιδέας και ιδέας) και στην Πολωνία (βλ. παράδειγμα ιδέας και 

ιδέας). Μια ευρέως αποδεκτή ιδέα τονίζει ότι η δημοκρατία 

και το κράτος δικαίου θα πρέπει να γίνονται σεβαστά από 

όλα τα κράτη μέλη και να μην εφαρμόζονται δύο μέτρα και 

δύο σταθμά (βλ.). 

Υπό το πρίσμα αυτών των δυνητικών απειλών για το κράτος 

δικαίου οι συνεισφέροντες προτείνουν διάφορες στρατηγικές 

για την αντιμετώπιση των παραβιάσεων: (i) μείωση των 

επιχορηγήσεων προς τις χώρες, (ii) αφαίρεση των 

δικαιωμάτων ψήφου τους στο Συμβούλιο (βλ. παράδειγμα 

https://futureu.europa.eu/processes/ValuesRights/f/12/proposals/185989
https://futureu.europa.eu/processes/ValuesRights/f/12/proposals/256945
https://futureu.europa.eu/processes/ValuesRights/f/12/proposals/88151
https://futureu.europa.eu/processes/ValuesRights/f/11/meetings/267
https://futureu.europa.eu/processes/ValuesRights/f/12/proposals/84217
https://futureu.europa.eu/processes/ValuesRights/f/12/proposals/67222
https://futureu.europa.eu/processes/ValuesRights/f/11/meetings/19405
https://futureu.europa.eu/processes/ValuesRights/f/12/proposals/159920
https://futureu.europa.eu/processes/ValuesRights/f/12/proposals/6512
https://futureu.europa.eu/processes/ValuesRights/f/12/proposals/110518
https://futureu.europa.eu/processes/ValuesRights/f/12/proposals/30066
https://futureu.europa.eu/processes/ValuesRights/f/12/proposals/2400
https://futureu.europa.eu/processes/ValuesRights/f/12/proposals/209485
https://futureu.europa.eu/processes/ValuesRights/f/11/meetings/34024
https://futureu.europa.eu/processes/ValuesRights/f/12/proposals/162955
https://futureu.europa.eu/processes/ValuesRights/f/12/proposals/96460
https://futureu.europa.eu/processes/ValuesRights/f/11/meetings/6801
https://futureu.europa.eu/processes/ValuesRights/f/12/proposals/225491
https://futureu.europa.eu/processes/ValuesRights/f/11/meetings/32869
https://futureu.europa.eu/processes/ValuesRights/f/12/proposals/61945
https://futureu.europa.eu/processes/ValuesRights/f/11/meetings/18052
https://futureu.europa.eu/processes/ValuesRights/f/11/meetings/12706
https://futureu.europa.eu/processes/ValuesRights/f/12/proposals/233875
https://futureu.europa.eu/processes/ValuesRights/f/12/proposals/254369
https://futureu.europa.eu/processes/ValuesRights/f/12/proposals/161404
https://futureu.europa.eu/processes/ValuesRights/f/12/proposals/196846
https://futureu.europa.eu/processes/ValuesRights/f/11/meetings/103159
https://futureu.europa.eu/processes/ValuesRights/f/12/proposals/162427
https://futureu.europa.eu/processes/ValuesRights/f/12/proposals/250174
https://futureu.europa.eu/processes/ValuesRights/f/12/proposals/77
https://futureu.europa.eu/processes/ValuesRights/f/12/proposals/163550
https://futureu.europa.eu/processes/ValuesRights/f/12/proposals/160
https://futureu.europa.eu/processes/ValuesRights/f/12/proposals/163549
https://futureu.europa.eu/processes/ValuesRights/f/12/proposals/162262
https://futureu.europa.eu/processes/ValuesRights/f/12/proposals/121871
https://futureu.europa.eu/processes/ValuesRights/f/12/proposals/172756
https://futureu.europa.eu/processes/ValuesRights/f/12/proposals/51948
https://futureu.europa.eu/processes/OtherIdeas/f/8/proposals/28942
https://futureu.europa.eu/processes/ValuesRights/f/12/proposals/30066
https://futureu.europa.eu/processes/ValuesRights/f/12/proposals/172756
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ιδέας), (iii) χρήση μηχανισμών δημοσιονομικής προστασίας 

συνδεδεμένων με το κράτος δικαίου (βλ. ιδέα), (iv) 

επανεξέταση του άρθρου 7 με σκοπό να διευκολύνεται η 

επιβολή κυρώσεων σε κυβερνήσεις που παραβιάζουν τις 

αξίες της ΕΕ (βλ. ιδέα), (v) θέσπιση μηχανισμού βάσει του 

οποίου τα κράτη μέλη μπορούν να αποπέμπονται εάν 

παραβιάζουν το δημοκρατικό κράτος δικαίου (βλ. ιδέα) και 

(vi) ορισμός φορέα εποπτείας, όπως το Δικαστήριο της 

Ευρωπαϊκής Ένωσης, για την προστασία της δημοκρατίας 

και του κράτους δικαίου στην ΕΕ (βλ. ιδέα). 

Προτάθηκαν επίσης ιδέες για τη διασφάλιση του κράτους 

δικαίου, παράλληλα με άλλες αξίες της ΕΕ. Κάποιες από 

αυτές προτείνουν τη στήριξη των οργανώσεων της 

κοινωνίας των πολιτών ως μέσο για την ενίσχυση και τη 

διατήρηση του δημοκρατικού κράτους δικαίου (βλ. ιδέα και 

ιδέα). Ένας συνεισφέρων διατύπωσε μια ιδέα σχετικά: να 

υπάρξει στρατηγική της ΕΕ για την κοινωνία των πολιτών, 

ώστε οι οργανώσεις της κοινωνίας των πολιτών να 

λειτουργούν ελεύθερα και να συμβάλλουν στην προάσπιση 

των ευρωπαϊκών αξιών (βλ. ιδέα). 

Ωστόσο, η πλέον διαδεδομένη ιδέα συνίσταται στην 

κατάργηση του κανόνα της ομοφωνίας ώστε να 

διασφαλίζεται ότι τα κράτη μέλη που δεν ευθυγραμμίζονται 

με το κράτος δικαίου δεν θα μπορούν να εμποδίζουν τη 

λήψη αποφάσεων στην ΕΕ (βλ. παράδειγμα ιδέας). 

Η προστασία της ελευθερίας του Τύπου και των μέσων 

ενημέρωσης θεωρείται ότι συνδέεται με την προστασία του 

κράτους δικαίου και, κατ’ επέκταση, με τις αξίες της ΕΕ. Αυτό 

ήταν το θέμα ενός συμμετοχικού εργαστηρίου, κύρια 

πορίσματα του οποίου ήταν η ανάγκη να αυξηθεί η 

διαφάνεια για την πολυφωνία των μέσων ενημέρωσης και να 

διασφαλισθεί η καλύτερη προστασία των δημοσιογράφων 

(βλ. εκδήλωση). Υποστηρίχθηκε επίσης η ανάγκη για 

περισσότερη διαφάνεια και για μεγαλύτερη συμμετοχή των 

πολιτών στη διαδικασία λήψης αποφάσεων της ΕΕ (βλ. 

ιδέα). 

Στη μεν πλειονότητά τους οι ιδέες που εκφράστηκαν 

αφορούν ανησυχίες σχετικά με τις παραβιάσεις του κράτους 

δικαίου, όμως υπάρχει και μια διαφορετική δέσμη ιδεών, που 

θεωρούν ότι η ΕΕ καταπατά με αυταρχικότητα τα 

συντάγματα των κρατών μελών (βλ. παράδειγμα ιδέας). 

Στην πλατφόρμα καταγράφονται εισηγήσεις για 

επανεξέταση της αρμοδιότητας του Δικαστηρίου της 

Ευρωπαϊκής Ένωσης ώστε να προλαμβάνονται 

συγκρούσεις με εθνικές συνταγματικές τάξεις (βλ. 

παράδειγμα ιδέας και εκδήλωσης). Για παράδειγμα, ένας 

συμμετέχων είναι της άποψης ότι όσο γίνεται σεβαστή η 

λαϊκή κυριαρχία, η δημοκρατία επικρατεί (βλ. ιδέα). Ομοίως, 

άλλοι υποστηρίζουν ότι το δικαίωμα αρνησικυρίας ασκείται 

ως πολιτικό μέσο που παρέχουν οι Συνθήκες και ότι 

αποτελεί προνόμιο των κρατών μελών να υπερασπίζονται 

τα σύνορά τους και να διαφυλάσσουν τη χριστιανική 

θρησκεία, τον πολιτισμό και μια ομοιογενή κοινωνία (βλ. 

ιδέα). 

 

Ασφάλεια 

Το ζήτημα της ασφάλειας συζητείται εκτενώς σε άλλες 

θεματικές ενότητες, όπως στην ενότητα «η ΕΕ στον κόσμο» 

και, ως εκ τούτου, εμφανίζεται λιγότερο συχνά ως θέμα στη 

θεματική ενότητα «Αξίες και δικαιώματα, κράτος δικαίου, 

ασφάλεια». Ωστόσο, μία από τις ιδέες που μέχρι στιγμής έχει 

σχολιαστεί περισσότερο σχετικά, είναι η πρόταση για τη 

δημιουργία ενός στρατού της ΕΕ (βλ. ιδέα), με σκοπό την 

καλύτερη προστασία των κρατών μελών από εχθρικούς 

ξένους δρώντες (βλ. παράδειγμα εκδήλωσης). Επιπλέον, οι 

συμμετέχοντες υποστηρίζουν ότι θα ήταν επωφελές να 

συγκεντρωθεί η ασφάλεια της ΕΕ τόσο από άποψη κόστους 

όσο και λόγω της φθίνουσας σημασίας των εθνικών 

στρατών ανά την Ευρώπη, εξαιτίας της ασθενέστερης 

προσήλωσης των ευρωπαίων πολιτών στην υπεράσπιση 

του δικού τους κράτους (βλ. ιδέα). Στα σχόλια ωστόσο αυτών 

των ιδεών, άλλοι συμμετέχοντες αμφισβητούν την ορθότητα 

της παραπάνω πρότασης, σχολιάζοντας κυρίως τις 

πολιτικές επιπτώσεις και τη σχέση μεταξύ της άμυνας σε 

επίπεδο ΕΕ και της εθνικής άμυνας. Για τον λόγο αυτό, ένας 

συμμετέχων τάσσεται υπέρ της ενοποίησης και της 

διαλειτουργικότητας των εθνικών ενόπλων δυνάμεων (βλ. 

ιδέα). 

Οι συνεισφέροντες συζητούν επίσης το μέλλον της 

εξωτερικής πολιτικής και τον τρόπο με τον οποίο μπορεί να 

αλλάξει ώστε να διασφαλιστεί ότι η Ευρώπη διαδραματίζει 

διεθνή ρόλο (βλ. εκδήλωση) και καλούν την ΕΕ να 

επανεξετάσει τις προτεραιότητές της όσον αφορά τους 

στόχους στον τομέα της ασφάλειάς της, στο πλαίσιο 

θεμάτων που ποικίλουν από τη μεταναστευτική κρίση ως το 

Αφγανιστάν και ως την απειλή της Κίνας στην Ασία και τον 

Ειρηνικό (βλ. ιδέα). Λαμβάνοντας υπόψη τις μη 

παραδοσιακού στρατιωτικού περιεχομένου προκλήσεις που 

τελούν υπό έλεγχο, όπως η τρομοκρατία, οι δραστηριότητες 

των εγκληματικών οργανώσεων και η ανεξέλεγκτη 

μετανάστευση, ένας συμμετέχων υποστηρίζει ότι αυτές δεν 

μπορούν να επιλυθούν μόνο μέσω παραδοσιακών 

στρατιωτικών στρατηγικών, καθώς απαιτούν μέτρα 

ασφάλειας που ορίζονται με διπλωματία, διαμεσολάβηση και 

κοινωνική συνοχή (βλ. ιδέα). Η ενεργειακή ασφάλεια (βλ. 

ιδέα) και ο στόχος να περιορισθεί η εξάρτηση ώστε να 

ενισχυθούν οι γεωπολιτικές αμυντικές δυνατότητες της 

Ευρωπαϊκής Ένωσης αποτελούν σημαντικό παράδειγμα 

(βλ. ιδέα). Στις συζητήσεις στην πλατφόρμα υπήρξαν και 

αντιπαραθέσεις μεταξύ ειρηνιστών που προωθούν 

https://futureu.europa.eu/processes/Democracy/f/6/proposals/66562?locale=en
https://futureu.europa.eu/processes/ValuesRights/f/12/proposals/426
https://futureu.europa.eu/processes/ValuesRights/f/12/proposals/421
https://futureu.europa.eu/processes/ValuesRights/f/12/proposals/146455
https://futureu.europa.eu/processes/ValuesRights/f/12/proposals/2157
https://futureu.europa.eu/processes/ValuesRights/f/12/proposals/162494
https://futureu.europa.eu/processes/ValuesRights/f/12/proposals/234697
https://futureu.europa.eu/processes/ValuesRights/f/12/proposals/118933
https://futureu.europa.eu/processes/ValuesRights/f/12/proposals/5453
https://futureu.europa.eu/processes/ValuesRights/f/11/meetings/13400
https://futureu.europa.eu/processes/ValuesRights/f/12/proposals/254436
https://futureu.europa.eu/processes/ValuesRights/f/12/proposals/117250
https://futureu.europa.eu/processes/ValuesRights/f/12/proposals/105667
https://futureu.europa.eu/processes/ValuesRights/f/11/meetings/53857
https://futureu.europa.eu/processes/ValuesRights/f/12/proposals/184174
https://futureu.europa.eu/processes/Democracy/f/6/proposals/46267
http://futureu.europa.eu/processes/ValuesRights/f/12/proposals/299
https://futureu.europa.eu/processes/ValuesRights/f/11/meetings/103984
https://futureu.europa.eu/processes/ValuesRights/f/12/proposals/166585
https://futureu.europa.eu/processes/ValuesRights/f/12/proposals/260441
https://futureu.europa.eu/processes/ValuesRights/f/11/meetings/51613
https://futureu.europa.eu/processes/ValuesRights/f/12/proposals/101707
https://futureu.europa.eu/processes/ValuesRights/f/12/proposals/160579
https://futureu.europa.eu/processes/ValuesRights/f/12/proposals/160711
https://futureu.europa.eu/processes/ValuesRights/f/12/proposals/251989
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αμυντικές στρατηγικές και εκείνων που θεωρούν ότι 

απέναντι σε υπερδυνάμεις, όπως η Κίνα και η Ρωσία, 

απαιτείται στρατιωτικοποιημένη ασφάλεια (βλ. ιδέα). 

Ορισμένοι συμμετέχοντες είναι της άποψης ότι η ΕΕ δεν θα 

πρέπει να ασχολείται με αμυντικά ζητήματα και ότι είναι 

προτιμότερο τα κράτη μέλη να υπερασπίζονται τον εαυτό 

τους με την υποστήριξη του ΝΑΤΟ (βλ. ιδέα). 

Εκφράζονται ανησυχίες περί ασφαλείας στην πλατφόρμα σε 

σχέση με τη Ρωσία, τις οποίες πολλοί συμμερίζονται, οι 

οποίες συνδέονται με την απειλή λόγω 

παραπληροφόρησης, την επιρροή της Ρωσίας σε 

ευρωπαϊκές χώρες και την αύξησή της (βλ. ιδέα και 

εκδήλωση), καθώς και απόψεις που εκφράζουν την ανάγκη 

ανάπτυξης κοινών πολιτικών (βλ. ιδέα). 

Στη συζήτηση για την εσωτερική ασφάλεια στην ΕΕ, 

ορισμένοι συνεισφέροντες επισημαίνουν την ανάγκη 

καταπολέμησης διαφόρων ειδών απειλών, όπως οι 

κυβερνοεπιθέσεις, μέσω ενισχυμένου συντονισμού στον 

τομέα της κυβερνοασφάλειας (βλ. ιδέα) και των 

πολυάριθμων μορφών της τρομοκρατίας με συντονισμένα 

αντιτρομοκρατικά προγράμματα (βλ. παράδειγμα 

εκδήλωσης). Επιπλέον, τονίζουν τη σημασία της πρόληψης 

της ριζοσπαστικοποίησης και της πόλωσης των 

ευρωπαϊκών κοινωνιών, για παράδειγμα με τη δημιουργία 

δικτύου ευαισθητοποίησης για τη ριζοσπαστικοποίηση με 

σκοπό την ανταλλαγή βέλτιστων πρακτικών (βλ. ιδέα και 

ιδέα). 

Προτείνεται επίσης συντονισμός σε επίπεδο ΕΕ ώστε το 

έργο των αστυνομικών δυνάμεων να χαρακτηρίζεται από 

ισότητα και ομοιομορφία σε όλα τα κράτη μέλη (βλ. ιδέα). Στο 

πλαίσιο αυτό, οι συμμετέχοντες πρότειναν τη θέσπιση ενός 

στρατιωτικού και αστυνομικού προγράμματος Erasmus για 

την εδραίωση της αφοσίωσης στην ΕΕ και τη διευκόλυνση 

της ανταλλαγής ορθών πρακτικών (βλ. ιδέα και ιδέα). 

Παρεμφερείς ιδέες συζητούνται και στο πλαίσιο της 

θεματικής ενότητας «Η ΕΕ στον κόσμο». 

Σε μια τελευταία δέσμη ιδεών, υπάρχουν αρκετές εισηγήσεις 

στην πλατφόρμα να διευκολυνθεί η δίωξη και η επιβολή του 

νόμου πέραν των εθνικών συνόρων (βλ. παραδείγματα 

ιδέας και ιδέας), για παράδειγμα με την υιοθέτηση ενιαίου 

ποινικού κώδικα (βλ. ιδέα). Με δεδομένη την ελεύθερη 

κυκλοφορία εντός της ΕΕ, ορισμένοι πολίτες υποστηρίζουν 

τη δημιουργία ενός ευρωπαϊκού οργανισμού για την 

ενίσχυση της συνεργασίας μεταξύ κρατών μελών στον τομέα 

της καταπολέμησης της τρομοκρατίας και του οργανωμένου 

εγκλήματος (βλ. ιδέα και ιδέα). Ένας συμμετέχων 

επισημαίνει επίσης τον κίνδυνο που εγκυμονούν οι 

παράνομες πωλήσεις όπλων (βλ. ιδέα). Ορισμένοι 

συμμετέχοντες ευελπιστούν σε ενίσχυση της Ευρωπόλ, του 

ήδη υφιστάμενου ευρωπαϊκού οργανισμού για την 

καταπολέμηση του διεθνούς εγκλήματος και της 

τρομοκρατίας (βλ. ιδέα). 

 

 

Αξίες της ΕΕ 

Η σημασία και ο κεντρικός ρόλος της διατήρησης των 

ευρωπαϊκών αξιών επαναλαμβάνεται συχνά στην 

πλατφόρμα (βλ. παράδειγμα ιδέας). Σε ομάδα ιδεών στην 

πλατφόρμα διεξάγεται συζητείται τι σημαίνει να είναι κανείς 

Ευρωπαίος και ποιες αξίες οφείλει να ενσαρκώνει και να 

προάγει η ΕΕ (για παράδειγμα, βλ. ιδέα και εκδήλωση). 

Ειδικότερα, αρκετοί πολίτες αναφέρουν τις αρχές της 

ανθρώπινης αξιοπρέπειας, της ελευθερίας, της ισότητας, της 

δημοκρατίας, του κράτους δικαίου, των ανθρωπίνων 

δικαιωμάτων, της πολυφωνίας, της δικαιοσύνης, της 

αλληλεγγύης (βλ. εκδήλωση) και της ισότητας των φύλων, 

μεταξύ άλλων, ως αρχές που συναποτελούν το σύστημα 

αξιών της Ευρωπαϊκής Ένωσης και πιστεύουν ότι αυτές θα 

πρέπει να καθοδηγούν τις πολιτικές της. Μια πρόταση που 

τόσοι συμμετέχοντες ενστερνίζονται, οδηγεί ευλόγως στη 

θέσπιση ενός μηχανισμού εποπτείας της δημοκρατίας, του 

κράτους δικαίου και των θεμελιωδών δικαιωμάτων στην ΕΕ 

(βλ. ιδέα). Οι πολίτες αναφέρονται επίσης στις κοινές ρίζες, 

καθώς και στις ετερογενείς ιδιαιτερότητες που 

χαρακτηρίζουν κάθε κράτος μέλος (βλ. παράδειγμα ιδέας και 

ιδέας). 

Ορισμένοι συμμετέχοντες συζητούν επίσης την ανάγκη να 

θεσπιστεί ένα ευρωπαϊκό σύνταγμα το οποίο θα ορίζει 

σαφώς ένα σύνολο θεμελιωδών ευρωπαϊκών αξιών που θα 

πρέπει να τηρούνται στην ΕΕ (βλ. παράδειγμα ιδέας). 

Ένα σκέλος συζητήσεων επικεντρώνεται στη θέση της 

θρησκείας και των θρησκευτικών αξιών στην Ευρώπη· οι 

εκεί συζητήσεις αφορούν τον ρόλο των χριστιανικών αξιών 

και την ανάγκη προστασίας τους (βλ. ιδέα και εκδήλωση), 

αλλά και τον σεβασμό της πολιτιστικής και θρησκευτικής 

πολυμορφίας στην Ευρώπη (βλ. ιδέα). Όσον αφορά τον 

χριστιανισμό, μια εκδήλωση διερεύνησε τον τρόπο με τον 

οποίο οι χώρες της Ανατολικής Ευρώπης συμβιβάζουν τα 

θρησκευτικά σύμβολα στο δημόσιο χώρο με την ανοχή 

έναντι άλλων θρησκειών και πεποιθήσεων (βλ. εκδήλωση). 

Η θρησκεία και η σημασία της στη σημερινή Ευρωπαϊκή 

Ένωση εξετάστηκαν κατά τη διάρκεια διαθρησκευτικής 

συνάντησης στο Δουβλίνο (βλ. εκδήλωση). Στο ίδιο πλαίσιο, 

οι συμμετέχοντες υποστηρίζουν ότι τα ολοένα και πιο 

διχαστικά ηθικά ζητήματα θα πρέπει να αντιμετωπίζονται 

https://futureu.europa.eu/processes/ValuesRights/f/12/proposals/244234
https://futureu.europa.eu/processes/ValuesRights/f/12/proposals/259085
https://futureu.europa.eu/processes/ValuesRights/f/12/proposals/183911
https://futureu.europa.eu/processes/ValuesRights/f/11/meetings/99365
https://futureu.europa.eu/processes/ValuesRights/f/12/proposals/183943
https://futureu.europa.eu/processes/ValuesRights/f/12/proposals/261531
https://futureu.europa.eu/processes/ValuesRights/f/11/meetings/103984
https://futureu.europa.eu/processes/ValuesRights/f/12/proposals/198334
https://futureu.europa.eu/processes/ValuesRights/f/12/proposals/260109
https://futureu.europa.eu/processes/ValuesRights/f/12/proposals/101938
https://futureu.europa.eu/processes/ValuesRights/f/12/proposals/179059
https://futureu.europa.eu/processes/ValuesRights/f/12/proposals/144014
https://futureu.europa.eu/processes/ValuesRights/f/12/proposals/199654
https://futureu.europa.eu/processes/ValuesRights/f/12/proposals/202027
https://futureu.europa.eu/processes/ValuesRights/f/12/proposals/209716
https://futureu.europa.eu/processes/ValuesRights/f/12/proposals/2101
https://futureu.europa.eu/processes/ValuesRights/f/12/proposals/245884
https://futureu.europa.eu/processes/ValuesRights/f/12/proposals/258333
https://futureu.europa.eu/processes/EUInTheWorld/f/16/proposals/119263
https://futureu.europa.eu/processes/ValuesRights/f/12/proposals/199255
https://futureu.europa.eu/processes/ValuesRights/f/12/proposals/523
https://futureu.europa.eu/processes/ValuesRights/f/11/meetings/61612
https://futureu.europa.eu/processes/ValuesRights/f/11/meetings/82996
https://futureu.europa.eu/processes/ValuesRights/f/12/proposals/160
https://futureu.europa.eu/processes/ValuesRights/f/12/proposals/143683
https://futureu.europa.eu/processes/ValuesRights/f/12/proposals/159919
https://futureu.europa.eu/processes/ValuesRights/f/12/proposals/18052
https://futureu.europa.eu/processes/ValuesRights/f/12/proposals/2105
https://futureu.europa.eu/processes/ValuesRights/f/11/meetings/52
https://futureu.europa.eu/processes/ValuesRights/f/12/proposals/18648
https://futureu.europa.eu/processes/ValuesRights/f/11/meetings/342
https://futureu.europa.eu/processes/ValuesRights/f/11/meetings/94018
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μέσω διαθρησκευτικών διαλόγων και διαπολιτισμικών 

προοπτικών (βλ. παράδειγμα ιδέας). 

Σε πρόσφατες καταχωρίσεις τέθηκε επίσης το ζήτημα του 

αντισημιτισμού ως σοβαρής απειλής για τους πολίτες 

εβραϊκών κοινοτήτων σε πολλές χώρες στις οποίες 

παρατηρείται αύξηση των επιθέσεων και της βίας (βλ. ιδέα). 

 

 

Άσκηση πίεσης 
από ομάδες 
συμφερόντων και 
διαφθορά 

Όπως και στην περίπτωση της θεματικής ενότητας 

«Ευρωπαϊκή δημοκρατία», ορισμένοι συνεισφέροντες 

επικεντρώθηκαν σε ζητήματα που αφορούν την άσκηση 

πίεσης από ομάδες συμφερόντων και τη διαφθορά. 

Υπάρχουν προτάσεις για την ενίσχυση του κανονιστικού 

πλαισίου και της διαφάνειας όσον αφορά την άσκηση πίεσης 

από ιδιωτικά συμφέροντα (βλ. ιδέα) και για τον περιορισμό 

της επιρροής της στην πολιτική της ΕΕ (βλ. παράδειγμα 

ιδέας). Άλλοι συμμετέχοντες συζήτησαν τρόπους 

αντιμετώπισης της διαφθοράς στα θεσμικά όργανα της ΕΕ, 

τη χρήση κονδυλίων της ΕΕ, καθώς και την προστασία των 

μαρτύρων δημοσίου συμφέροντος (βλ. παράδειγμα ιδέας). 

Ένας συμμετέχων πρότεινε τη σύσταση Επιτροπής 

Αλήθειας και Συμφιλίωσης για την εξέταση εικαζόμενων 

παραβιάσεων των Συνθηκών της ΕΕ από αξιωματούχους 

της ΕΕ (βλ. ιδέα). 

Εκτός από την αντιμετώπιση της διαφθοράς στο επίπεδο 

των θεσμικών οργάνων της ΕΕ, υπάρχουν αρκετά αιτήματα 

προς την ΕΕ να ελέγξει την αμεροληψία των εθνικών 

δημόσιων διοικήσεων, να καταπολεμήσει την ευνοιοκρατία 

και την αυθαιρεσία (βλ. ιδέα και εκδήλωση) ή να 

αντιμετωπίσει τη διαφθορά των δικαστικών (βλ. ιδέα). 

Συνεισφέροντες ζητούν από την ΕΕ να αναλάβει δράση κατά 

της φοροαποφυγής και της διαφθοράς στα κράτη μέλη (βλ. 

παράδειγμα ιδέας). Επιπλέον, ορισμένοι συνεισφέροντες 

εξέφρασαν απογοήτευση για το γεγονός ότι δεν είναι δυνατό 

να έχουν δίκαιες δικαστικές διαδικασίες (βλ. ιδέα).

https://futureu.europa.eu/processes/ValuesRights/f/12/proposals/245785
https://futureu.europa.eu/processes/ValuesRights/f/12/proposals/143652
https://futureu.europa.eu/processes/ValuesRights/f/12/proposals/143056
https://futureu.europa.eu/processes/ValuesRights/f/12/proposals/28480
https://futureu.europa.eu/processes/ValuesRights/f/12/proposals/117
https://futureu.europa.eu/processes/ValuesRights/f/12/proposals/89530
https://futureu.europa.eu/processes/ValuesRights/f/12/proposals/83228
https://futureu.europa.eu/processes/ValuesRights/f/11/meetings/21682
https://futureu.europa.eu/processes/ValuesRights/f/12/proposals/128800
http://futureu.europa.eu/processes/ValuesRights/f/12/proposals/1781
https://futureu.europa.eu/processes/ValuesRights/f/12/proposals/184901
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Η θεματική ενότητα «Ψηφιακός μετασχηματισμός» 

συγκέντρωσε 893 ιδέες, 1.169 σχόλια και 357 εκδηλώσεις, 

φτάνοντας συνολικά τις 2.419 συνεισφορές. Γενικά, οι 

συνεισφέροντες τονίζουν την ανάγκη για ψηφιακό 

μετασχηματισμό όσον αφορά τη μελλοντική οικονομία, τη 

συνεργασία, την υγεία και άλλους τομείς της ζωής. Ωστόσο, 

υπογραμμίζουν επίσης διάφορες προκλήσεις που 

σχετίζονται με τον ψηφιακό μετασχηματισμό, όπως 

δεοντολογικά ζητήματα, το αυξανόμενο ψηφιακό χάσμα, 

ελλείψεις στον ΓΚΠΔ (γενικό κανονισμό για την προστασία 

δεδομένων) και κυβερνοαπειλές. Ως προς τα ζητήματα τα 

οποία επανέρχονται συχνότερα, οι συνεισφέροντες 

εκφράζουν την ανάγκη για επενδύσεις στην ψηφιακή 

εκπαίδευση και την προώθηση των ψηφιακών δεξιοτήτων, 

καθώς και για επενδύσεις στην ψηφιακή καινοτομία και τη 

μετάβαση σε μια ψηφιακά κυρίαρχη Ευρώπη. Οι διάφορες 

ιδέες μπορούν να ομαδοποιηθούν υπό τις ακόλουθες 

θεματικές υποενότητες: 

 

 Εκπαίδευση και κατάρτιση: ψηφιακές 

δεξιότητες 

 Ψηφιακή αυτοδυναμία και δεοντολογία 

 Γενική ψηφιοποίηση της κοινωνίας 

 Ευρωπαϊκά ψηφιακά εργαλεία: ψηφιοποίηση 

των δημόσιων υπηρεσιών 

 Ψηφιακά δεδομένα 

 Κυβερνοασφάλεια 

 Ψηφιακά δικαιώματα και ένταξη 

 Ρύπανση, βιωσιμότητα και ανθεκτικότητα 

 Ψηφιοποίηση της οικονομίας 

 Ψηφιακή υγεία 

 

 

 

 

7. Ψηφιακός 
μετασχηματισμός  
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Εκδηλώσεις 

Σε αρκετές εκδηλώσεις συζητήθηκε η ανάγκη για 

ψηφιοποίηση, τα οφέλη και οι κίνδυνοι, καθώς και 

πιθανές προσεγγίσεις για αύξηση της ψηφιοποίησης. Οι 

εκδηλώσεις αυτές επικεντρώνονται συχνά σε θέματα 

τοπικού ενδιαφέροντος, όπως στην περίπτωση 

συζήτησης πολιτών στη Σλοβενία, όπου το θέμα ήταν η 

επιτάχυνση της ψηφιοποίησης των αγροτικών περιοχών 

και της τοπικής οικονομίας (βλ. εκδήλωση). 

Σε άλλες εκδηλώσεις συζητείται το θέμα της τεχνητής 

νοημοσύνης, όπως στην περίπτωση δημόσιου διαλόγου 

με τους πολίτες της Δρέσδης στη Γερμανία (βλ. 

εκδήλωση). Οι συμμετέχοντες διατύπωσαν διάφορες 

ιδέες, όπως την ανάγκη ανάπτυξης ανθρωποκεντρικών 

προτύπων για τη χρήση και την ανάπτυξη της τεχνητής 

νοημοσύνης (βλ. ιδέα). Το θέμα της ΤΝ συζητήθηκε 

επίσης σε πιο τεχνικές και εξειδικευμένες εκδηλώσεις, 

όπως ήταν η σύνοδος κορυφής των ενδιαφερόμενων 

μερών για την ΤΝ τον Νοέμβριο, όπου συζητήθηκαν τα 

οφέλη και οι κίνδυνοι των τεχνολογιών τεχνητής 

νοημοσύνης τόσο για το κοινό όσο και για τις επιχειρήσεις 

(βλ. εκδήλωση). 

Μια άλλη κατηγορία εκδηλώσεων στρέφεται γύρω από 

συζητήσεις για το ζήτημα της λογοκρισίας και τη διάδοση 

ρητορικής μίσους και ψευδών ειδήσεων σε ψηφιακές 

πλατφόρμες και μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Σε διάφορες 

ανταλλαγές απόψεων μεταξύ συνεισφερόντων τονίστηκε 

η ανάγκη να ενισχυθεί η ελευθερία της έκφρασης και η 

προστατεύονται τα δικαιώματα των καταναλωτών (βλ. 

εκδήλωση). 

Σε διάλογο Πορτογάλων πολιτών, που συνδιοργανώθηκε 

με το Europe Direct, η ισότιμη πρόσβαση και η 

ψηφιοποίηση των αγροτικών περιοχών προωθήθηκε ως 

λύση για την ανάσχεση της απερήμωσης· επίσης 

τονίστηκε η ανάγκη διασφάλισης καλών συνθηκών για 

την εξ αποστάσεως εργασία ή τους ψηφιακούς νομάδες 

(βλ. εκδήλωση). 

Σε ορισμένες εκδηλώσεις συζητήθηκε ο περιβαλλοντικός 

αντίκτυπος της ψηφιοποίησης στην παραγωγή 

αποβλήτων και το περιβαλλοντικό κόστος της 

παραγωγής ψηφιακών προϊόντων. Σε εκδήλωση στη 

Λετονία διατυπώθηκαν προτάσεις κατά των τεχνητών 

ημερομηνιών λήξης και προτάθηκαν τρόποι ενθάρρυνσης 

της τεχνολογικής ανακύκλωσης (βλ. εκδήλωση). 

Σε εκδήλωση που διοργάνωσε το Εθνικό Συμβούλιο 

Νεολαίας της Ουγγαρίας συζητήθηκαν με τους 

συμμετέχοντες τα θέματα της ψηφιοποίησης και της 

ψηφιακής μετάβασης. Υποβλήθηκε η ιδέα μιας κοινής 

διαδικτυακής εκπαιδευτικής πλατφόρμας σε επίπεδο ΕΕ, 

όπου θα συλλέγονται ορθές πρακτικές στην ψηφιακή 

εκπαίδευση, καθώς και άλλοι τρόποι για την ενίσχυση των 

διαδικασιών ψηφιοποίησης και την ψηφιοποίηση 

κοινωνικομορφωτικών δραστηριοτήτων για νέους, 

απευθύνοντας ισχυρή έκκληση να δοθεί στήριξη σε νέους 

που δεν διαθέτουν τις ψηφιακές γνώσεις και εργαλεία (βλ. 

εκδήλωση). Τα θέματα αυτά συζητήθηκαν επίσης στην 

πολωνική εθνική συζήτηση για τον ψηφιακό 

μετασχηματισμό, παράλληλα με την ψηφιοποίηση άλλων 

τομέων, όπως ο δημόσιος τομέας, η γεωργία και ο 

τουρισμός (βλ. εκδήλωση). 

Εκδήλωση που διοργανώθηκε στη Σουηδία κατέληξε σε 

τρεις ιδέες σχετικά με τον ψηφιακό μετασχηματισμό: τη 

διασφάλιση της ιδιωτικότητας στον τομέα των ψηφιακών 

πληρωμών, την ανάληψη δράσης για την 

κυβερνοασφάλεια και τη διασφάλιση της ένταξης στη νέα 

ψηφιακή κοινωνία (βλ. εκδήλωση). 

Εκπαίδευση και 
κατάρτιση: 
ψηφιακές δεξιότητες 

Μία από τις πιο συχνά επανερχόμενες ιδέες στην 

πλατφόρμα σε σχέση με τη θεματική ενότητα «Ψηφιακός 

μετασχηματισμός» αφορά την ανάγκη να αποκτήσουν οι 

πολίτες της ΕΕ τις δεξιότητες και τα εργαλεία που 

απαιτούνται για να εξελιχθούν και να επιτύχουν σε έναν 

συνεχώς περισσότερο ψηφιακό κόσμο. Σε αρκετές ιδέες 

στην πλατφόρμα υποστηρίζονται ολοκληρωμένες 

πανενωσιακές προσπάθειες ψηφιακού γραμματισμού σε 

όλες τις χώρες της ΕΕ, καθώς η ανάπτυξη και η προώθηση 

ψηφιακών δεξιοτήτων θεωρείται κορυφαία προτεραιότητα 

για την οικονομία (βλ. παράδειγμα ιδέας). Οι συμμετέχοντες 

αναφέρουν ειδικότερα την ανάγκη να αναπτύξουν οι νέοι 

ψηφιακές δεξιότητες σε όλα τα κράτη μέλη της ΕΕ για τη 

βελτίωση της απασχολησιμότητάς τους (βλ. παράδειγμα 

ιδέας). Εκτιμάται ότι η ενίσχυση των ψηφιακών δεξιοτήτων 

και η δημιουργία ικανότητας «πλοήγησης» στην 

ψηφιοποιημένη κοινωνία δεν αποφέρει μόνο οικονομικά 

οφέλη, αλλά συνιστά όλο και περισσότερο προαπαιτούμενο 

για τη διασφάλιση ευρύτερης πρόσβασης στην εκπαίδευση, 

τον πολιτισμό και σημαντικές δημόσιες υπηρεσίες (βλ. 

παράδειγμα ιδέας). Στις ιδέες προτείνεται η προσπάθεια 

αυτή να ξεκινά στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση και να 

συνεχίζεται καθ’ όλη την εκπαιδευτική πορεία (βλ. 

παράδειγμα ιδέας και εκδήλωσης)και να περιλαμβάνει και 

τους ηλικιωμένους (βλ. παράδειγμα εκδήλωσης, 

παράδειγμα ιδέας). Ένας συνεισφέρων αναφέρεται στο 

θεματολόγιο δεξιοτήτων της ΕΕ και στο σχέδιο δράσης για 

την ψηφιακή εκπαίδευση 2021-2027 και ζητά την ταχύτερη 

εφαρμογή του όσον αφορά τις ψηφιακές δεξιότητες, ιδίως 

υπό το πρίσμα της πανδημίας COVID-19 (βλ. ιδέα). Εκτός 

από την κατάρτιση σε ψηφιακές δεξιότητες, διατυπώνονται 

αιτήματα για την παροχή κατάρτισης σχετικά με τους 
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κινδύνους του διαδικτύου, όπως τα βαθιά ψευδή βίντεο, και 

εκπαίδευσης σχετικά με τις μεθόδους πρόληψης της 

διαδικτυακής απάτης (βλ. παράδειγμα ιδέας). Ορισμένοι 

συνεισφέροντες εκφράζουν την ανάγκη θέσπισης 

νομοθεσίας της ΕΕ για την ψηφιακή εκπαίδευση με σκοπό 

την προστασία των ανηλίκων στον εικονικό χώρο και τη 

διασφάλιση εκπαίδευσης υψηλής ποιότητας (βλ. ιδέα). 

Ένα θέμα που συζητήθηκε και στη θεματική ενότητα 

«Παιδεία, πολιτισμός, νεολαία και αθλητισμός», η 

ηλεκτρονική μάθηση σε συνάρτηση με την υγειονομική 

κρίση, αποτελεί ζήτημα που επανέρχεται σε διάφορες 

συνεισφορές, με κοινό παρονομαστή το αίτημα για αύξηση 

των επενδύσεων και των προσπαθειών να ενισχυθεί η 

ψηφιοποίηση της εκπαίδευσης (βλ. παράδειγμα ιδέας). 

Πηγαίνοντας πέρα από τις υποδομές υλισμικού, οι 

συνεισφέροντες προτείνουν τη δημιουργία μιας ενιαίας 

ευρωπαϊκής πλατφόρμας εξ αποστάσεως μάθησης (βλ. 

παράδειγμα ιδέας και ιδέας), την ανάπτυξη εικονικών και 

εμβυθιστικών παιδαγωγικών εργαλείων (βλ. ιδέα) ή μια 

κοινή διαδικτυακή πύλη για διαδικτυακά ψηφιακά 

πιστοποιητικά (βλ. παράδειγμα ιδέας). Στο πλαίσιο αυτό, οι 

συνεισφέροντες προτείνουν επίσης να προαχθούν 

περισσότερο οι επιστημονικές σταδιοδρομίες (βλ. 

παράδειγμα ιδέας και εκδήλωσης) και να αναπτυχθούν 

προγράμματα επιστημονικής έρευνας για νέους 

σπουδαστές, επενδύοντας στον τομέα της ψηφιακής 

τεχνολογίας και της καινοτομίας (βλ. ιδέα). 

 

Ψηφιακή 
αυτοδυναμία  
και δεοντολογία 

Το ζήτημα της ψηφιακής αυτοδυναμίας εμφανίζεται συχνά 

και σε πολλές ιδέες, ιδίως για επενδύσεις σε λογισμικό 

ανοικτού κώδικα, οι αντιδράσεις είναι συχνά θετικές. Οι ιδέες 

που υποβλήθηκαν στην πλατφόρμα για την ενίσχυση της 

ψηφιακής αυτοδυναμίας επικεντρώνονται στη στρατηγική 

ανεξαρτησία της Ευρώπης όσον αφορά το υλισμικό, το 

λογισμικό και τις πλατφόρμες μέσων κοινωνικής δικτύωσης, 

ενώ πολλά είναι τα αιτήματα για επιβολή και προώθηση της 

ανθεκτικότητας και της ανεξαρτησίας του λογισμικού, καθώς 

και για επενδύσεις στην καινοτομία (βλ. παράδειγμα ιδέας 

και ιδέας). Βάσει ορισμένων ιδεών ζητείται να γίνουν 

επενδύσεις σε ευρωπαϊκό λογισμικό ανοικτού κώδικα για 

λόγους ισότιμης μεταχείρισης και για περισσότερη 

συνεργασία μεταξύ των κρατών μελών (βλ. παράδειγμα 

ιδέας με μεγάλη αποδοχή), αλλά και για την επίτευξη 

μεγαλύτερης ψηφιακής αυτονομίας (βλ. παράδειγμα ιδέας). 

Επιμέρους θέμα των ιδεών αναφέρεται στην προώθηση της 

ψηφιακής ανάπτυξης και παραγωγής της ΕΕ, στην ανάληψη 

δράσης όσον αφορά τα μονοπώλια του κλάδου του 

διαδικτύου (βλ. παράδειγμα ιδέας και ιδέας) έναντι άλλων 

δρώντων, όπως οι ΗΠΑ ή η Κίνα. Όπως και σε άλλες 

θεματικές ενότητες, οι συνεισφέροντες προωθούν την ιδέα 

για πλατφόρμες ψηφιακών μέσων υπό ευρωπαϊκή 

ιδιοκτησία και καθοδήγηση, όπως μια ευρωπαϊκή 

πλατφόρμα συνεχούς ροής (βλ. παράδειγμα ιδέας). 

Συναφής είναι και η συζήτηση που άνοιξε ένας 

συνεισφέρων, αναφερόμενος στην ανάγκη να 

προχωρήσουν περαιτέρω η πράξη για τις ψηφιακές 

υπηρεσίες (DSA) και η πράξη για τις ψηφιακές αγορές 

(DMA), προκειμένου να περιοριστεί η ηγεμονική θέση 

εξωενωσιακών ψηφιακών κολοσσών. Για να τονωθεί η 

ψηφιακή αυτοδυναμία της ΕΕ, ο συνεισφέρων εισηγείται να 

ενθαρρυνθεί η καινοτομία χάρη, μεταξύ άλλων, σε 

επενδύσεις σε ευρωπαϊκού βεληνεκούς νεοσύστατες 

επιχειρήσεις υψηλού δυναμικού και σε ένα κυρίαρχο 

υπολογιστικό νέφος (βλ. ιδέα). Αυτό το αίτημα για 

στρατηγική αυτονομία της Ευρωπαϊκής Ένωσης στον 

ψηφιακό τομέα και για ευρωπαϊκό μοντέλο ψηφιοποίησης 

επανέρχεται και σε μία από τις ιδέες που προτείνονται σε ένα 

πρόγραμμα και φόρουμ συμμετοχής πολιτών που 

διοργάνωσε το Παρατηρητήριο Γερμανία-Ιταλία-Ευρώπη 

(βλ. εκδήλωση). 

Παράλληλα με την αυτοδυναμία όσον αφορά το ψηφιακό 

λογισμικό, άλλοι συνεισφέροντες προωθούν συγκεκριμένα 

την ανάγκη να αποκτήσει η ΕΕ κυριαρχία όσον αφορά το 

υλισμικό (βλ. εκδήλωση). Για παράδειγμα, μία από τις ιδέες 

με τη θετικότερη ανταπόκριση είναι η Ευρώπη να αναπτύξει 

και να προωθεί δικά της μικροκυκλώματα (βλ. ιδέα), ενώ σε 

άλλη ιδέα γίνεται συγκεκριμένα λόγος για τις εξαρτήσεις από 

τα ειδικά μέταλλα (βλ. ιδέα). Ένας συνεισφέρων περιγράφει 

ένα Υπέρτατο και Πράσινο Ευρωπαϊκό Έξυπνο Τηλέφωνο 

που θα κατασκευάζεται εξ ολοκλήρου στην ΕΕ (βλ. ιδέα). 

Κεντρικό στοιχείο των αιτημάτων για ψηφιακή αυτοδυναμία 

είναι η ανάγκη για επενδύσεις στην καινοτομία και την 

έρευνα, με συχνές αναφορές στους ευρωπαϊκούς κόμβους 

ψηφιακής καινοτομίας (βλ. παράδειγμα ιδέας). Για να 

αποκτήσει η ψηφιακή αυτοδυναμία και βιωσιμότητα κεντρική 

θέση σε μια ευρωπαϊκή ψηφιακή πολιτική, ένας 

συνεισφέρων προτείνει να συνδεθεί στενά η χρηματοδότηση 

της ΕΕ με έργα ψηφιακού, βιώσιμου μετασχηματισμού και 

με ευρωπαϊκές ζώνες ψηφιακού ελεύθερου εμπορίου (βλ. 

ιδέα). 

Μια πρόσθετη δέσμη ιδεών δίνει ιδιαίτερη έμφαση στην 

πτυχή της δεοντολογίας. Πιο συγκεκριμένα, οι 

συνεισφέροντες επιθυμούν να ενισχυθεί η ψηφιακή 

αυτοδυναμία της ΕΕ και να ευθυγραμμίζεται πλήρως με τις 

αξίες, τα πρότυπα, τη διαφάνεια και τη δεοντολογία της 

Ευρώπης (βλ. παράδειγμα ιδέας). Ως προς την 

ψηφιοποίηση, οι συνεισφέροντες εκφράζουν την ανάγκη η 

ΕΕ να πρωτοστατήσει, μεταξύ άλλων, σε θέματα 

επιστημονικής και τεχνολογικής νομοθεσίας (βλ. ιδέα). 

Επιπλέον, η ιδέα με τη μεγαλύτερη αποδοχή σε αυτή τη 

θεματική ενότητα κάνει έκκληση για δίκαιη ψηφιοποίηση 

βασιζόμενη στα ανθρώπινα δικαιώματα, περιλαμβανομένων 

https://futureu.europa.eu/processes/Digital/f/15/proposals/168995
https://futureu.europa.eu/processes/Digital/f/15/proposals/244135
https://futureu.europa.eu/processes/Digital/f/15/proposals/198464
http://futureu.europa.eu/processes/Digital/f/15/proposals/123721
https://futureu.europa.eu/processes/Digital/f/15/proposals/253112
https://futureu.europa.eu/processes/Digital/f/15/proposals/169423
http://futureu.europa.eu/processes/Digital/f/15/proposals/119705
https://futureu.europa.eu/processes/Digital/f/15/proposals/119698
https://futureu.europa.eu/processes/Digital/f/14/meetings/56464
http://futureu.europa.eu/processes/Digital/f/15/proposals/129725
https://futureu.europa.eu/processes/Digital/f/15/proposals/207307
https://futureu.europa.eu/processes/Digital/f/15/proposals/256944
http://futureu.europa.eu/processes/Digital/f/15/proposals/61
https://futureu.europa.eu/processes/Digital/f/15/proposals/106162
https://futureu.europa.eu/processes/Digital/f/15/proposals/80587
https://futureu.europa.eu/processes/Digital/f/15/proposals/253527
https://futureu.europa.eu/processes/Digital/f/15/proposals/236149
https://futureu.europa.eu/processes/Digital/f/15/proposals/165533
https://futureu.europa.eu/processes/OtherIdeas/f/7/meetings/487
https://futureu.europa.eu/processes/Digital/f/14/meetings/124312
https://futureu.europa.eu/processes/Digital/f/15/proposals/167
https://futureu.europa.eu/processes/Digital/f/15/proposals/197936
https://futureu.europa.eu/processes/Digital/f/15/proposals/160051
https://futureu.europa.eu/processes/Digital/f/15/proposals/168697
https://futureu.europa.eu/processes/Digital/f/15/proposals/249481
https://futureu.europa.eu/processes/Digital/f/15/proposals/576
https://futureu.europa.eu/processes/Digital/f/15/proposals/193184


 

© Kantar Public 2022 75 

των εργασιακών και συνδικαλιστικών δικαιωμάτων (βλ. 

ιδέα), καθώς και για τη διασφάλιση της ελευθερίας της 

έκφρασης με δράσεις κατά μορφών ρητορικής μίσους και 

διάδοσης ψευδών ειδήσεων (βλ. εκδήλωση). 

 

Γενική ψηφιοποίηση 
της κοινωνίας 

Το κύριο ζητούμενο για τις συνεισφορές στη θεματική 

ενότητα του ψηφιακού μετασχηματισμού είναι να αυξηθεί η 

ψηφιοποίηση σε διάφορους τομείς της κοινωνίας της ΕΕ, 

παράλληλα με τις αναγκαίες προσπάθειες καινοτομίας. Στο 

πλαίσιο αυτό, οι συνεισφέροντες αναφέρονται στην Ψηφιακή 

Δεκαετία και ζητούν επιτάχυνση, παρακολουθώντας στενά 

την πρόοδο των κρατών μελών (βλ. παράδειγμα ιδέας). 

Διάφοροι συμμετέχοντες προτείνουν επίσης μια ψηφιακή 

μετάβαση, εκφράζοντας ιδέες σχετικά για την ψηφιοποίηση 

των δημόσιων μεταφορών της ΕΕ με κοινή ηλεκτρονική 

κάρτα μεταφορών (βλ. ιδέα). Άλλοι συζητούν την 

ψηφιοποίηση σε σχέση με τη γεωργία (βλ. παράδειγμα 

εκδήλωσης), τη δικαιοσύνη στην ΕΕ (βλ. παράδειγμα 

εκδήλωσης) ή στο πλαίσιο της επίτευξης μιας βιώσιμης, πιο 

πράσινης οικονομίας (βλ. παράδειγμα εκδήλωσης). 

Ένα επιμέρους ζήτημα αναφέρεται στην ψηφιακή ψήφο, 

όπου συνεισφέροντες στην πλατφόρμα επισημαίνουν τα 

πλεονεκτήματα της ηλεκτρονικής ψήφου, όπως επίσης και 

των ηλεκτρονικών υπογραφών (βλ. ιδέα), ιδίως στο πλαίσιο 

της πανδημίας (βλ. παράδειγμα ιδέας). Το ζήτημα αυτό 

εξετάστηκε από πλευράς αποτελεσματικότητας, ασφάλειας 

και καινοτομίας και όχι από πλευράς ενίσχυσης της 

δημοκρατίας. Ωστόσο στα σχόλια διατυπώνονται και 

ορισμένες αντίθετες απόψεις, οι οποίες επισημαίνουν μια 

σειρά μειονεκτημάτων της ηλεκτρονικής ψήφου. Οι 

συνεισφέροντες προτείνουν την εφαρμογή της τεχνολογίας 

αλυσίδας συστοιχιών (blockchain) ή τη δημιουργία ενός 

αποκλειστικά ευρωπαϊκού συστήματος υψηλής 

κρυπτογράφησης για την ανταλλαγή μηνυμάτων, ως μέσα 

που ενδεχομένως θα καταστήσουν ασφαλή τη διενέργεια 

ψηφιακών ψηφοφοριών στην ΕΕ. 

Σε ό,τι αφορά την ψηφιακή καινοτομία ειδικότερα, οι ιδέες 

που υποβλήθηκαν στην πλατφόρμα σχετικά με την ψηφιακή 

ανάπτυξη υποστηρίζουν πρωτίστως την ενίσχυση του ρόλου 

της ΕΕ στην περαιτέρω ανάπτυξη εργαλείων τεχνητής 

νοημοσύνης (ΤΝ). Διατυπώθηκε αίτημα για συντονισμένη 

προσπάθεια συνεργασίας σε μια ιδέα για ευρωπαϊκό 

ερευνητικό τμήμα στον τομέα της ΤΝ (βλ. ιδέα). Για 

ορισμένους συνεισφέροντες η ΤΝ αποτελεί ουσιαστική 

συνιστώσα για να κινηθεί η οικονομική ανάπτυξη και ο 

πλούτος στην ΕΕ (βλ. παράδειγμα ιδέας). 

Σημειώνεται ένα κοινό αίτημα για περισσότερο σχεδιασμό 

και ρύθμιση όσον αφορά τις τρέχουσες δυνατότητες της 

τεχνητής νοημοσύνης και τα αλγοριθμικά συστήματα λήψης 

αποφάσεων, με σκοπό να μειωθούν οι κίνδυνοι και να 

ενισχυθεί η ασφάλεια και η προσβασιμότητα (βλ. 

παράδειγμα ιδέας, βλ. παράδειγμα εκδήλωσης). Εκφράζεται 

η ανάγκη ανάληψης νομοθετικής δράσης για να 

ελαχιστοποιούνται οι κίνδυνοι λόγω των τεχνολογιών 

τεχνητής νοημοσύνης (βλ. παράδειγμα εκδήλωσης) και για 

να γίνονται σεβαστά τα θεμελιώδη δικαιώματα. Σχετικό 

παράδειγμα συνιστά το αίτημα για καταγραφή 

απαγορευμένων χρήσεων της ΤΝ, όπως η αλγοριθμική 

παρακολούθηση εργαζομένων (βλ. εκδήλωση). Μια 

ιδιαίτερα δημοφιλής ιδέα στο πλαίσιο αυτής της θεματικής 

ενότητας αναφέρεται σε μια δεοντολογικά ορθή ΤΝ και 

προτείνει νομοθεσία για τον περιορισμό των κινδύνων της 

ΤΝ, τη ρύθμιση της χρήσης των δεδομένων και την αποφυγή 

των ανισοτήτων (βλ. ιδέα). 

Από την άλλη πλευρά, ορισμένοι συνεισφέροντες 

επισημαίνουν τα οφέλη της ΤΝ, για παράδειγμα, για τον 

δημόσιο τομέα ή για τις ιατρικές υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης 

(βλ. παράδειγμα ιδέας). Ωστόσο, άλλοι συνεισφέροντες είναι 

πιο διστακτικοί και επισημαίνουν τον μελλοντικό κίνδυνο 

δημιουργίας ΤΝ που θα υπερβαίνει τις ικανότητες του 

ανθρώπινου εγκεφάλου (βλ. παράδειγμα ιδέας). 

Μια άλλη, ιδιαίτερα δημοφιλής, ιδέα πραγματεύεται την 

ανάγκη να διασφαλίζεται η πρόσβαση σε σημαντικές 

πλατφόρμες πληθοχρηματοδότησης από όλα τα κράτη μέλη 

(βλ. ιδέα). 

Ορισμένες ιδέες εξετάζουν επίσης τα (δυνητικά) 

μειονεκτήματα της ψηφιοποίησης της κοινωνίας, όπως ο 

αποκλεισμός ατόμων με λιγότερες ψηφιακές γνώσεις, οι 

περιβαλλοντικές πιέσεις, η απανθρωποποίηση, η 

ρομποτοποίηση και η αυξημένη παρακολούθηση και 

επιτήρηση των ατόμων (βλ. παράδειγμα ιδέας και ιδέας). Οι 

συνεισφέροντες επιθυμούν να διερευνηθούν αυτές οι 

αρνητικές συνέπειες της ψηφιοποίησης. Συναφείς προς 

αυτό το ζήτημα είναι και ορισμένες συνεισφορές στις οποίες 

εκφράζεται η επιθυμία να επικαιροποιηθεί η νομοθεσία υπό 

το πρίσμα της αυξανόμενης ψηφιοποίησης της κοινωνίας 

(βλ. παράδειγμα ιδέας). 

Ευρωπαϊκά 
ψηφιακά εργαλεία — 
ψηφιοποίηση του 
δημόσιου τομέα 

Ορισμένοι συνεισφέροντες προτείνουν την ψηφιοποίηση της 

διακυβέρνησης και του δημόσιου τομέα εντός της ΕΕ, ώστε 

να καταστεί δυνατή η διαλειτουργικότητα και η ηλεκτρονική 
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διακυβέρνηση (βλ. παράδειγμα ιδέας και ιδέας, βλ. 

εκδήλωση). Πολίτες προτείνουν μια σειρά συγκεκριμένων 

τεχνολογικών και ψηφιακών εργαλείων για τους ευρωπαίους 

πολίτες. Το επιμέρους θέμα της ψηφιακής ενοποίησης της 

ΕΕ συζητείται ευρέως (βλ. ιδέα) και ζητείται περισσότερη 

εναρμόνιση σε ευρωπαϊκό επίπεδο μέσω της υιοθέτησης 

κοινών ψηφιακών εργαλείων· π.χ. ενός ευρωπαϊκού 

κοινωνικού δικτύου ειδικά για την έκφραση της κοινής 

γνώμης (βλ. ιδέα) ή ενός πλαισίου που θα βοηθά όλες τις 

χώρες της ΕΕ να συνεργάζονται σε έργα ΤΠ. Την εν λόγω 

ιδέα εξελίσσουν διάφορες εισηγήσεις που προτείνουν 

πολυσυλλεκτικές ψηφιακές πύλες για την ενεργό συμμετοχή 

των πολιτών και για τις καθημερινές ανάγκες ταυτοποίησης 

(βλ. ιδέα). 

Στο πλαίσιο μεγάλου αριθμού ιδεών διεξάγεται συζήτηση για 

τη δημιουργία ψηφιακής ιθαγένειας, για την ταυτοποίηση 

μέσω ψηφιακής ταυτότητας σε ευρωπαϊκό επίπεδο (βλ. 

παράδειγμα ιδέας και ιδέας) ή για συστήματα ταυτοποίησης 

υψηλής ασφάλειας (ΕΕ) που θα βασίζονται, για παράδειγμα, 

στη χρήση κωδικού δακτυλικών αποτυπωμάτων (βλ. 

παράδειγμα ιδέας). Στην ίδια λογική, συνεισφέροντες 

προτείνουν ένα ευρωπαϊκό ψηφιακό πορτοφόλι το οποίο θα 

αντικαταστήσει όλα τα έντυπα έγγραφα με ψηφιακά έγγραφα 

(βλ. ιδέα). 

Μια άλλη κατηγορία συνεισφορών εστιάζει σε ευρωπαϊκές 

ηλεκτρονικές υπηρεσίες, όπως ο ευρωπαϊκός πάροχος 

ταυτότητας ενιαίας πρόσβασης για την παροχή πρόσβασης 

σε δημόσιες υπηρεσίες (βλ. ιδέα) και η ανάγκη εναρμόνισης 

των προτύπων και δημιουργίας ενιαίου λογαριασμού 

επαλήθευσης ταυτότητας σε ευρωπαϊκό επίπεδο (βλ. ιδέα). 

Σε αυτό το πλαίσιο προτείνεται και η καθιέρωση μιας 

«ενωσιακής ψηφιακής κάρτας διασυνοριακών υπηρεσιών» 

για την απλούστευση της πρόσβασης πολιτών που ζουν σε 

παραμεθόριες περιοχές, σε δημόσιες υπηρεσίες και 

υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης (βλ. ιδέα). Η ανάπτυξη 

ψηφιακών εργαλείων και υπηρεσιών, όπως η ψηφιακή 

ταυτότητα για την ΕΕ, η δημιουργία ευρωπαϊκής εφαρμογής 

ή η καθιέρωση ψηφιακού ευρωπαϊκού διαβατηρίου 

συζητήθηκαν επίσης σε εκδηλώσεις (βλ. παράδειγμα 

εκδήλωσης). 

Ψηφιακά δεδομένα 

Όσον αφορά το θέμα των ψηφιακών δεδομένων, οι 

συνεισφέροντες τονίζουν την πρόοδο που έχει σημειωθεί 

μέχρι στιγμής, αναφέροντας ότι η ΕΕ πρωτοστατεί στην 

προστασία των ατόμων στον ψηφιακό κόσμο. Παρόλα αυτά, 

διατυπώνεται το αίτημα περαιτέρω βελτίωσης στον τομέα 

αυτό (βλ. παράδειγμα εκδήλωσης, βλ. παράδειγμα ιδέας). 

Υπάρχουν για παράδειγμα προτάσεις που επικεντρώνονται 

στην τροποποίηση του ΓΚΠΔ ώστε να καταστεί ευκολότερη 

η άρνηση επιγραμμικής συλλογής δεδομένων προσωπικού 

χαρακτήρα (βλ. παράδειγμα ιδέας). Άλλη συνεισφορά 

απαιτεί σαφέστερες ρυθμίσεις όσον αφορά τον ΓΚΠΔ και τα 

δεδομένα των εργαζομένων (βλ. ιδέα). Ταυτόχρονα, με 

πολλές συνεισφορές ζητείται πιο κατανοητή νομοθεσία και 

οι χρήστες να μην επιβαρύνονται με συνεχή αιτήματα 

συγκατάθεσης (βλ. παράδειγμα ιδέας). Στις προτάσεις 

περιλαμβάνεται ο ΓΚΠΔ να προαχθεί ακόμη περισσότερο 

και να κινηθεί στην κατεύθυνση της μεγαλύτερης αυτονομίας 

των δεδομένων των πολιτών της ΕΕ (βλ. παράδειγμα ιδέας). 

Αρκετοί συνεισφέροντες ζητούν τη μείωση ή την 

απαγόρευση του γεωγραφικού αποκλεισμού (βλ. 

παράδειγμα ιδέας), την εναρμόνιση των συστημάτων 

προστασίας των δεδομένων ανά την ΕΕ και τη θέσπιση 

προσωπικού νέφους για τους πολίτες της ΕΕ (βλ. ιδέα). 

Κυβερνοασφάλεια 

Γενικά, επανέρχεται συχνά το αίτημα για συνεργασία σε 

ευρωπαϊκό επίπεδο όσον αφορά τις υποδομές, τις γνώσεις 

και τους ανθρώπινους πόρους, για την ενίσχυση της 

κυβερνοασφάλειας στην ΕΕ (βλ. παράδειγμα ιδέας και 

ιδέας). 

Ορισμένες ιδέες προτείνουν η προστασία από το 

κυβερνοέγκλημα να ενισχυθεί πρωτίστως και κυρίως με την 

αύξηση της ασφάλειας των δικτύων, η οποία για πολλούς 

συνεισφέροντες συμβαδίζει με την αύξηση της ψηφιακής 

αυτοδυναμίας (βλ. παράδειγμα ιδέας). Επιπλέον, θα πρέπει 

να βελτιωθεί η διαφάνεια και η λογοδοσία για τα συστήματα 

δεδομένων (βλ. παράδειγμα ιδέας). Στο πλαίσιο πρότασης 

αποτελούμενης από πέντε πυλώνες, που βασίζεται σε 

συστάσεις του ENISA σχετικά με τους κινδύνους από 

συσκευές που συνδέονται με το διαδίκτυο των πραγμάτων 

(IoT), συνεισφέροντες προτείνουν τη δημιουργία σήματος 

της ΕΕ για προϊόντα του IoT το οποίο θα διασφαλίζει ότι η 

συσκευή πληροί τις ελάχιστες απαιτήσεις ασφάλειας και 

επιδόσεων του διαδικτύου, σε συνδυασμό με τους 

κανονισμούς επανεξέτασης και ελέγχου του κατασκευαστή 

για λογισμικό τρίτων (βλ. ιδέα). Προτείνεται επίσης μια 

μορφή επιθεώρησης, μέσω μιας Ευρωπαϊκής Αρχής 

Επιθεώρησης Ασφαλείας του Δικτύου, που να διασφαλίζει 

ότι οι εφαρμογές είναι ασφαλείς (βλ. ιδέα). 

Η κυβερνοτρομοκρατία συζητείται επίσης και έχουν 

κατατεθεί προτάσεις για μια κεντρική προσέγγιση της ΕΕ για 

την υπεράσπιση της ΕΕ, των πολιτών και των επιχειρήσεών 

της σε περίπτωση διαδικτυακών απειλών (βλ. παράδειγμα 

ιδέας). Οι προτάσεις κυμαίνονται από τη δημιουργία 

ευρωπαϊκού κυβερνοστρατού (βλ. ιδέα) έως την επέκταση 

του εύρους του ENISA σε ένα Ευρωπαϊκό Κέντρο 

Κυβερνοάμυνας (βλ. ιδέα). Για ορισμένους συνεισφέροντες 

η ΕΕ μπορεί να διαδραματίσει ρόλο στη χάραξη της πορείας 

προς μια Παγκόσμια Συνθήκη για την Κυβερνοασφάλεια, με 

βάση το παράδειγμα της Σύμβασης της Βουδαπέστης του 

2001 (βλ. ιδέα). 
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Εκτός από τις αμυντικές στρατηγικές, υπάρχουν διάφορες 

προτάσεις για νομοθετική δράση, π.χ. υπέρ της θέσπισης 

ενωσιακής νομοθεσίας που θα διασφαλίζει την ιδιωτική ζωή 

των πολιτών (βλ. ιδέα). Σε ορισμένες συνεισφορές τονίζεται 

επίσης η ανάγκη να εισαχθούν ρυθμίσεις για τις πλατφόρμες 

μέσων κοινωνικής δικτύωσης με σκοπό την αντιμετώπιση 

της παραπληροφόρησης, των ψευδών ειδήσεων και την 

επίτευξη κυριαρχικής εξουσίας ως προς τα δεδομένα (βλ. 

παράδειγμα ιδέας). Τέτοια ρύθμιση θα μπορούσε να είναι 

ψηφιακά πρωτόκολλα ταυτοποίησης δικτύου τα οποία θα 

επαληθεύει ευρωπαϊκή αρχή προκειμένου να αποφεύγεται η 

δυσφήμηση, ο ψηφιακός εκφοβισμός ή η παρουσίαση 

ψευδών πληροφοριών (βλ. ιδέα). Ένας συνεισφέρων θεωρεί 

ότι η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία (EPPO) έχει περιθώρια να 

διαδραματίσει ρόλο στην ενίσχυση της ευρωπαϊκής δράσης 

κατά του κυβερνοεγκλήματος και προτείνει να επεκταθούν οι 

αρμοδιότητές της στα διασυνοριακά κυβερνοεγκλήματα (βλ. 

ιδέα). 

Επιπλέον, ζητείται ισχυρότερη προστασία των 

καταναλωτών σε διαδικτυακά περιβάλλοντα (βλ. 

παράδειγμα ιδέας), καθιστώντας, για παράδειγμα, 

ευκολότερη στο μέλλον τη δυνατότητα οι καταναλωτές να 

αλλάξουν γνώμη όσον αφορά τις αγορές τους. 

Ψηφιακά 
δικαιώματα και 
ένταξη 

Αρκετές είναι οι προκλήσεις που απορρέουν από μια όλο και 

περισσότερο ψηφιακή κοινωνία, σύμφωνα με τους 

συνεισφέροντες. Μία ανησυχία που προκύπτει από τις 

συνεισφορές είναι το ψηφιακό χάσμα που πλήττει τις 

ευάλωτες ομάδες. Σε διαδικτυακή συζήτηση συζητήθηκε, για 

παράδειγμα, η αυξημένη ψηφιοποίηση της κοινωνίας μας 

και ο συνακόλουθος αυξανόμενος αποκλεισμός ορισμένων 

πληθυσμιακών ομάδων, των «χαμένων της ψηφιοποίησης» 

(βλ. εκδήλωση). 

Ως εκ τούτου, συνεισφέροντες τονίζουν την ανάγκη να 

διασφαλίζεται ελεύθερη και χωρίς αποκλεισμούς πρόσβαση 

σε ψηφιακό χώρο και περιεχόμενο, ζητώντας για 

παράδειγμα προσβάσιμες και οικονομικά προσιτές 

ψηφιακές υπηρεσίες και συσκευές (βλ. παράδειγμα ιδέας και 

ιδέας). Άλλοι υποστηρίζουν ότι η ψηφιακή πρόσβαση θα 

πρέπει να αναγνωρίζεται ως βασική ανάγκη και να 

διασφαλίζεται συστημική χρηματοδότηση σε ευρωπαϊκό ή 

σε εθνικό επίπεδο για την παροχή ψηφιακών υπηρεσιών 

(βλ. παράδειγμα ιδέας και ιδέας). Όπως αναφέρθηκε πιο 

πάνω, αρκετές ιδέες εισηγούνται να ενισχυθεί το επίπεδο 

του ψηφιακού γραμματισμού και της εκπαίδευσης 

πληθυσμιακών ομάδων νεότερων και πιο ηλικιωμένων, 

προκειμένου να προωθηθεί η ψηφιακή συνοχή (βλ. 

παράδειγμα ιδέας και εκδήλωσης). Ένας συνεισφέρων 

προτείνει να υπάρξει μηχανισμός παρακολούθησης 

προκειμένου να διασφαλίζεται η δίκαιη και ισότιμη 

ψηφιοποίηση και η απόκτηση ψηφιακών δεξιοτήτων (βλ. 

ιδέα). 

Μια άλλη σημαντική δέσμη ιδεών τονίζει ειδικότερα την 

ψηφιακή ανισότητα μεταξύ αστικών και αγροτικών 

περιοχών: η βελτίωση της ψηφιακής συνδεσιμότητας και της 

πρόσβασης σε βασικές δημόσιες και ιδιωτικές υπηρεσίες 

είναι μερικές από τις προτάσεις που συζητήθηκαν 

περισσότερο σε σχέση με αυτό το ζήτημα (βλ. εκδήλωση). 

Όσον αφορά τα ψηφιακά δικαιώματα, ορισμένοι 

συνεισφέροντες θα ήθελαν να μειωθούν ή να επιβληθούν 

περιορισμοί στις διαφημίσεις στα ψηφιακά μέσα 

ενημέρωσης (βλ. παράδειγμα ιδέας), ενώ άλλοι, με γνώμονα 

την ελευθερία της πληροφόρησης, επιθυμούν να 

καταργηθούν τα ιστοδιόδια και οι πληροφορίες να διατίθενται 

ελεύθερα χωρίς να απαιτείται πληρωμή (βλ. ιδέα). 

Μία συνεισφορά ζητεί μια ευαισθητοποιημένη ως προς τη 

διάσταση του φύλου προσέγγιση της ψηφιοποίησης, με 

προτάσεις για νομικό πλαίσιο για την καταπολέμηση της 

ψηφιακής βίας και έκκληση για την προώθηση φιλικού προς 

τη διάσταση του φύλου ψηφιακού σχεδιασμού (βλ. ιδέα). 

Επιπλέον, οι συνεισφέροντες αναφέρονται στην ανάγκη να 

αυξηθεί η γυναικεία επιχειρηματικότητα και να αυξηθούν οι 

ψηφιακές δεξιότητες μεταξύ των γυναικών (βλ. εκδήλωση). 

Το αίτημα για μεγαλύτερη ισότητα των φύλων στον τομέα 

της τεχνολογίας συζητήθηκε επίσης στο εργαστήριο των 

«Νέων αιρετών πολιτικών» (βλ. εκδήλωση). 

Ρύπανση, 
βιωσιμότητα και  

ανθεκτικότητα 

Σε αρκετές περιπτώσεις οι συνεισφέροντες συνδέουν την 

ψηφιοποίηση με μια πιο βιώσιμη κοινωνία. Για παράδειγμα, 

ζητείται η θέσπιση ψηφιακού διαβατηρίου προϊόντων για την 

προαγωγή της τοπικής κατανάλωσης και της κυκλικής 

οικονομίας, η πρόσβαση στο οποίο θα γίνεται με κωδικούς 

QR και το οποίο θα παρέχει πληροφορίες σχετικά με την 

προέλευση, τη σύνθεση, τις περιβαλλοντικές επιπτώσεις, 

την ανακύκλωση και τον τελικό χειρισμό του προϊόντος (βλ. 

ιδέα). 

Υπάρχει ωστόσο ένα πρόβλημα, καθώς η ψηφιοποίηση 

συμβάλλει εξίσου στη ρύπανση, μεταξύ άλλων. Για να 

αντιμετωπιστεί αυτό, οι συνεισφέροντες ζητούν βιώσιμη 

ψηφιοποίηση και περισσότερη έρευνα σχετικά με τις 

περιβαλλοντικές επιπτώσεις της ψηφιοποίησης και την 

ενημέρωση των καταναλωτών σχετικά με τις 

περιβαλλοντικές επιπτώσεις των ψηφιακών προϊόντων (βλ. 

παράδειγμα ιδέας και εκδήλωσης). Κατατέθηκαν προτάσεις 

http://futureu.europa.eu/processes/Digital/f/15/proposals/129196
https://futureu.europa.eu/processes/Digital/f/15/proposals/171702
https://futureu.europa.eu/processes/Digital/f/15/proposals/214534
https://futureu.europa.eu/processes/Digital/f/15/proposals/253615
https://futureu.europa.eu/processes/Digital/f/15/proposals/18647
https://futureu.europa.eu/processes/Digital/f/14/meetings/16798
http://futureu.europa.eu/processes/Digital/f/15/proposals/59104
https://futureu.europa.eu/processes/Digital/f/15/proposals/248063
https://futureu.europa.eu/processes/Digital/f/15/proposals/193645
https://futureu.europa.eu/processes/Digital/f/15/proposals/254167
https://futureu.europa.eu/processes/Digital/f/15/proposals/115469
https://futureu.europa.eu/processes/Digital/f/14/meetings/123256
https://futureu.europa.eu/processes/Digital/f/15/proposals/114049
https://futureu.europa.eu/processes/Digital/f/14/meetings/26533
https://futureu.europa.eu/processes/Digital/f/15/proposals/166190
https://futureu.europa.eu/processes/Digital/f/15/proposals/188629
https://futureu.europa.eu/processes/Digital/f/15/proposals/176721
https://futureu.europa.eu/processes/Digital/f/14/meetings/8548
https://futureu.europa.eu/processes/Digital/f/14/meetings/93824
https://futureu.europa.eu/processes/Digital/f/15/proposals/2048
https://futureu.europa.eu/processes/Digital/f/15/proposals/186653
https://futureu.europa.eu/processes/Digital/f/14/meetings/126292
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για βιώσιμη μεταποίηση· ζητήθηκε, για παράδειγμα, να 

καταστούν τα κέντρα δεδομένων πιο οικολογικά χάρη σε 

πράσινες μορφές ενέργειας (βλ. ιδέα) ή να παράγονται νέα 

προϊόντα από ανακυκλωμένα ηλεκτρονικά απόβλητα ή 

άλλες βιώσιμες εναλλακτικές λύσεις (βλ. παράδειγμα ιδέας 

και ιδέας). Μια άλλη δέσμη ιδεών στρέφεται γύρω από τα 

ψηφιακά απόβλητα, ζητώντας, για παράδειγμα, την 

παράταση της εγγύησης προϊόντος για ψηφιακά αγαθά (βλ. 

ιδέα). Επιπλέον, δίνεται έμφαση στον ανθεκτικό και 

επισκευάσιμο εξοπλισμό που παράγεται με δίκαιο και ηθικό 

τρόπο και ο οποίος θα μπορούσε να προωθηθεί, για 

παράδειγμα, μέσω χαμηλότερων φόρων (βλ. ιδέα). 

Ορισμένοι συνεισφέροντες επικεντρώνονται στην επέκταση 

της βιωσιμότητας και της προσβασιμότητας όχι μόνο των 

ψηφιακών συσκευών αλλά και των ψηφιακών υποδομών, 

καθώς και στην ανάπτυξη έξυπνων πόλεων (βλ. 

παράδειγμα ιδέας). Μια άλλη κατηγορία ιδεών στο πλαίσιο 

αυτό προτείνει την προώθηση της ανάπτυξης προσβάσιμων 

και βιώσιμων τεχνολογιών επενδύοντας στην χαμηλή 

τεχνολογία (βλ. ιδέα). 

Ψηφιοποίηση της 
οικονομίας 

Σύμφωνα με ένα ζήτημα που απασχόλησε και τη θεματική 

ενότητα «Ισχυρότερη οικονομία, κοινωνική δικαιοσύνη και 

θέσεις εργασίας», πολλές ιδέες καλούν για υιοθέτηση της 

ψηφιακής οικονομίας και της ενιαίας ψηφιακής αγοράς (βλ. 

παράδειγμα ιδέας). Συνεισφέροντες συζητούν, για 

παράδειγμα, την υλοποίηση πλατφόρμας αλυσίδας 

συστοιχιών (blockchain) σε επίπεδο ΕΕ (βλ. ιδέα και ιδέα). 

Αναφέρεται επίσης η ιδέα ενός προγράμματος για ψηφιακή 

ενιαία αγορά για να προαχθεί το ηλεκτρονικό εμπόριο καθώς 

και τρόποι ενίσχυσης της ικανότητας των μικρών και 

μεσαίων επιχειρήσεων να χρησιμοποιούν ψηφιακά εργαλεία 

και προηγμένες τεχνολογίες (βλ. ιδέα). 

Άλλοι συνεισφέροντες αναφέρονται επίσης στα 

κρυπτονομίσματα, είτε ζητώντας από τις κυβερνήσεις να 

υιοθετήσουν κρυπτονομίσματα προς όφελος και για την 

ανάπτυξη μιας ψηφιακής και οικονομικά δραστήριας 

κοινωνίας (βλ. παράδειγμα ιδέας) είτε ζητώντας τη σύσταση 

ευρωπαϊκού κρυπτονομίσματος (βλ. ιδέα). Στην πλατφόρμα 

προβάλλονται επίσης αντεπιχειρήματα που αναφέρονται 

στην ανάγκη για ρύθμιση ή για απαγόρευση των 

κρυπτονομισμάτων (βλ. παράδειγμα ιδέας). 

Επιπλέον, διάφορες ιδέες υποστηρίζουν την καθιέρωση 

ενός ψηφιακού ευρώ, ως ασφαλούς και εύχρηστης μεθόδου 

πληρωμών (βλ. παράδειγμα ιδέας). 

Μια άλλη ομάδα ιδεών ενθαρρύνει τις επενδύσεις στην 

ανταγωνιστικότητα της ευρωπαϊκής ψηφιακής αγοράς και 

την ενίσχυσή της, προωθώντας μια στρατηγική 

ψηφιοποίησης για τις μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις (ΜΜΕ) 

(βλ. παράδειγμα ιδέας) και βελτιώνοντας τις συνθήκες της 

αγοράς για την ανάπτυξη νεοφυών επιχειρήσεων στο 

πλαίσιο των ευρωπαϊκών ψηφιακών υποδομών (βλ. ιδέα). 

Σε αυτή τη συνάρτηση, ένας συνεισφέρων εξετάζει την 

ενίσχυση της ψηφιοποίησης της οικονομίας χάρη σε 

ψηφιακές αποδείξεις, την απλούστευση των ψηφιακών 

συναλλαγών και την ευκολότερη πραγματοποίηση 

ηλεκτρονικών τραπεζικών συναλλαγών μέσω τηλεφώνου 

(βλ. ιδέα). 

 

Ψηφιακή υγεία 

Όσον αφορά την ψηφιακή υγεία, ορισμένες ιδέες στην 

πλατφόρμα εισηγούνται συγκεκριμένα μέτρα για τη 

βελτίωση της υγείας των πολιτών στον ψηφιακό κόσμο, 

όπως το δικαίωμα των εργαζομένων να αποσυνδέονται από 

την εργασία (βλ. παράδειγμα ιδέας), την καθιέρωση μιας 

ημέρας αποχής από τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης (βλ. 

ιδέα), την ψυχική υγεία (βλ. παράδειγμα ιδέας) ή την 

ενίσχυση της ψηφιακής κατάρτισης των νέων με σκοπό την 

προώθηση της υγιούς και συνειδητής χρήσης της 

τεχνολογίας. 

Στο πλαίσιο αυτό, ένας συνεισφέρων ζητεί να υπάρξει 

περισσότερη ρύθμιση όσον αφορά τα ηλεκτρονικά παιχνίδια 

και τα βιντεοπαιχνίδια, ιδίως όσα απευθύνονται σε παιδιά 

(και είναι δημοφιλή σε παιδιά), καθώς ορισμένα από αυτά 

ενδέχεται να καλλιεργούν, μεταξύ άλλων, συνήθειες για 

τυχερά παιχνίδια (βλ. ιδέα). 

Ένα αίτημα που συζητείται και στη θεματική ενότητα «Υγεία» 

αφορά την ενσωμάτωση της ψηφιακής υγείας εντός της ΕΕ 

(βλ. παράδειγμα ιδέας) ή την καθιέρωση ψηφιακής 

ευρωπαϊκής κάρτας ασφάλισης ασθένειας (βλ. παράδειγμα 

ιδέας). Υπάρχουν και πιο επεξεργασμένες ιδέες, όπως 

εκείνη που αφορά τη δημιουργία μιας ενιαίας πλατφόρμας 

για την ηλεκτρονική διαχείριση της υγείας και θα ενδιέφερε 

ιδιαιτέρως τους πολυάριθμους Ευρωπαίους που 

χρησιμοποιούν τις δυνατότητες της διασυνοριακής 

κινητικότητας (βλ. παράδειγμα ιδέας). Η ιδέα αυτή 

επεκτάθηκε και στη δημιουργία ηλεκτρονικών 

πιστοποιητικών της ΕΕ (βλ. παράδειγμα ιδέας). Ωστόσο, 

σχολιαστές εγείρουν συχνά ανησυχίες σχετικά με την 

προστασία της ιδιωτικής ζωής και των δεδομένων. Η ιδέα 

μιας ευρωπαϊκής ψηφιακής πλατφόρμας για την υγεία 

επανέρχεται συχνά σε συζητήσεις για τους εμβολιασμούς 

κατά της COVID-19 και το πράσινο διαβατήριο (βλ. 

παράδειγμα ιδέας). 

 

https://futureu.europa.eu/processes/Digital/f/15/proposals/241165
https://futureu.europa.eu/processes/Digital/f/15/proposals/5407
https://futureu.europa.eu/processes/Digital/f/15/proposals/241232
https://futureu.europa.eu/processes/Digital/f/15/proposals/191803
https://futureu.europa.eu/processes/Digital/f/15/proposals/15249
http://futureu.europa.eu/processes/Digital/f/15/proposals/109661
https://futureu.europa.eu/processes/Digital/f/15/proposals/100321
https://futureu.europa.eu/processes/Digital/f/15/proposals/214338
https://futureu.europa.eu/processes/Digital/f/15/proposals/24091
https://futureu.europa.eu/processes/Digital/f/15/proposals/244896
https://futureu.europa.eu/processes/Digital/f/15/proposals/238294
https://futureu.europa.eu/processes/Digital/f/15/proposals/7134
https://futureu.europa.eu/processes/Digital/f/15/proposals/168466
https://futureu.europa.eu/processes/Digital/f/15/proposals/6768
https://futureu.europa.eu/processes/Digital/f/15/proposals/607
http://futureu.europa.eu/processes/Digital/f/15/proposals/119696
http://futureu.europa.eu/processes/Digital/f/15/proposals/115930
https://futureu.europa.eu/processes/Digital/f/15/proposals/149425
https://futureu.europa.eu/processes/Digital/f/15/proposals/16140
https://futureu.europa.eu/processes/Digital/f/15/proposals/2513
https://futureu.europa.eu/processes/Digital/f/15/proposals/205591
https://futureu.europa.eu/processes/Digital/f/15/proposals/196582
https://futureu.europa.eu/processes/Digital/f/15/proposals/1000
https://futureu.europa.eu/processes/Digital/f/15/proposals/153685
https://futureu.europa.eu/processes/Digital/f/15/proposals/4665?component_id=15&locale=lv&page=2&participatory_process_slug=Digital&per_page=100
https://futureu.europa.eu/processes/Digital/f/15/proposals/84019
https://futureu.europa.eu/processes/Digital/f/15/proposals/149029?locale=en
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Γράφημα 19 – Νοητικός χάρτης της θεματικής ενότητας «Ψηφιακός μετασχηματισμός» πρώτο μέρος 
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Γράφημα 20 – Νοητικός χάρτης της θεματικής ενότητας «Ψηφιακός μετασχηματισμός» δεύτερο μέρος 
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Η θεματική ενότητα «Ευρωπαϊκή δημοκρατία» συγκέντρωσε 

στην ψηφιακή πλατφόρμα συνολικά 2.316 ιδέες, 4.248 

σχόλια και 940 εκδηλώσεις. Μεταξύ των θεμάτων που 

συζητήθηκαν συχνότερα περιλαμβάνονται πρωτίστως οι 

εκλογές του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και το αίτημα για 

αναδιάρθρωση των ευρωπαϊκών θεσμικών οργάνων (ή 

ακόμη και την ομοσπονδοποίηση της ΕΕ) καθώς και ένα 

ευρύ φάσμα προτάσεων για την αύξηση της συμμετοχής των 

πολιτών και των γνώσεων σχετικά με ευρωπαϊκά θέματα και 

για την προώθηση κοινής ευρωπαϊκής ταυτότητας. Σε 

γενικές γραμμές, η ανταλλαγή απόψεων στο πλαίσιο αυτής 

της θεματικής ενότητας είναι εποικοδομητικές και 

μελλοντοστραφείς, μολονότι σε μερικές εκφράζεται ο φόβος 

ότι η ΕΕ κινδυνεύει να καταρρεύσει λόγω εντάσεων και 

φαινομένων λαϊκισμού και εθνικισμού. Αν και σημειώνονται 

ορισμένες αλληλεπικαλύψεις μεταξύ των διαφόρων θεμάτων 

και, σε γενικές γραμμές, συγκρίσιμα επίπεδα συμμετοχής, οι 

συνεισφορές κάλυψαν τα ακόλουθα: 

 

 Εκλογές για το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 

 Ομοσπονδοποίηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης 

 Συμμετοχή των πολιτών και διαβουλεύσεις 

 Θεσμικές μεταρρυθμίσεις 

 Προώθηση κοινής ευρωπαϊκής ταυτότητας και 

κοινού δημόσιου χώρου 

 Προστασία και ενίσχυση της δημοκρατίας 

 

 

 

 

 

 

 

8. Ευρωπαϊκή  
δημοκρατία 
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Εκδηλώσεις 
Κοινός στόχος των πολυάριθμων εκδηλώσεων που 

διοργανώθηκαν υπό τη θεματική ενότητα «Ευρωπαϊκή 

δημοκρατία» είναι η συλλογή ιδεών που μπορούν να 

τροφοδοτήσουν τη συζήτηση στο πλαίσιο της Διάσκεψης 

για το μέλλον της Ευρώπης. Το θέμα αυτό συζητήθηκε σε 

γενικές γραμμές στο πλαίσιο πολυάριθμων εκδηλώσεων, 

προωθώντας ιδέες για τη βελτίωση της ευρωπαϊκής 

δημοκρατικής λειτουργίας (βλ. παράδειγμα εκδήλωσης). 

Σε ορισμένες εκδηλώσεις υιοθετήθηκε συγκεκριμένη 

στάση, ιδίως προκρίνοντας μια φεντεραλιστική άποψη 

(βλ. παράδειγμα εκδήλωσης) ή μια θέση υπέρ μιας πιο 

πολιτικής και πολιτιστικής «ετερογενούς» Ένωσης (βλ. 

εκδήλωση). 

Ορισμένες εκδηλώσεις επικεντρώθηκαν στη δημοκρατική 

ένταξη και τη συμμετοχή των μειονεκτουσών ομάδων 

στην πολιτική. Στη Γαλλία, μια πρωτοβουλία με την 

ονομασία GHETT’UP απευθύνεται σε νέους που ζουν σε 

μειονεκτούσες περιοχές ώστε να κατανοηθεί με ποιο 

τρόπο επιθυμούν να συμβάλουν στη διαδικασία λήψης 

αποφάσεων της ΕΕ (βλ. εκδήλωση). Μια διαδικτυακή 

εκδήλωση ήταν αφιερωμένη στην εκπροσώπηση των 

μεταναστών στην πολιτική, προτείνοντας τρόπους για την 

καταπολέμηση των διακρίσεων και την ενίσχυση της 

πολιτικής δέσμευσης των μεταναστών (βλ. εκδήλωση). 

Στόχος πολυάριθμων εκδηλώσεων για την ευρωπαϊκή 

δημοκρατία που διοργανώθηκαν στο πλαίσιο της 

Διάσκεψης ήταν η συνεκτίμηση των απόψεων των νέων 

σχετικά με το μέλλον του δημοκρατικού συστήματος της 

ΕΕ. Μια εκδήλωση για φοιτητές πανεπιστημίου στο 

Μιλάνο έθεσε το ερώτημα «Πώς θα ενισχυθεί η 

ευρωπαϊκή δημοκρατία» (βλ. εκδήλωση). Κατά τη 

διάρκεια της συζήτησης, οι συμμετέχοντες πρότειναν την 

κατάργηση ή τον περιορισμό του δικαιώματος άσκησης 

βέτο, την ενίσχυση των διαύλων επικοινωνίας μεταξύ των 

θεσμικών οργάνων της ΕΕ και των πολιτών της καθώς 

και την ενίσχυση των αναγκαστικών μέτρων κατά των 

κρατών μελών που δεν σέβονται το κράτος δικαίου. 

Μια διαδικτυακή εκδήλωση που διοργανώθηκε από μια 

λιθουανική βιβλιοθήκη ανέλυσε τον ρόλο της μη δημόσιας 

διακυβέρνησης και το δημοκρατικό δίλημμά της, δηλαδή 

κατά πόσο μη αιρετοί δημόσιοι αξιωματούχοι μπορούν να 

επηρεάσουν τη δημόσια διακυβέρνηση. Στη διάσκεψη 

συζητήθηκαν επίσης τρόποι βελτίωσης της διαφάνειας 

στη δημόσια διακυβέρνηση (βλ. εκδήλωση). 

 

Εκλογές για το 
Ευρωπαϊκό 
Κοινοβούλιο 

Μια ομάδα ιδεών υπό τη θεματική ενότητα «Ευρωπαϊκή 

δημοκρατία» συζητεί διάφορες αλλαγές στον τρόπο 

διεξαγωγής των εκλογών για το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 

προκειμένου να αυξηθεί η συμμετοχή των πολιτών στις 

δημοκρατικές διαδικασίες της ΕΕ. Μια ευρέως αποδεκτή 

ιδέα, η οποία έχει προσελκύσει διαφορετικές αντιδράσεις, 

αφορά την κατάρτιση διακρατικών εκλογικών καταλόγων σε 

επίπεδο ΕΕ (βλ. ιδέα). Προτάθηκε επίσης η δημιουργία μιας 

νέας εκλογικής περιφέρειας για τους Ευρωπαίους που ζουν 

σε άλλο κράτος μέλος, η οποία θα ενθαρρύνει τους 

υποψηφίους να εστιάσουν σε ευρωπαϊκά παρά σε 

εσωτερικά ζητήματα (βλ. ιδέα). Προτάθηκαν επίσης και 

άλλες ιδέες εκλογικής μεταρρύθμισης για την προώθηση 

μιας πανευρωπαϊκής συζήτησης, φέρνοντας παράλληλα τα 

μέλη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου πιο κοντά στους 

πολίτες (βλ. παράδειγμα ιδέας). Μια συγκεκριμένη εκλογική 

μεταρρύθμιση, μεταξύ των προτεινόμενων, αποσκοπεί στην 

αλλαγή της ανακατανομής των εδρών εντός του 

Κοινοβουλίου, για την αντικατάσταση του ισχύοντος 

αναλογικού συστήματος από ένα πλειοψηφικό σύστημα, το 

οποίο θα βασίζεται σε συνασπισμούς (βλ. ιδέα). Μια ιδέα 

υποστηρίζει ότι τα μέλη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου θα 

πρέπει να διορίζονται από τα εθνικά νομοθετικά σώματα, 

αντί να εκλέγονται με άμεση ψηφοφορία (βλ. ιδέα). 

Ορισμένες από τις προτάσεις εξετάζουν πιο συγκεκριμένους 

τρόπους για την αύξηση της συμμετοχής των ψηφοφόρων 

στις ευρωπαϊκές εκλογές. Διατυπώνονται αιτήματα για την 

καθιέρωση της υποχρεωτικής ψήφου (βλ. ιδέα), ενώ 

προτείνεται επίσης η διευκόλυνση της συμμετοχής, για 

παράδειγμα μέσω της δυνατότητας επιστολικής ψήφου (βλ. 

ιδέα) και της αυθημερόν εγγραφής των ψηφοφόρων, της 

καθιέρωσης της ημέρας των εκλογών ως επίσημης αργίας 

(βλ. ιδέα),), ή ακόμη της μονοήμερης διεξαγωγής 

ψηφοφορίας για πολλαπλές εκλογές (βλ. ιδέα). Ορισμένοι 

συμμετέχοντες συζητούν επίσης την ηλεκτρονική 

ψηφοφορία, συμπεριλαμβανομένης της ιδέας της 

ομαδοποίησης των ψηφοφόρων που υποβάλλουν 

ηλεκτρονική ψήφο σε πανευρωπαϊκό επίπεδο (βλ. ιδέα). Το 

ζήτημα της ηλεκτρονικής ψηφοφορίας εξετάζεται επίσης στη 

θεματική ενότητα «Ψηφιακός μετασχηματισμός». 

Προτείνεται επίσης να οριστεί ενιαίο ελάχιστο όριο ηλικίας 

για την άσκηση του δικαιώματος ψήφου στις εκλογές για το 

Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο (βλ. παράδειγμα ιδέας), και, κατά 

προτίμηση, αυτό να είναι τα 16 έτη (βλ. ιδέα). Οι ιδέες αυτές, 

μεταξύ άλλων, αποσκοπούν στην ενθάρρυνση των νέων να 

ασχοληθούν με την πολιτική, ένα ζήτημα το οποίο θεωρείται 

συχνά από τους συμμετέχοντες ότι είναι σημαντικό. Ένα 

εργαστήριο στη Βιέννη συζήτησε, μεταξύ άλλων, τρόπους 

για την αύξηση της συμμετοχής των νέων πολιτών στις 

ευρωπαϊκές εκλογές (βλ. εκδήλωση). Στις προτάσεις που 

https://futureu.europa.eu/processes/Democracy/f/5/meetings/29866
https://futureu.europa.eu/processes/Democracy/f/5/meetings/97120
https://futureu.europa.eu/processes/Democracy/f/5/meetings/85966
https://futureu.europa.eu/processes/Democracy/f/5/meetings/92632
https://futureu.europa.eu/processes/Democracy/f/5/meetings/107714
https://futureu.europa.eu/processes/Democracy/f/5/meetings/118207
https://futureu.europa.eu/processes/Democracy/f/5/meetings/119197
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https://futureu.europa.eu/processes/Democracy/f/6/proposals/179258
http://futureu.europa.eu/processes/Democracy/f/6/proposals/10877
https://futureu.europa.eu/processes/Democracy/f/6/proposals/170513
http://futureu.europa.eu/processes/Democracy/f/6/proposals/2561
http://futureu.europa.eu/processes/Democracy/f/6/proposals/2259
https://futureu.europa.eu/processes/Democracy/f/6/proposals/61982
https://futureu.europa.eu/processes/Democracy/f/5/meetings/48610
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υποβλήθηκαν κατά τη διάρκεια του εργαστηρίου 

υπογραμμίζεται η ανάγκη να αυξηθεί ο αριθμός των μελών 

του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου νεώτερης ηλικίας, 

επιτρέποντας σε υποψηφίους ηλικίας άνω των 16 ετών να 

υποβάλουν υποψηφιότητα για τις εκλογές. Οι συμμετέχοντες 

σε εκδήλωση που διοργανώθηκε στη Μάλτα συζήτησαν τα 

αποτελέσματα του σχεδίου Eurovoters, μιας πρωτοβουλίας 

που αποσκοπεί στην παροχή κατάρτισης σε νέους 

ψηφοφόρους της χώρας. Κατά τη διάρκεια αυτής της 

εκδήλωσης διατυπώθηκαν πολλές προτάσεις, όπως μεταξύ 

άλλων η ανάγκη να μη θεωρείται πλέον η «νεολαία» ενιαία 

ομάδα, καθώς ενέχει τον κίνδυνο να μην λαμβάνονται 

υπόψη οι ειδικές ανάγκες συγκεκριμένων κοινοτήτων. 

Μεταξύ των αιτημάτων που υποβάλλονται στην πλατφόρμα, 

ζητείται να δοθούν στους νέους ευκαιρίες τακτικής 

παρουσίασης των απόψεών τους στο Ευρωπαϊκό 

Κοινοβούλιο (βλ. ιδέα), ενώ μια άλλη ιδέα προτείνει ένα άλλο 

είδος πλατφόρμας, όπου οι νέοι χρήστες θα έρχονται σε 

επαφή με τα μέλη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και θα 

εξοικειώνονται με τις πολιτικές προτάσεις τους (βλ. ιδέα). 

Μια σχετική συνεισφορά προτείνει να θεσπιστεί ποσόστωση 

για τα μέλη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου που είναι κάτω 

των 35 ετών (βλ. ιδέα). 

Άλλοι συμμετέχοντες εξετάζουν το ζήτημα των δικαιωμάτων 

ψήφου από τη σκοπιά των ατόμων με αναπηρία ή των 

ατόμων με προβλήματα υγείας τα οποία περιορίζουν την 

ικανότητά τους να ψηφίσουν. Οι συνεισφορές αυτές 

συνηγορούν υπέρ της διεξαγωγής πιο συμπεριληπτικών 

εκλογών για το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο για τις κατηγορίες 

αυτές (βλ. παράδειγμα ιδέας). 

Ένας συμμετέχων προτείνει την κατάρτιση καταλόγου 

ισότητας των φύλων για τις εκλογές του Ευρωπαϊκού 

Κοινοβουλίου (βλ. ιδέα). 

Ορισμένες ιδέες εξετάζουν συγκεκριμένα ζητήματα που 

αφορούν τα πολιτικά κόμματα. Ένας συνεισφέρων, για 

παράδειγμα, προτείνει να χρησιμοποιούνται μόνο τα 

σύμβολα των ευρωπαϊκών κομμάτων και όχι των εθνικών 

κομμάτων (βλ. ιδέα), προκειμένου να ενισχυθεί και πάλι ο 

διακρατικός χαρακτήρας των εκλογών. Σύμφωνα με άλλη 

συνεισφορά, τα πολιτικά κόμματα θα πρέπει να καταστούν 

πιο προσβάσιμα σε άτομα από διαφορετικό πολιτιστικό ή 

κοινωνικοοικονομικό υπόβαθρο (βλ. ιδέα). 

 

 

 

 

 

 

Ομοσπονδοποίηση 
της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης 

Στο πλαίσιο της θεματικής ενότητας «Ευρωπαϊκή 

δημοκρατία», μεγάλος αριθμός συνεισφερόντων ζητούν την 

ομοσπονδοποίηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης, με 

διαφορετική ωστόσο αντίληψη της έννοιας αυτής. Το ζήτημα 

αυτό εξετάζεται σε πολλές από στις εκδηλώσεις που 

σχετίζονται με την εν λόγω θεματική ενότητα (βλ. 

παράδειγμα εκδήλωσης). Η «ομοσπονδοποίηση» έχει 

επίσης προσελκύσει ορισμένες από τις πιο αποδεκτές ιδέες 

στην πλατφόρμα (βλ. ιδέα και ιδέα) καθώς και διαφόρων 

ειδών σχόλια από τους συμμετέχοντες. 

Ορισμένοι συνεισφέροντες θεωρούν ότι η 

ομοσπονδοποίηση αποτελεί τον καλύτερο τρόπο για να 

αξιοποιήσει η ΕΕ το πλήρες δυναμικό της (βλ. παράδειγμα 

ιδέας και εκδήλωσης), καθώς και ένα μέσο για να αποκτήσει 

η ΕΕ περισσότερη αξιοπιστία και επιρροή στην παγκόσμια 

πολιτική σκηνή και τη δύναμη να αντιμετωπίσει τα 

διακρατικά προβλήματα που μας απασχολούν σήμερα, 

όπως η κλιματική αλλαγή και η πανδημία Covid-19 (βλ. 

ιδέα). Επίσης, σύμφωνα με τους συμμετέχοντες που 

τάσσονται υπέρ αυτής της ιδέας, η ομοσπονδοποίηση 

γίνεται αντιληπτή ως τρόπος υπερκερασμού του 

ευρωσκεπτικισμού και των εθνικιστικών αισθημάτων. 

Για παράδειγμα, διατυπώνεται μια ευρέως αποδεκτή και 

συζητηθείσα ιδέα υπέρ μιας συντακτικής συνέλευσης για την 

εκπόνηση ευρωπαϊκού Συντάγματος που θα καθορίζει τα 

βασικά στοιχεία και τις αρχές μιας δημοκρατικής ευρωπαϊκής 

ομοσπονδίας (βλ. ιδέα). Στη συζήτηση περιλαμβάνονται 

επίσης πιο συγκεκριμένα αιτήματα για κοινή δημοσιονομική 

και οικονομική πολιτική (βλ. ιδέα), συμπεριλαμβανομένης 

της ιδέας μιας «Ευρωπαϊκής Ένωσης φορολογουμένων» 

(βλ. ιδέα), ένα ενιαίο ευρωπαϊκό στρατό και 

ομοσπονδοποίηση της εξωτερικής πολιτικής καθώς και για 

επανασχεδιασμό των θεσμικών οργάνων της ΕΕ βάσει 

φεντεραλιστικών αρχών. 

Ωστόσο, ορισμένοι συμμετέχοντες είναι επιφυλακτικοί ως 

προς την ομοσπονδοποίηση. Ορισμένοι συμμετέχοντες 

εκφράζουν την ανησυχία ότι μπορεί να οδηγήσει σε 

υπερβολική συγκέντρωση της εξουσίας ή να δημιουργήσει 

ανισορροπίες μεταξύ των κρατών μελών. Άλλοι θεωρούν ότι 

υπάρχουν πολλά προβλήματα που πρέπει να ξεπεραστούν 

ώστε μια τέτοια ιδέα να μπορέσει να γίνει πραγματικότητα. 

Ορισμένοι συμμετέχοντες αντί της ομοσπονδοποίησης 

προωθούν την ιδέα της αποκέντρωσης με περισσότερη 

εξουσία για τα κράτη μέλη (βλ. παράδειγμα ιδέας), με 

περισσότερη ελευθερία και σεβασμό προς την ταυτότητα 

των κρατών μελών και ελεύθερη συνεργασία σε τομείς όπου 

αυτό είναι χρήσιμο (βλ. παράδειγμα ιδέας). Σε μία από τις 

ιδέες αυτές εκφράζεται ανησυχία ως προς την ιδέα «μιας 

διαρκώς στενότερης Ένωσης» και την πιθανή δικαιοδοσία 

https://futureu.europa.eu/processes/Democracy/f/5/meetings/14522
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των ομοσπονδιακών δικαστηρίων, υποστηρίζοντας μια 

συνομοσπονδία αντί της ομοσπονδιακής ένωσης (βλ. ιδέα). 

Λαμβάνοντας υπόψη τα διαφορετικά εθνικά πλαίσια και τον 

βαθμό προθυμίας των κρατών μελών να ενταχθούν σε μια 

ομοσπονδιακή ένωση, ορισμένοι συμμετέχοντες προωθούν 

την ιδέα της σταδιακής ομοσπονδοποίησης, με ένα σύστημα 

«μεταβατικών ζωνών» (βλ. ιδέα). Αυτοί οι συνεισφέροντες 

υποστηρίζουν την ιδέα μιας ομοσπονδιακής Ευρώπης, αλλά 

μπορεί να τη θεωρούν μη ρεαλιστική στο παρόν στάδιο και, 

ως εκ τούτου, τάσσονται υπέρ μιας Ένωσης πολλαπλών 

ταχυτήτων που θα βελτιώσει βραχυπρόθεσμα τη στρατηγική 

αυτονομία της ΕΕ και την προοπτική του φεντεραλισμού (βλ. 

ιδέα). 

Συμμετοχή των 
πολιτών και 
διαβουλεύσεις 

Μεταξύ των συνεισφορών στην πλατφόρμα, διατυπώνονται 

ορισμένες προτάσεις για να ενισχυθεί η συμμετοχή των 

πολιτών και το αίσθημα ευθύνης όσον αφορά τη λήψη 

αποφάσεων στην ΕΕ. 

Στο πλαίσιο μιας ομάδας ιδεών και εκδηλώσεων, εξετάζεται 

το ενδεχόμενο να αναπτυχθούν πιο μόνιμοι μηχανισμοί 

βασιζόμενοι στη συμμετοχική δημοκρατία και στις επαφές 

μεταξύ πολιτών προκειμένου να ενισχύεται και να 

συμπληρώνεται η αντιπροσωπευτική δημοκρατία, μεταξύ 

άλλων αξιοποιώντας την εμπειρία της Διάσκεψης για το 

μέλλον της Ευρώπης. Οι συμμετέχοντες προτείνουν, για 

παράδειγμα, πιο συστηματική προσφυγή στις συνελεύσεις 

και τα πάνελ πολιτών ενόψει της προετοιμασίας για τη λήψη 

των πλέον σημαντικών και δύσκολων αποφάσεων στην ΕΕ 

(βλ. παράδειγμα ιδέας). Ένας συμμετέχων προτείνει οι εν 

λόγω συνελεύσεις να συγκαλούνται απευθείας από τους 

πολίτες μετά από μια επιτυχημένη Ευρωπαϊκή Πρωτοβουλία 

Πολιτών (βλ. ιδέα). Ορισμένοι συνεισφέροντες προτείνουν 

ένα «Κοινοβούλιο πολιτών», μια «Συνέλευση για τις 

οργανώσεις της κοινωνίας των πολιτών» (βλ. ιδέα) ή μια 

«συντακτική συνέλευση» προκειμένου να παρέχει 

συμβουλές στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο (βλ. ιδέα). Οι 

συμμετέχοντες εξετάζουν επίσης την ιδέα διεξαγωγής 

πανευρωπαϊκών δημοψηφισμάτων για θεσμικά θέματα και 

θέματα πολιτικής της ΕΕ (βλ. παράδειγμα ιδέας). Ορισμένοι 

συμμετέχοντες θεωρούν την ιδέα αυτή μια εναλλακτική λύση 

αντί της διεξαγωγής εθνικών δημοψηφισμάτων για 

ευρωπαϊκά θέματα, τα αποτελέσματα των οποίων ενδέχεται 

να εμποδίσουν τον καθορισμό πρωτοβουλιών πολιτικής της 

ΕΕ ανεξάρτητα από τον βαθμό στήριξης των εν λόγω 

πρωτοβουλιών εκ μέρους της ΕΕ (βλ. παράδειγμα ιδέας). 

Ορισμένες από αυτές τις συνεισφορές εξετάζουν ειδικότερα 

τα πλεονεκτήματα της πολύγλωσσης ψηφιακής 

πλατφόρμας, εκφράζοντας επιδοκιμασία ή ασκώντας 

κριτική, αλλά και υποβάλλοντας προτάσεις για βελτίωση. Για 

παράδειγμα, διάφοροι συμμετέχοντες τονίζουν την ανάγκη 

δημιουργίας ενός συστήματος ανατροφοδότησης για την 

παρακολούθηση των προτάσεων των πολιτών κατά τη 

διάρκεια της Διάσκεψης (βλ. παράδειγμα ιδέας). Ένας άλλος 

συμμετέχων απαντά σε μια ιδέα που προτείνει να καταστεί η 

Διάσκεψη μόνιμη, επισημαίνοντας την ανάγκη να 

συνοψίζεται κατά καιρούς το περιεχόμενο της πλατφόρμας 

και να αναπτύσσεται συζήτηση γύρω από αυτό (βλ. ιδέα). 

Οι συνεισφορές περιλαμβάνουν επίσης πρόταση για τη 

δημιουργία μιας διαδικτυακής πλατφόρμας με υπηρεσία μίας 

στάσης, η οποία θα συγκεντρώνει όλες τις δημόσιες 

εισηγήσεις, είτε πρόκειται για Ευρωπαϊκές Πρωτοβουλίες 

Πολιτών, είτε για καταγγελίες ή για αναφορές, στη θεσμική 

συμμετοχική αρχιτεκτονική της ΕΕ (βλ. ιδέα), ενώ ένας άλλος 

συνεισφέρων προβάλλει την ιδέα μιας πλατφόρμας 

αποκλειστικά για τις ενώσεις (βλ. ιδέα). 

Μεταξύ των διαφόρων διαδικτυακών πλατφορμών που 

προτείνονται από τους συμμετέχοντες για την ενίσχυση της 

δημοκρατικής συμμετοχής, στόχος είναι η καθιέρωση ενός 

συστήματος εκπροσώπησης συμφερόντων από τη βάση 

προς την κορυφή, το οποίο θα χρηματοδοτείται από κοινούς 

ευρωπαίους πολίτες μέσω μεμονωμένων δωρεών, καθώς 

και η ανταλλαγή ιδεών μέσω της ίδιας πύλης (βλ. ιδέα). Η 

πλατφόρμα αυτή αποσκοπεί στην επίλυση του ζητήματος 

της άνισης ικανότητας επηρεασμού μεταξύ μεμονωμένων 

πολιτών και μεγάλων οργανώσεων. 

Άλλοι συνεισφέροντες προτείνουν τη δημιουργία 

διαδικτυακού ψηφιακού φόρουμ όπου οι πολίτες της ΕΕ θα 

μπορούν να συζητούν για τη νομοθεσία της ΕΕ, 

χρησιμοποιώντας ένα σύστημα υπερψήφισης και 

σχολιασμού εμπνεόμενο από τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης 

(βλ. ιδέα). Μια σχετική ιδέα αναφέρεται στη δημιουργία 

πλατφόρμας ομάδων συμφερόντων πολιτών ως 

εναλλακτικού τρόπου για να διοχετεύουν οι απλοί πολίτες 

και οι μικρότερες επιχειρήσεις της ΕΕ την 

εμπειρογνωμοσύνη τους και τις απόψεις τους για τη 

νομοθεσία στο πλαίσιο της διαδικασίας λήψης αποφάσεων 

της ΕΕ (βλ. ιδέα).  

Η σημασία της τεχνολογίας των πολιτών, ιδίως στη σημερινή 

εποχή της αυξανόμενης δυσπιστίας προς τα πολιτικά 

κόμματα, συζητείται από πολλούς συμμετέχοντες (βλ. ιδέα). 

Σύμφωνα με την ιδέα αυτή, οι τεχνολογίες των πολιτών θα 

επιτρέψουν να κατανοηθεί η αυξημένη πολυπλοκότητα της 

δημόσιας διακυβέρνησης στην εποχή μας και να ενισχυθεί η 

ενεργός άσκηση της ιδιότητας του πολίτη και η συμμετοχή. 

Μια εκδήλωση που διοργανώθηκε στην ιταλική πόλη 

Μπρίντιζι ανέδειξε ένα ευρύ φάσμα ιδεών για τη βελτίωση 

των άμεσων δημοκρατικών μηχανισμών σε επίπεδο ΕΕ, 

συμπεριλαμβανομένης της ενίσχυσης των γνώσεων του 

κοινού σχετικά με ορισμένα υφιστάμενα μέσα, όπως οι 

αναφορές στο πλαίσιο της ΕΕ, οι προσωρινές επιτροπές, οι 

ευρωπαίοι διαμεσολαβητές και η πλατφόρμα Solvit. 

https://futureu.europa.eu/processes/Democracy/f/6/proposals/242386
https://futureu.europa.eu/processes/Democracy/f/6/proposals/115798
https://futureu.europa.eu/processes/Democracy/f/6/proposals/145366
https://futureu.europa.eu/processes/Democracy/f/6/proposals/32676
https://futureu.europa.eu/processes/Democracy/f/6/proposals/148965
http://futureu.europa.eu/processes/Democracy/f/6/proposals/641
https://futureu.europa.eu/processes/Democracy/f/6/proposals/11141
https://futureu.europa.eu/processes/Democracy/f/6/proposals/101641
https://futureu.europa.eu/processes/Democracy/f/6/proposals/18614
https://futureu.europa.eu/processes/Democracy/f/6/proposals/139696
https://futureu.europa.eu/processes/Democracy/f/6/proposals/84052
https://futureu.europa.eu/processes/Democracy/f/6/proposals/62635?order=most_endorsed&page=3&per_page=50
https://futureu.europa.eu/processes/ValuesRights/f/12/proposals/197210
https://futureu.europa.eu/processes/Democracy/f/6/proposals/412
https://futureu.europa.eu/processes/Democracy/f/6/proposals/27525
https://futureu.europa.eu/processes/Democracy/f/6/proposals/412
https://futureu.europa.eu/processes/Democracy/f/6/proposals/245620
https://futureu.europa.eu/processes/Democracy/f/5/meetings/25906
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Η μείωση των αποστάσεων μεταξύ των μελών του ΕΚ και 

των πολιτών συγκαταλέγεται μεταξύ των τρόπων για τη 

βελτίωση της ευρωπαϊκής δημοκρατίας. Ένας συμμετέχων 

προτείνει διάφορες στρατηγικές για τη βελτίωση της 

επικοινωνίας και την προώθηση της άμεσης ανταλλαγής 

ιδεών μεταξύ των μελών του ΕΚ και των ψηφοφόρων τους 

(βλ. ιδέα). Μεταξύ των ιδεών που προτείνονται, 

περιλαμβάνεται η ίδρυση τοπικών γραφείων από τα μέλη 

του ΕΚ στις οικείες εκλογικές περιφέρειες. Η ιδέα αυτή 

προσεγγίζει εν μέρει την πρόταση ενός άλλου 

συμμετέχοντος για τη δημιουργία ενός συστήματος τοπικών 

συμβούλων της ΕΕ (βλ. ιδέα),), ως τρόπου μείωσης για μια 

ακόμη φορά των αποστάσεων μεταξύ των θεσμικών 

οργάνων της ΕΕ και των ευρωπαίων πολιτών. 

 

Θεσμικές 
μεταρρυθμίσεις 

Εξίσου σημαντικός όγκος ιδεών πραγματεύεται ειδικότερα 

τις μεταρρυθμίσεις των ευρωπαϊκών θεσμικών οργάνων, με 

στόχο αυτά να καταστούν πιο αποτελεσματικά και διαφανή 

και να έρθουν πιο κοντά στους πολίτες. Οι ιδέες της 

προωθούμενης θεσμικής μεταρρύθμισης μπορεί να 

περιλαμβάνουν προτάσεις για ευρύτερη αναμόρφωση του 

θεσμικού πλαισίου (βλ. παράδειγμα ιδέας), αλλά και 

στρατηγικές για να καταστούν οι υπεύθυνοι χάραξης 

πολιτικής περισσότερο υπεύθυνοι για την 

αποτελεσματικότητα των πρωτοβουλιών πολιτικής. Για 

παράδειγμα, ένας συμμετέχων προωθεί την ιδέα να 

καταστούν υποχρεωτικές οι εκτιμήσεις επιπτώσεων σε όλα 

τα στάδια της νομοθετικής διαδικασίας (βλ. ιδέα). 

Σε ό,τι αφορά το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, το πιο συχνό 

αίτημα των συνεισφερόντων είναι να του εκχωρηθεί 

πραγματική εξουσία νομοθετικής πρωτοβουλίας (βλ. 

παράδειγμα ιδέας). Ζητείται επίσης να του εκχωρηθεί 

δημοσιονομική εξουσία (βλ. ιδέα). Η έδρα του Ευρωπαϊκού 

Κοινοβουλίου αποτελεί επίσης αντικείμενο συζήτησης, με 

τους συνεισφέροντες να ζητούν να γίνει επιλογή μεταξύ 

Στρασβούργου και Βρυξελλών (βλ. ιδέα), μεταξύ άλλων ως 

τρόπου μείωσης του κόστους υλικοτεχνικής υποστήριξης 

(βλ. ιδέα). 

Στο πλαίσιο της συζήτησης που διεξάγεται στην πλατφόρμα 

σχετικά με το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο και το Συμβούλιο της 

Ευρωπαϊκής Ένωσης, διατυπώνεται επανειλημμένα στη 

θεματική ενότητα «Ευρωπαϊκή δημοκρατία» η ιδέα να 

υιοθετηθεί η ψηφοφορία με ειδική πλειοψηφία, τουλάχιστον 

σε ορισμένους τομείς πολιτικής (βλ. παράδειγμα ιδέας), και 

να δοθεί τέλος στο δικαίωμα άσκησης βέτο (βλ. παράδειγμα 

ιδέας). Διεξάγονται επίσης συζητήσεις για τον ρόλο του 

Συμβουλίου στη θεσμική διάρθρωση της ΕΕ (βλ. 

παράδειγμα ιδέας) και υποβάλλονται προτάσεις για 

εμβάθυνση του συστήματος δύο νομοθετικών σωμάτων 

στην ΕΕ (βλ. παράδειγμα ιδέας). 

Σε ό,τι αφορά την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, μια δέσμη 

συνεισφορών εξετάζουν την εκλογή του/της Προέδρου της 

Επιτροπής και τον διορισμό των επιτρόπων, 

συμπεριλαμβανομένης της διαδικασίας των «κορυφαίων 

υποψηφίων» (Spitzenkandidaten) (βλ. παράδειγμα ιδέας), 

καθώς και την άμεση εκλογή του/της Προέδρου της 

Επιτροπής από τους πολίτες (βλ. παράδειγμα ιδέας). Οι 

συμμετέχοντες θέτουν επίσης το ζήτημα του αριθμού των 

επιτρόπων (βλ. παράδειγμα ιδέας). 

Μια ιδέα που συζητήθηκε επισταμένως είναι η εκλογή 

Προέδρου της ΕΕ με άμεση ψηφοφορία, για παράδειγμα με 

τη συγχώνευση των ρόλων του/της Προέδρου της 

Ευρωπαϊκής Επιτροπής και του/της Προέδρου του 

Ευρωπαϊκού Συμβουλίου (βλ. παράδειγμα ιδέας). 

Διατυπώνονται επίσης αιτήματα για τη δημιουργία ενός 

ενιαίου σημείου επαφής ώστε η ΕΕ να μιλά με μία φωνή στις 

εξωτερικές σχέσεις (βλ. παράδειγμα ιδέας). Ένας 

συμμετέχων προτείνει τη συγχώνευση του ρόλου του/της 

προέδρου της Ευρωομάδας και του/της αντιπροέδρου της 

Ευρωπαϊκής Επιτροπής, με αρμοδιότητα το ευρώ, με σκοπό 

τη σύσταση υπουργείου Οικονομίας και Οικονομικών, ως 

τρόπου ενίσχυσης του συντονισμού (βλ. ιδέα). 

Επίσης, γίνεται αναφορά στη μεταρρύθμιση της Επιτροπής 

των Περιφερειών και της Οικονομικής και Κοινωνικής 

Επιτροπής, προκειμένου, μεταξύ άλλων, να καταστούν πιο 

αποτελεσματικές. Μεταξύ των προτάσεων περιλαμβάνεται η 

μεταρρύθμιση της Επιτροπής των Περιφερειών ώστε να 

προβλεφθούν κατάλληλοι δίαυλοι διαλόγου τόσο για τις 

περιφέρειες όσο και για τις πόλεις και τους δήμους (βλ. ιδέα), 

ή ώστε να της ανατεθεί ισχυρότερος ρόλος (βλ. ιδέα). Στο 

πλαίσιο αυτό, ένας άλλος συμμετέχων προτείνει να 

αναγνωριστούν οι Ευρωπεριφέρειες ως θεσμικές οντότητες 

(βλ. ιδέα). 

Μια ιδέα με μεγάλη αποδοχή ζητεί από την ΕΕ να θεσπίσει 

έναν σαφή μηχανισμό σχετικά με το δικαίωμα αυτοδιάθεσης 

των ανιθαγενών εθνών (βλ. ιδέα). 

Ο ρόλος του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου αποτελεί επίσης 

κοινό θέμα συζήτησης (βλ. παράδειγμα ιδέας), με αιτήματα 

για αποσαφήνιση ή ακόμη και ενίσχυση των εξουσιών του 

(βλ. παράδειγμα ιδέας) ενώ ορισμένα άλλα αιτήματα ζητούν 

τον περιορισμό των εξουσιών του (βλ. παράδειγμα ιδέας). 

Ορισμένοι συνεισφέροντες επικεντρώνονται στον ρόλο της 

Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας (βλ. ιδέα) και της 

Ευρωομάδας (βλ. ιδέα), προτείνοντας τρόπους για τη 

μεταρρύθμιση των εν λόγω θεσμικών οργάνων. Στο πλαίσιο 

μιας ιδέας ζητείται η ολοκλήρωση της Τραπεζικής Ένωσης 

με ένα ευρωπαϊκό σύστημα εγγύησης καταθέσεων (βλ. 

ιδέα). 

Διάφορες ιδέες για μεταρρυθμίσεις δίνουν έμφαση στο θέμα 

των γενεών. Για παράδειγμα, ένας συμμετέχων προτείνει 

την καθιέρωση εκτίμησης επιπτώσεων για τις πολιτικές και 

τη νομοθεσία της ΕΕ, με στόχο τη μέτρηση του ειδικού 
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http://futureu.europa.eu/processes/Democracy/f/6/proposals/26571
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αντικτύπου τους στη νεολαία (βλ. ιδέα). Ως εκ τούτου, το 

«τεστ για τους νέους» θα μπορούσε να συμβάλει στην 

ενσωμάτωση της προοπτικής των νέων στα θεσμικά όργανα 

και να καταστήσει τις πολιτικές της ΕΕ πιο συμπεριληπτικές 

για τους νέους. Σε σχέση με τη μετάβαση από τη νεαρή 

ηλικία στο γήρας, ένας άλλος συμμετέχων προτείνει να 

οριστεί ένας ευρωπαίος επίτροπος για την τρίτη ηλικία (βλ. 

ιδέα). 

Προώθηση κοινής 
ευρωπαϊκής 
ταυτότητας και κοινού 
δημόσιου χώρου 

Στο πλαίσιο αυτού του θέματος, οι συνεισφέροντες συζητούν 

μια κοινή ευρωπαϊκή ταυτότητα, με βάση τις κοινές 

ευρωπαϊκές αξίες της δημοκρατίας (βλ. εκδήλωση), όπως 

συζητήθηκε στο πλαίσιο άλλων θεμάτων. Ωστόσο, 

προτείνονται επίσης πρακτικές ιδέες για την προώθηση μιας 

τέτοιας κοινής ευρωπαϊκής ταυτότητας καθώς και ενός 

κοινού ευρωπαϊκού δημόσιου χώρου, μεταξύ άλλων μέσω 

της συμβολής των μέσων ενημέρωσης. 

Το θέμα της γλώσσας είναι το πλέον συζητούμενο. Η 

ύπαρξη κοινής γλώσσας θεωρείται ένας αποτελεσματικός 

(και ενίοτε μοναδικός) τρόπος δημιουργίας μιας ισχυρής 

ευρωπαϊκής ταυτότητας (βλ. παράδειγμα ιδέας). Η 

Esperanto προβάλλεται συχνά ως ενοποιητική γλώσσα (βλ. 

παράδειγμα ιδέας), μεταξύ άλλων και να παρακαμφθούν οι 

διαφορές μεταξύ των υποστηρικτών κάθε εθνικής γλώσσας. 

Αν και οι συμμετέχοντες μπορεί να διαφωνούν για το ποια 

θα πρέπει να είναι η προτιμώμενη γλώσσα των Ευρωπαίων, 

όλοι συμφωνούν ως προς την ανάγκη προώθησης της 

γλωσσικής κατάρτισης ώστε να επιτευχθεί μια κοινή γλώσσα 

(βλ. παράδειγμα ιδέας). Άλλες συνεισφορές ζητούν να γίνει 

περισσότερο σεβαστή η αρχή της πολυγλωσσίας (βλ. 

παράδειγμα ιδέας), για παράδειγμα με τη μετάφραση 

οποιασδήποτε επίσημης δημοσίευσης της ΕΕ σε όλες τις 

γλώσσες της ΕΕ (βλ. ιδέα). 

Υπάρχουν επίσης ιδέες για τη σύσταση αθλητικής ομάδας 

της ΕΕ (βλ. παράδειγμα ιδέας), την καθιέρωση της 9ης 

Μαΐου ως επίσημης αργίας σε όλα τα κράτη μέλη (βλ. ιδέα) 

ή τη δημιουργία διαβατηρίου της ΕΕ (βλ. ιδέα) για την 

προώθηση μιας ευρωπαϊκής συνείδησης. 

Ένας συμμετέχων προτείνει επίσης τη θέσπιση 

προγραμμάτων αδελφοποίησης μεταξύ εργαζομένων που 

θα επιτρέπουν σε Ευρωπαίους εκτός σχολικής εκπαίδευσης 

να ανακαλύψουν τον πολιτισμό μιας άλλης χώρας της ΕΕ, 

για παράδειγμα παρακολουθώντας μαθήματα κατάρτισης 

στο εξωτερικό (βλ. ιδέα). Οι μελλοντικές γενιές θεωρούνται 

βασικοί συντελεστές μιας κοινής ταυτότητας της ΕΕ και, ως 

εκ τούτου, πολλοί συμμετέχοντες τονίζουν τη σημασία της 

εκπαίδευσης των νέων σε ευρωπαϊκά πολιτικά ζητήματα 

(βλ. ιδέα), ένα θέμα το οποίο εξετάζεται εκτενώς και στο 

κεφάλαιο «Εκπαίδευση, πολιτισμός, νεολαία και 

αθλητισμός». 

Πέραν των γλωσσών, τα πολιτιστικά προϊόντα θεωρούνται 

επίσης στοιχείο ικανό να συνδέσει τους Ευρωπαίους. Στο 

πλαίσιο αυτό, ένας συμμετέχων ζητεί να υποστηριχτεί η 

διάδοση της πολιτιστικής παραγωγής εντός των 

ευρωπαϊκών συνόρων με τη δημιουργία ενός χώρου 

«ελεύθερης κυκλοφορίας των πληροφοριών», υπό την 

έννοια του περιορισμού των δικαιωμάτων διανοητικής 

ιδιοκτησίας και των εμποδίων στην αδειοδότηση εντός της 

ΕΕ (βλ. ιδέα). 

Ορισμένες συνεισφορές στο πλαίσιο του θέματος 

«Ευρωπαϊκή ταυτότητα» πραγματεύονται το θέμα των 

μέσων ενημέρωσης και το πώς μπορούν να συμβάλουν στη 

διάδοση των γνώσεων σχετικά με την ΕΕ και να 

δημιουργήσουν μια ευρωπαϊκή συνείδηση (βλ. παράδειγμα 

ιδέας). Μια επαναλαμβανόμενη πρόταση, η οποία τυγχάνει 

σχετικά ευρύτερης αποδοχής, είναι η δημιουργία 

πανευρωπαϊκών μέσων ενημέρωσης ή δικτύων (βλ. 

παράδειγμα ιδέας) ή η δημιουργία ενός ενιαίου δημόσιου 

ραδιοτηλεοπτικού φορέα της ΕΕ (βλ. παράδειγμα ιδέας). 

Σκοπός της πρότασης αυτής είναι κυρίως να γνωρίσουν οι 

πολίτες περισσότερα για τα ζητήματα που αφορούν την ΕΕ, 

για παράδειγμα μέσω ζωντανών αναμεταδόσεων 

συζητήσεων και εκδηλώσεων, αλλά και να προωθηθεί μια 

κοινή συνείδηση για την ΕΕ που θα αναδεικνύει ευρωπαϊκές 

αξίες και ευρωπαϊκές πολιτιστικές παραδόσεις, με 

ντοκιμαντέρ για τις χώρες της ΕΕ. Ορισμένοι 

συνεισφέροντες ζητούν επίσης τη δημιουργία τηλεοπτικού 

και ραδιοφωνικού καναλιού της ΕΕ για την προβολή των 

αξιών της ΕΕ πέραν των συνόρων της (βλ. παράδειγμα 

ιδέας). 

Άλλοι συμμετέχοντες προτείνουν να καταρτίζονται οι 

δημοσιογράφοι στον τομέα της δημοσιογραφίας της ΕΕ ή να 

καταστεί υποχρεωτικό για τους δημόσιους 

ραδιοτηλεοπτικούς φορείς να αφιερώνουν ποσοστό του 

χρόνου μετάδοσης σε θέματα ΕΕ (βλ. ιδέα). 

Προστασία και 
ενίσχυση της 
δημοκρατίας 

Ορισμένες ιδέες στο πλαίσιο αυτής της θεματικής ενότητας 

αφορούν την προστασία της δημοκρατίας στην ΕΕ, ενώ 

διατυπώνονται αιτήματα για την ανάληψη ισχυρής δράσης 

έναντι κυβερνήσεων που παραβιάζουν τις δημοκρατικές 

αρχές, με ιδιαίτερη αναφορά στην Ουγγαρία και την Πολωνία 

(βλ. παράδειγμα ιδέας). Το ζήτημα αυτό καλύπτεται 
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http://futureu.europa.eu/processes/OtherIdeas/f/8/proposals/8783
http://futureu.europa.eu/processes/OtherIdeas/f/8/proposals/4789
https://futureu.europa.eu/processes/Democracy/f/6/proposals/121080
https://futureu.europa.eu/processes/Democracy/f/6/proposals/42968
https://futureu.europa.eu/processes/Democracy/f/6/proposals/226353
https://futureu.europa.eu/processes/Democracy/f/6/proposals/280
http://futureu.europa.eu/processes/OtherIdeas/f/8/proposals/12410
http://futureu.europa.eu/processes/Democracy/f/6/proposals/17327
http://futureu.europa.eu/processes/OtherIdeas/f/8/proposals/12410
https://futureu.europa.eu/processes/Democracy/f/6/proposals/109
https://futureu.europa.eu/processes/Democracy/f/6/proposals/683
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εκτενέστερα στη θεματική ενότητα «Αξίες και δικαιώματα, 

κράτος δικαίου, ασφάλεια». 

Οι συνεισφέροντες αναγνωρίζουν επίσης τον κίνδυνο που 

μπορεί να ενέχει η παραπληροφόρηση και οι ψευδείς 

ειδήσεις για τις δημοκρατίες. Διατυπώνονται αιτήματα για 

πιο ισχυρή προσέγγιση κατά της διάδοσης παραπλανητικών 

πληροφοριών, συμπεριλαμβανομένων προτάσεων για τη 

δημιουργία κινητής εφαρμογής επαλήθευσης πληροφοριών 

(βλ. ιδέα) ή ανεξάρτητου ινστιτούτου της ΕΕ για την 

επαλήθευση πληροφοριών στα μέσα ενημέρωσης (βλ. ιδέα). 

Ορισμένοι συνεισφέροντες υποστηρίζουν επίσης τη 

θέσπιση ειδικού κανονισμού της ΕΕ σχετικά με το 

περιεχόμενο που μπορεί να δημοσιεύεται στα μέσα 

κοινωνικής δικτύωσης (βλ. παράδειγμα ιδέας). 

Ορισμένες ιδέες και σχόλια εξετάζουν την ανάγκη ρύθμισης 

των δραστηριοτήτων των ομάδων συμφερόντων, ενώ 

διατυπώνονται αιτήματα να καθιερωθεί κώδικας 

δεοντολογίας για τους πολιτικούς ή να θεσπιστεί 

ανεξάρτητος ευρωπαϊκός φορέας που θα διαθέτει τα μέσα 

για την καταπολέμηση της διαφθοράς και της ανεπιθύμητης 

επιρροής των ομάδων συμφερόντων (βλ. παράδειγμα 

ιδέας). Μία συμμετέχουσα ζητεί να απαγορευτεί η προσφυγή 

σε χορηγίες κατά τη διάρκεια των Προεδριών του 

Συμβουλίου της ΕΕ, μια πρακτική μέσω της οποίας η 

κυβέρνηση του κράτους μέλους της ΕΕ που ασκεί την 

Προεδρία λαμβάνει οικονομική στήριξη για την εμφάνιση 

εμπορικών λογοτύπων σε επίσημο ψηφιακό ή φυσικό υλικό 

(βλ. ιδέα). 

Διατυπώνονται επίσης αιτήματα για τη λήψη γενικών μέτρων 

με σκοπό την καταπολέμηση της διαφθοράς, για 

παράδειγμα κατά την ανάθεση συμβάσεων σε τοπικό 

επίπεδο (βλ. παράδειγμα ιδέας). Μια συμμετέχουσα 

προτείνει να δημιουργηθεί μια ενιαία βάση δεδομένων που 

θα συνδυάζει τα υφιστάμενα πολυάριθμα συστήματα 

υποβολής αναφορών της ΕΕ (βλ. ιδέα). Ένας άλλος 

συμμετέχων προτείνει να ζητηθεί από τους ευρωπαίους 

πολιτικούς και δημόσιους υπαλλήλους που κατέχουν 

σημαντικές θέσεις, όπως τα μέλη του Ευρωπαϊκού 

Κοινοβουλίου ή επίτροποι, να απόσχουν από τη διακράτηση 

χαρτοφυλακίου μετοχών (βλ. ιδέα). 

Ένας συμμετέχων εκφράζει ανησυχία για την ανεπιθύμητη 

ξένη επιρροή στην ευρωπαϊκή δημοκρατία, ζητώντας να 

εξεταστεί το ποσοστό της κρίσιμης υποδομής της ΕΕ που 

ανήκει στην Κίνα και καλώντας την ΕΕ να προτιμήσει την 

Ινδία έναντι της Κίνας ως στρατηγικό οικονομικό εταίρο στο 

πλαίσιο εμπορικών συμφωνιών (βλ. ιδέα). 

Μια εκδήλωση που διοργανώθηκε στις Βρυξέλλες ανέδειξε 

τον καίριο ρόλο των πόλεων και των τοπικών κοινοτήτων 

στην ενίσχυση της δημοκρατίας και στη δημιουργία 

πρωτοποριακής κοινωνικής προόδου. Σε μια εποχή ισχυρής 

αποσύνδεσης μεταξύ του θεσμικού κέντρου και των 

περιφερειών, ο ρόλος των πόλεων και των δήμων μπορεί να 

έχει καίρια σημασία για την οικοδόμηση της εμπιστοσύνης 

των πολιτών στους δημοκρατικούς θεσμούς. 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://futureu.europa.eu/processes/Democracy/f/6/proposals/15319
https://futureu.europa.eu/processes/Democracy/f/6/proposals/2179?per_page=100
https://futureu.europa.eu/processes/Democracy/f/6/proposals/145268
http://futureu.europa.eu/processes/Democracy/f/6/proposals/1761
https://futureu.europa.eu/processes/Democracy/f/6/proposals/199554
https://futureu.europa.eu/processes/Democracy/f/6/proposals/189949?toggle_translations=true
http://futureu.europa.eu/processes/OtherIdeas/f/8/proposals/73327
https://futureu.europa.eu/processes/Democracy/f/6/proposals/80191
https://futureu.europa.eu/processes/Democracy/f/6/proposals/241297
https://futureu.europa.eu/processes/Democracy/f/5/meetings/66232
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Γράφημα 21 – Νοητικός χάρτης της θεματικής ενότητας «Ευρωπαϊκή δημοκρατία» πρώτο μέρος 
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Γράφημα  22 – Νοητικός χάρτης της θεματικής ενότητας «Ευρωπαϊκή δημοκρατία» δεύτερο μέρος 
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Από την έναρξη λειτουργίας της πλατφόρμας, η θεματική 

ενότητα της μετανάστευσης συγκέντρωσε συνολικά 2.488 

συνεισφορές, συμπεριλαμβανομένων 847 ιδεών, 1.457 

σχολίων και 184 εκδηλώσεων. Οι πλέον 

επαναλαμβανόμενες συνεισφορές στο πλαίσιο αυτής της 

θεματικής ενότητας αποκαλύπτουν τρεις γενικές τάσεις. Μια 

συνεργαζόμενη ομάδα απαιτεί αφενός μεγαλύτερη 

αλληλεγγύη και καλύτερες διαδικασίες ένταξης, ενώ από την 

άλλη πλευρά, σε άλλες συνεισφορές εκφράζεται η επιθυμία 

για περισσότερες δράσεις για τον έλεγχο και τη μείωση της 

μετανάστευσης. Μια άλλη ομάδα συμμετεχόντων υιοθετεί 

μια ενδιάμεση θέση, τασσόμενη υπέρ της προώθησης της 

διεθνούς κινητικότητας, αλλά μόνο μεταξύ οικονομικά 

ανεπτυγμένων δημοκρατιών. Στη συνέχεια, αναλύονται κατά 

σειρά τα ακόλουθα θέματα: 

 

 

 

 

 

Κοινή μεταναστευτική πολιτική της ΕΕ 

 Ανθρωπιστική στάση όσον αφορά τη 

μετανάστευση 

 Ένταξη 

 Η μετανάστευση από χώρες εκτός ΕΕ ως απειλή 

 Συνοριακός έλεγχος 

 Εξέταση των γενεσιουργών αιτίων της 

μετανάστευσης 

 

 

 

 

 

 

9.  Μετανάστευση 
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Εκδηλώσεις 
Μεταξύ των εκδηλώσεων με αντικείμενο τη μετανάστευση 

από ευρωπαϊκή πολιτική σκοπιά, έλαβε χώρα στις 

Βρυξέλλες μια «εκδήλωση επί τροχάδην» για τη 

μεταναστευτική πολιτική (βλ. εκδήλωση). Στην εκδήλωση 

αυτή εξετάστηκε ειδικότερα η ένταξη των μεταναστών 

από πολιτιστική σκοπιά και υπό το πρίσμα της 

απασχόλησης. Οι συμμετέχοντες ζήτησαν η ΕΕ να 

επιδείξει μεγαλύτερη πρωτοβουλία κατά του ρατσισμού 

και των διακρίσεων και πρότειναν τρόπους για τη 

βελτίωση της εκπροσώπησης των μεταναστών στον 

πολιτισμό και στην αγορά εργασίας. 

Οι ανησυχίες σχετικά με την ασφάλεια και τον έλεγχο των 

συνόρων κυριάρχησαν σε άλλες εκδηλώσεις σχετικά με 

μετανάστευση, όπως μια συζήτηση που διοργανώθηκε 

στο Βίλνιους (βλ. εκδήλωση). Πέρα από τη συζήτηση 

σχετικά με τρόπους βελτίωσης της προστασίας των 

ευρωπαϊκών συνόρων, οι συμμετέχοντες στην εκδήλωση 

ασχολήθηκαν με τη μεταναστευτική κρίση στα σύνορα 

μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Λευκορωσίας, 

αναλύοντας τις επιπτώσεις της στις χώρες υποδοχής. Σε 

αντίθεση με άλλες εκδηλώσεις για τον έλεγχο των 

συνόρων, στη συζήτηση αυτή εξετάστηκαν επίσης τα 

ανθρωπιστικά ζητήματα που σχετίζονται με τον έλεγχο 

των συνόρων σε μια προσπάθεια να δοθεί απάντηση στο 

εξής ερώτημα: «Μπορούν τα σύνορα της ΕΕ να 

προστατεύσουν τόσο τη δημοκρατία όσο και την 

ανθρωπότητα;». 

Το ερώτημα αυτό διέτρεξε κατά κάποιον τρόπο πολλές 

από τις συζητήσεις σχετικά με τις μεταναστευτικές 

πολιτικές, όπως μια διαδικτυακή συζήτηση που 

διοργανώθηκε από ελληνικό ίδρυμα (βλ. εκδήλωση). Στην 

εκδήλωση αυτή συζητήθηκε ευρέως το σύμφωνο μεταξύ 

της Τουρκίας και της ΕΕ για τον έλεγχο των 

μεταναστευτικών ροών. Οι συμμετέχοντες χωρίστηκαν 

μεταξύ εκείνων που το υποστήριξαν, ως αποτελεσματική 

λύση για την αποτυχία του συστήματος του Δουβλίνου, 

και άλλων που το καταδίκασαν λόγω των 

επανειλημμένων παραβιάσεων των ανθρωπίνων 

δικαιωμάτων από την Τουρκία. Ομοίως, σε μια εκδήλωση 

για τη νεολαία στην Πολωνία, οι νέοι τάχθηκαν υπέρ μιας 

ισορροπημένης στάσης όσον αφορά τη μετανάστευση, με 

αυστηρούς συνοριακούς ελέγχους αλλά και με 

ανθρωπιστική προσέγγιση (βλ. εκδήλωση). Σε εκδήλωση 

στη Σουηδία συζητήθηκαν οι τρέχουσες προκλήσεις και 

οι μελλοντικές προοπτικές του ευρωπαϊκού συστήματος 

μετανάστευσης (βλ. εκδήλωση). Μεταξύ των 

συμπερασμάτων από την εκδήλωση αυτή είναι εκείνο της 

ανάγκης να λαμβάνεται υπόψη το πολιτισμικό σοκ που 

αντιμετωπίζουν οι μετανάστες όταν εντάσσονται στις 

ευρωπαϊκές κοινωνίες. Οι συμμετέχοντες τόνισαν τη 

σημασία της οικογενειακής στήριξης σε πολλές μη δυτικές 

κοινωνίες, καθώς και την αλλαγή με την οποία οι 

μετανάστες ενδέχεται να έρθουν αντιμέτωποι όταν 

μεταβαίνουν σε κοινωνίες που βασίζονται λιγότερο στην 

οικογένεια, όπως οι ευρωπαϊκές. 

Σε ορισμένες εκδηλώσεις στην Ισπανία συζητήθηκε ο 

τρόπος αναπαράστασης της μετανάστευσης στα σχολεία 

και ο ρόλος της εκπαίδευσης στην ένταξη των 

μεταναστών (βλ. παράδειγμα εκδήλωσης). Σε μια άλλη 

σχολική εκδήλωση στην Πορτογαλία προτάθηκε μια 

προσομοίωση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, στην 

οποία οι μαθητές συζήτησαν τα πλεονεκτήματα και τα 

όρια του ευρωπαϊκού χώρου ελεύθερης κυκλοφορίας και 

της συνοριακής πολιτικής της ΕΕ (βλ. εκδήλωση). 

Κοινή μεταναστευτική 
πολιτική της ΕΕ 

Σε πολλές ιδέες στο πλαίσιο αυτής της θεματικής ενότητας 

διατυπώνεται το αίτημα για μια κοινή μεταναστευτική 

πολιτική της ΕΕ. Συχνά συνοδεύονται από εκκλήσεις για 

μεγαλύτερο σεβασμό των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και 

από ένα αποτελεσματικό σύστημα αναδιανομής. Αναφέρεται 

επίσης συχνά η ανάγκη μεταρρύθμισης του συστήματος του 

Δουβλίνου. 

Στο επιμέρους θέμα της νόμιμης μετανάστευσης, όσοι 

τάσσονται υπέρ αυστηρότερων μεταναστευτικών πολιτικών 

ζητούν τη χάραξη μιας κοινής ενωσιακής πολιτικής 

επιλεκτικής μετανάστευσης, με ποσοστώσεις, αυστηρότερη 

επιλογή και αυστηρές διαδικασίες αποδοχής (βλ. 

παράδειγμα ιδέας). Προτείνονται εναλλακτικές προσεγγίσεις 

για τη νόμιμη μετανάστευση, όπως ένα ευρωπαϊκό σύστημα 

μετανάστευσης με μόρια, το οποίο ενίοτε θεωρείται 

απαραίτητο για την αποτελεσματικότερη ρύθμιση των 

μεταναστευτικών ροών (βλ. ιδέα). Οι συνεισφέροντες 

επιθυμούν επίσης να διερευνήσουν ένα μοντέλο που θα 

επιτρέπει στους αιτούντες άσυλο να μετακινούνται σε κέντρα 

μιας χώρας εταίρου για εξέταση υποθέσεων (βλ. εκδήλωση). 

Οι συνεισφορές που είναι πιο θετικά διακείμενοι στη 

μετανάστευση, ομοίως, ζητούν μια ενοποιημένη και πιο 

αποτελεσματικότερη προσέγγιση, περισσότερο όμως 

ευθυγραμμισμένη με τις ευρωπαϊκές (κοινωνικές) αξίες. Για 

παράδειγμα, στις συνεισφορές γίνεται λόγος συγκεκριμένα 

για μια ενιαία και αποτελεσματική διαδικασία ασύλου στην 

ΕΕ (βλ. ιδέα), ενώ επισημαίνεται επίσης η ανάγκη 

μεταρρύθμισης του κανονισμού του Δουβλίνου για την 

πρόληψη της άνισης κατανομής των αιτούντων άσυλο και 

των μεταναστών (βλ. παράδειγμα ιδέας). Μεταξύ αυτών των 

συνεισφορών, σε ορισμένες προτείνεται η χορήγηση στους 

μετανάστες προσωρινού διαβατηρίου της ΕΕ για την 

πρόσβαση σε δικαιώματα εργασίας και διαμονής (βλ. 

παράδειγμα ιδέας). Σε μια ιδέα με ευρεία απήχηση στο 

πλαίσιο της θεματικής ενότητας «Μετανάστευση» 

διατυπώνεται επίσης το αίτημα για πιο συγκεκριμένη και 

https://futureu.europa.eu/processes/Migration/f/35/meetings/88408
https://futureu.europa.eu/processes/Migration/f/35/meetings/108637
https://futureu.europa.eu/processes/Migration/f/35/meetings/81610?toggle_translations=true
https://futureu.europa.eu/processes/Migration/f/35/meetings/100091?toggle_translations=true
https://futureu.europa.eu/processes/Migration/f/35/meetings/82171
https://futureu.europa.eu/processes/Migration/f/35/meetings/115501
https://futureu.europa.eu/processes/Migration/f/35/meetings/123421
https://futureu.europa.eu/processes/Migration/f/34/proposals/27886
http://futureu.europa.eu/processes/Migration/f/34/proposals/4324
https://futureu.europa.eu/processes/Migration/f/35/meetings/55078
http://futureu.europa.eu/processes/Migration/f/34/proposals/17824
http://futureu.europa.eu/processes/Migration/f/34/proposals/27836
https://futureu.europa.eu/processes/Migration/f/34/proposals/186814
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δικαιότερη ευρωπαϊκή πολιτική σχετικά με την οικονομική 

μετανάστευση, με νόμιμους διαύλους εισόδου και μια 

πολιτική ένταξης που θα βασίζεται στην ίση μεταχείριση και 

τον πλήρη σεβασμό των ανθρωπίνων δικαιωμάτων (βλ. 

ιδέα). 

Μία συνεισφορά προωθεί την ιδέα της δημιουργίας θέσης 

Ευρωπαίου Επιτρόπου για το Άσυλο και τη Μετανάστευση, 

ο οποίος θα πρέπει να ενεργεί σε συντονισμό με τα άλλα 

θεσμικά όργανα για την εποπτεία ενός κοινού συστήματος 

ασύλου της ΕΕ (βλ. ιδέα). 

Πολίτες υποστηρίζουν επίσης μια πολιτική της ΕΕ για τη 

μετανάστευση εργατικού δυναμικού ή ενωσιακές 

στρατηγικές πρόσληψης σπουδαστών και ειδικευμένων 

εργαζομένων από τρίτες χώρες. Συναφώς, ένας 

συνεισφέρων τονίζει την ανάγκη για αυξημένες αρμοδιότητες 

της ΕΕ στον τομέα της μετανάστευσης, ώστε να μπορεί να 

διαχειρίζεται τη μετανάστευση σύμφωνα με τις αρχές και τις 

αξίες της Ένωσης (βλ. ιδέα). 

Μια ομάδα συνεισφερόντων προωθεί την ιδέα της ενίσχυσης 

ενός επιλεκτικού τύπου μετανάστευσης. Αυτοί οι 

συμμετέχοντες συνήθως βλέπουν τη μετανάστευση με 

θετική ματιά λόγω των οικονομικών πλεονεκτημάτων που 

δημιουργεί. Προτείνουν τη στόχευση συγκεκριμένων χωρών 

για την προσέλκυση των ταλέντων τους (βλ. ιδέα), ή τη 

χαλάρωση των κριτηρίων κινητικότητας μεταξύ οικονομικά 

προηγμένων δημοκρατιών, τόσο στη Δύση όσο και στην 

Ασία, ιδίως στο πλαίσιο των συμφωνιών ελεύθερων 

συναλλαγών (βλ. ιδέα). 

Ανθρωπιστική 
στάση όσον αφορά 
τη μετανάστευση 

Οι συμμετέχοντες που ασπάζονται μια ανθρωπιστική 

θεώρηση της μετανάστευσης υποστηρίζουν την αλλαγή του 

αφηγήματος σχετικά με τους μετανάστες, ιδίως υπό το 

πρίσμα της συνεισφοράς τους ως εργαζομένων στον τομέα 

της υγείας κατά τη διάρκεια της πανδημίας (βλ. εκδήλωση). 

Ορισμένες εισηγήσεις συνηγορούν υπέρ της δημιουργίας 

ανθρωπιστικών διαδρόμων ή μιας πλήρους πολιτικής 

ανοιχτών συνόρων και επικρίνουν την έλλειψη αλληλεγγύης 

προς τους μετανάστες (βλ. παράδειγμα ιδέας). Μεταξύ των 

συμμετεχόντων που μοιράζονται αυτές τις ιδέες, οι 

πρωτοβουλίες που στοχεύουν στην πραγματοποίηση 

περιπόλων στη Μεσόγειο για την επαναπροώθηση των 

μεταναστών ή οι συμφωνίες για τον έλεγχο των 

μεταναστευτικών ροών, όπως η συμφωνία μεταξύ της ΕΕ 

και της Τουρκίας, θεωρούνται γενικά ως αποτυχία του 

συστήματος μετανάστευσης της ΕΕ (βλ. παράδειγμα ιδέας). 

Οι συνεισφέροντες ζητούν τον σεβασμό των ανθρωπίνων 

δικαιωμάτων με λύσεις για την καταπολέμηση της 

παράτυπης μετανάστευσης και μια μεταναστευτική πολιτική 

της ΕΕ, με ευκολότερες και πιο προσιτές διαδικασίες ασύλου 

στις χώρες καταγωγής, νόμιμες και ασφαλείς 

μεταναστευτικές οδούς και καταστολή της εμπορίας 

ανθρώπων, προκειμένου να αποφεύγονται οι απώλειες 

προσφύγων στα σύνορα της ΕΕ (βλ. παράδειγμα ιδέας). 

Ορισμένοι συμμετέχοντες προτείνουν ένα νομικό πλαίσιο για 

την ανάσχεση του αναγκαστικού επαναπατρισμού των 

ενσωματωμένων ατόμων και οικογενειών σε μη ασφαλείς 

χώρες καταγωγής (βλ. ιδέα). Άλλοι συμμετέχοντες 

υποστηρίζουν μια στρατηγική οικειοθελών αντί 

αναγκαστικών επαναπατρισμών, με το σκεπτικό ότι οι 

πρώτοι, εάν εφαρμοστούν σε συνεννόηση με τις χώρες 

καταγωγής, αποδεικνύονται πολύ πιο αποτελεσματικοί (βλ. 

ιδέα). 

Ορισμένες από αυτές τις συνεισφορές εξετάζουν επίσης 

ζητήματα ανισότητας που επηρεάζουν την υφιστάμενη 

διαδικασία αίτησης ασύλου. Για παράδειγμα, τονίζουν το 

γεγονός ότι το ποσοστό των ανδρών αιτούντων άσυλο είναι 

σημαντικά υψηλότερο από εκείνο των γυναικών αιτούντων 

άσυλο ή οικογενειών (βλ. ιδέα). Άλλοι αναφέρουν τις 

δυσκολίες που αντιμετωπίζουν οι ΛΟΑΤΚΙ αιτούντες άσυλο 

και ζητούν μεγαλύτερη προστασία και καλύτερη υποστήριξη 

αυτής της ομάδας (βλ. ιδέα). 

 

Ένταξη 

Πολλές προτάσεις σχετίζονται με την ένταξη των 

μεταναστών. Οι συμμετέχοντες αναγνωρίζουν την ανάγκη 

δημιουργίας αποτελεσματικότερων προγραμμάτων ένταξης, 

με ιδιαίτερη έμφαση στη γλωσσική κατάρτιση. Ορισμένοι 

συμμετέχοντες συζητούν και υποστηρίζουν μια ιδέα που 

ζητά από την ΕΕ να δημιουργήσει προγράμματα ένταξης, 

στο πλαίσιο της οποίας εκφράζονται διαφορετικές απόψεις 

(βλ. ιδέα). 

Σε πολλές από τις ιδέες με αντικείμενο την ένταξη 

διατυπώνεται το αίτημα για παρακολούθηση της πορείας 

ενσωμάτωσης των μεταναστών προκειμένου να 

διασφαλίζεται η πλήρης ένταξή τους στα κράτη μέλη της ΕΕ. 

Μια ιδέα θεωρεί ότι η αναγνώριση και η περαιτέρω 

ενεργοποίηση των μεταναστών και των μελών των 

κοινοτήτων υποδοχής ως παραγόντων αλλαγής ενέχει 

μεγάλα δυνητικά πλεονεκτήματα (βλ. ιδέα). Η σημασία της 

συμμετοχής των μεταναστών σε τοπικές δράσεις και 

δραστηριότητες εθελοντισμού τονίστηκε επανειλημμένως 

(βλ. παράδειγμα ιδέας). Ένας ερωτώμενος τονίζει τη 

σημασία της υιοθέτησης μιας εγκάρσιας προσέγγισης όσον 

αφορά την ένταξη, με έμφαση στη δυνατότητα μεταφοράς 

των πολιτικών που υιοθετούνται σε τοπικό επίπεδο, καθώς 

https://futureu.europa.eu/processes/Migration/f/34/proposals/13841
https://futureu.europa.eu/processes/Migration/f/34/proposals/253180
http://futureu.europa.eu/processes/Migration/f/34/proposals/13311
https://futureu.europa.eu/processes/Migration/f/34/proposals/2580
https://futureu.europa.eu/processes/Migration/f/34/proposals/14565
https://futureu.europa.eu/processes/Migration/f/35/meetings/27853
https://futureu.europa.eu/processes/Migration/f/34/proposals/1799
https://futureu.europa.eu/processes/Migration/f/34/proposals/32407
http://futureu.europa.eu/processes/Migration/f/34/proposals/19837
https://futureu.europa.eu/processes/Migration/f/34/proposals/15219
https://futureu.europa.eu/processes/Migration/f/34/proposals/208563
https://futureu.europa.eu/processes/Migration/f/34/proposals/14852
https://futureu.europa.eu/processes/Migration/f/34/proposals/57751
https://futureu.europa.eu/processes/Migration/f/34/proposals/110
https://futureu.europa.eu/processes/Migration/f/34/proposals/30625
https://futureu.europa.eu/processes/Migration/f/34/proposals/162099
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και μιας προσέγγισης που θα εκτείνεται από τα θεσμικά 

όργανα έως τις τοπικές ενώσεις, όπου η ΕΕ θα είναι 

υπεύθυνη για την παροχή αυτού του είδους πλαισίου (βλ. 

ιδέα). Η εκπαίδευση θεωρείται ότι έχει καίρια σημασία για την 

ένταξη, καθώς η γλώσσα και οι ευρωπαϊκές αξίες 

διαδραματίζουν κεντρικό ρόλο. Στη συνάρτηση αυτή, οι 

συμμετέχοντες θεωρούν ότι υπάρχει ανάγκη για επαρκώς 

χρηματοδοτούμενα προγράμματα για την υποστήριξη της 

ένταξης των παιδιών μεταναστών σχολικής ηλικίας στο 

δημόσιο εκπαιδευτικό σύστημα (βλ. ιδέα). Άλλες ιδέες 

επικεντρώνονται στην τριτοβάθμια εκπαίδευση ως βασικό 

μοχλό για καλύτερη ένταξη. Σε αυτό το πλαίσιο, ένας 

συμμετέχων τάσσεται υπέρ της βελτίωσης της πρόσβασης 

των νέων προσφύγων σε πανεπιστημιακά προγράμματα 

(βλ. ιδέα). Μια συγκεκριμένη πρόταση θίγει το ζήτημα των 

γλωσσικών φραγμών, προωθώντας την ιδέα της χρήσης της 

τεχνητής νοημοσύνης για την υπέρβαση του γλωσσικού 

χάσματος (βλ. ιδέα). 

Η επιτυχής ένταξη των μεταναστών στην τοπική αγορά 

εργασίας θεωρείται επωφελής για την ευρωπαϊκή οικονομία. 

Αυτό ισχύει ιδιαίτερα για την κατάσταση που δημιουργείται 

μετά την πανδημία, όπως επισημάνθηκε κατά τη διάρκεια 

διήμερης εκδήλωσης που συνδιοργανώθηκε από την 

Ευρωπαϊκή Επιτροπή και την Ευρωπαϊκή Οικονομική και 

Κοινωνική Επιτροπή στις Βρυξέλλες (βλ. εκδήλωση). Ένας 

συμμετέχων επισημαίνει ειδικότερα τα ευεργετικά 

αποτελέσματα της μετανάστευσης σε οικονομικά 

υποβαθμισμένες περιοχές (βλ. παράδειγμα ιδέας). 

Διατυπώνονται εκκλήσεις για ενημερωτικές εκστρατείες και 

προγράμματα ευαισθητοποίησης των πολιτών της ΕΕ για 

την καταπολέμηση του ρατσισμού και τη μετάβαση σε μια 

πιο συμπεριληπτική κοινωνία. Μία συνεισφέρουσα ζητεί 

μεγαλύτερη πολυμορφία μεταξύ του προσωπικού που 

εργάζεται στους φορείς χάραξης πολιτικής και στις δημόσιες 

υπηρεσίες που σχετίζονται με τη μετανάστευση (βλ. ιδέα). 

Σε σχέση με τις γνώμες που αφορούν τον ρατσισμό και τον 

αποκλεισμό από την αγορά εργασίας, διατυπώνονται 

αιτήματα για ίση και δίκαιη μεταχείριση των νομίμως 

διαμενόντων υπηκόων τρίτων χωρών (βλ. ιδέα). Όσον 

αφορά τις διακρίσεις στην αγορά εργασίας, ένας 

συμμετέχων επισημαίνει την ανάγκη δεδομένων 

(απογραφής) σχετικά με την εθνοτική καταγωγή των 

μεταναστών για την αποτελεσματική ενημέρωση της 

χάραξης πολιτικής (βλ. ιδέα). 

Ορισμένοι συμμετέχοντες εκφράζουν τη λύπη τους για τα 

περιορισμένα δικαιώματα των πολιτών που κατοικούν 

μόνιμα στην ΕΕ. Επισημαίνουν ότι η Ένωση δεν παρέχει το 

δικαίωμα ψήφου στους μόνιμους κατοίκους της και ζητούν 

τα δικαιώματα ψήφου να βασίζονται στην κατοικία (βλ. ιδέα). 

Ορισμένοι συνεισφέροντες θεωρούν ότι το ζήτημα αυτό είναι 

ιδιαίτερα πιεστικό όταν πρόκειται για πολίτες του Ηνωμένου 

Βασιλείου που ζούσαν στην ΕΕ πριν από το Brexit. Μια ιδέα 

που προκαλεί αντιπαράθεση είναι η καθιέρωση ταχείας 

διαδικασίας για την απόκτηση δικαιωμάτων σε επίπεδο ΕΕ 

για τους Βρετανούς πολίτες που ζούσαν στην ΕΕ πριν από 

το Brexit (βλ. ιδέα). 

Η μετανάστευση 
από χώρες εκτός 
ΕΕ ως απειλή 

Παρά την αντίθεση στη μετανάστευση που εξέφρασαν 

ορισμένοι συνεισφέροντες, οι ιδέες που ορίζουν ανοικτά τη 

μετανάστευση ως απειλή για τον ευρωπαϊκό πολιτισμό ή την 

πολιτική σταθερότητα λαμβάνουν σχετικά μικρότερη 

υποστήριξη σε σχέση με τις ιδέες που συνδέονται με την 

ένταξη και τον σεβασμό των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. 

Όταν διατυπώνονται με ακρίβεια, οι ανησυχίες σχετικά με 

τον ευρωπαϊκό πολιτισμό και την πολιτική σταθερότητα 

τυγχάνουν ευρείας υποστήριξης από τους συμμετέχοντες 

(βλ. παράδειγμα ιδέας με μεγάλη αποδοχή). 

Σε εκδήλωση στην Ουγγαρία συζητήθηκαν ορισμένα 

θεμελιώδη νομικά ζητήματα σχετικά με τη μετανάστευση. 

Μεταξύ των ερωτήσεων στις οποίες φιλοδοξούσε να 

απαντήσει η εκδήλωση αυτή ήταν επίσης «το δικαίωμα (μιας 

κοινωνίας) να διατηρήσει τον δικό της εθνικό πολιτισμό, 

ταυτότητα και τρόπο ζωής» αντιμέτωπη με τη μαζική 

μετανάστευση (βλ. εκδήλωση). 

Οι σχολιαστές αυτού του είδους των συνεισφορών 

διατυπώνουν χωρίς περιστροφές τις ιδέες και τις εισηγήσεις 

τους σχετικά με τη θεματική ενότητα της μετανάστευσης. 

Μεταξύ των θεμάτων που παρατηρήθηκαν είναι η αίσθηση 

ότι η μετανάστευση από τρίτες χώρες αποτελεί απειλή για 

τον πολιτισμό, την ταυτότητα, τις αξίες και τον πολιτισμό της 

ΕΕ (βλ. παράδειγμα ιδέας). Οι εν λόγω συνεισφέροντες 

ζητούν τη λήψη μέτρων για τον περιορισμό της 

μετανάστευσης από τρίτες χώρες, μια αυστηρότερη πολιτική 

επαναπατρισμού και στρατηγικές που εμποδίζουν την 

κινητικότητα των μεταναστών, όπως οι αυστηρότεροι 

συνοριακοί έλεγχοι (βλ. παράδειγμα ιδέας). 

Πολλοί συμμετέχοντες κρούουν τον κώδωνα του κινδύνου 

για τη χρήση της παράνομης μετανάστευσης ως (πολιτικού) 

όπλου, αναφερόμενοι ιδίως στη μεγάλη εισροή μεταναστών 

από τη Λευκορωσία στα λιθουανικά και πολωνικά σύνορα 

(βλ. παράδειγμα ιδέας). Όσον αφορά τη μεταναστευτική 

κρίση στα σύνορα με τη Λευκορωσία, οι απόψεις των 

συνεισφερόντων διίστανται. 

  

https://futureu.europa.eu/processes/Migration/f/34/proposals/245521
https://futureu.europa.eu/processes/Migration/f/34/proposals/21946
https://futureu.europa.eu/processes/Migration/f/34/proposals/129230
https://futureu.europa.eu/processes/Migration/f/34/proposals/162102
https://futureu.europa.eu/processes/Migration/f/35/meetings/37753
https://futureu.europa.eu/processes/Migration/f/34/proposals/162394
https://futureu.europa.eu/processes/Migration/f/34/proposals/162105
http://futureu.europa.eu/processes/Migration/f/34/proposals/17988
http://futureu.europa.eu/processes/Migration/f/34/proposals/82864
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http://futureu.europa.eu/processes/Migration/f/34/proposals/11491
https://futureu.europa.eu/processes/Migration/f/34/proposals/143620
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Συνοριακός έλεγχος 

Ένας σχετικά μεγάλος αριθμός ιδεών υποστηρίζει μια 

αυστηρή στάση όσον αφορά τη μετανάστευση. Οι 

συμμετέχοντες που υιοθετούν αυτή τη γραμμή αντιτίθενται 

στη νομιμοποίηση των παράνομων μεταναστών και ζητούν 

περαιτέρω ενδυνάμωση των ευρωπαϊκών αρχών ελέγχου 

των συνόρων, όπως ο Frontex. Ωστόσο, ορισμένοι από 

αυτούς τάσσονται υπέρ μιας εθνικής και όχι ευρωπαϊκής 

προσέγγισης όσον αφορά τον έλεγχο της μετανάστευσης, 

φοβούμενοι ότι η ΕΕ θα ήταν υπερβολικά ανεκτική έναντι 

των αιτούντων άσυλο. 

Κατά κανόνα υποστηρίζονται πιο οργανωμένες και 

συντονισμένες προσπάθειες όσον αφορά τον έλεγχο των 

συνόρων, με εκκλήσεις για πιο ολοκληρωμένους 

συνοριακούς ελέγχους, συμπεριλαμβανομένης της αρχής 

της επαναπροώθησης (βλ. παράδειγμα ιδέας), μεγαλύτερη 

στήριξη του Frontex, με καλύτερο καθορισμό των 

λειτουργιών του (βλ. ιδέα), και νομικά δεσμευτική 

προσέγγιση των προσπαθειών έρευνας και διάσωσης 

(SAR) στη Μεσόγειο (βλ. ιδέα). Ωστόσο, ο ρόλος του Frontex 

και των πρωτοβουλιών θαλάσσιας περιπολίας συζητείται 

συχνά στην πλατφόρμα, ενώ άλλοι συμμετέχοντες ζητούν 

μεγαλύτερο έλεγχο της λειτουργίας τους, ώστε να 

διασφαλίζεται ο σεβασμός των ανθρωπίνων δικαιωμάτων 

(βλ. ιδέα). Στο πλαίσιο μιας ιδέας που χαίρει μεγαλύτερης 

αποδοχής ζητείται η ταχεία απέλαση από την ΕΕ των 

μεταναστών που διαπράττουν σοβαρό έγκλημα (βλ. 

παράδειγμα ιδέας). Μια παρόμοια ιδέα με την οποία ζητείται 

η επιστροφή των παράτυπων μεταναστών προκαλεί 

αντιπαράθεση μεταξύ των συνεισφερόντων που τάσσονται 

υπέρ του άμεσου επαναπατρισμού και εκείνων που είναι 

εναντίον (βλ. ιδέα). Ένας ερωτώμενος προτείνει να διακοπεί 

η εξωτερική βοήθεια σε χώρες που δεν δέχονται να 

επαναπατρίσουν τους υπηκόους τους (βλ. ιδέα). 

Σε άλλες συνεισφορές διατυπώνεται έκκληση για 

περισσότερη αλληλεγγύη και σεβασμό των ανθρωπίνων 

δικαιωμάτων. Οι ιδέες που εξετάζονται εδώ είναι, για 

παράδειγμα, ένα κεντρικό σύστημα διανομής της ΕΕ 

βασισμένο στην αλληλεγγύη, η χρηματοδότηση για τη 

βελτίωση των υποδομών υποδοχής στα σύνορα (στέγαση 

και τρόφιμα) ή ένας υπερεθνικός οργανισμός που 

διαχειρίζεται ευρωπαϊκούς καταυλισμούς προσφύγων, τελεί 

υπό τη συνδιαχείριση διαφόρων χωρών και χρηματοδοτείται 

από πόρους της ΕΕ (βλ. παράδειγμα ιδέας). 

Η πρόσφατη συζήτηση σχετικά με την επέκταση της 

χρηματοδότησης της ΕΕ για τη χρηματοδότηση της 

κατασκευής εμποδίων στα εθνικά σύνορα κατά των 

μεταναστών αντικατοπτρίζεται εν μέρει σε ορισμένες 

συνεισφορές που απαιτούν αυξημένη χρηματοδοτική 

στήριξη από την ΕΕ προς τα κράτη μέλη της για την 

ενίσχυση της φυσικής προστασίας των συνόρων (βλ. ιδέα). 

Ωστόσο, όταν οι συμμετέχοντες ζητούν αυξημένη 

χρηματοδοτική στήριξη από την ΕΕ για την αντιμετώπιση της 

μετανάστευσης στα σύνορα, δεν υποστηρίζουν πάντα την 

κατασκευή νέων εμποδίων. Ορισμένοι από αυτούς 

αναγνωρίζουν τον καίριο ρόλο των τοπικών και 

περιφερειακών αρχών που δραστηριοποιούνται στα εθνικά 

σύνορα και επιθυμούν αυξημένη χρηματοδότηση για έργα 

που σχετίζονται με την υποδοχή και την ένταξη των 

μεταναστών (βλ. παράδειγμα ιδέας). 

Σε μια εκδήλωση με τίτλο «Ισχυρότερα σύνορα, ισχυρότερη 

Ευρώπη», η οποία πραγματοποιήθηκε στη Βουδαπέστη, οι 

συμμετέχοντες τάχθηκαν υπέρ μιας πιο πραγματιστικής και 

αυστηρότερης συνοριακής πολιτικής (βλ. εκδήλωση). 

 

Εξέταση των 
γενεσιουργών αιτίων 
της μετανάστευσης 

Ένα μικρότερο μέρος ιδεών εμβαθύνει στο μεταναστευτικό 

ζήτημα και εξετάζει την ανάγκη, παράλληλα με τα μέτρα 

πολιτικής για τη διαχείριση της μετανάστευσης στην ΕΕ, να 

ληφθούν μέτρα για την αντιμετώπιση των βαθύτερων αιτίων 

της μετανάστευσης αλλού. Η συνεργασία μεταξύ 

ευρωπαϊκών και τρίτων χωρών, ιδίως των αφρικανικών, 

θεωρείται καίριας σημασίας για την αντιμετώπιση των 

βαθύτερων αιτίων της μετανάστευσης (βλ. παράδειγμα 

ιδέας). Όσον αφορά το μέλλον της Ευρώπης, οι 

συνεισφέροντες υπογραμμίζουν την ανάγκη αντιμετώπισης 

των γενεσιουργών αιτίων της μετανάστευσης για την 

αντιμετώπιση των μεταναστευτικών ζητημάτων που 

αντιμετωπίζει επί του παρόντος η ΕΕ. Ο ρόλος των διεθνών 

εταιρικών σχέσεων, συμπεριλαμβανομένων των 

συμφωνιών με χώρες του τρίτου κόσμου, στη διαχείριση των 

μεταναστευτικών ροών αποτέλεσε αντικείμενο εκδήλωσης 

που πραγματοποιήθηκε στην Πορτογαλία (βλ. εκδήλωση). 

Οι σχετικές προτάσεις κυμαίνονται από την καθιέρωση ίσων 

εμπορικών σχέσεων, την επένδυση σε περισσότερα σχέδια 

αναπτυξιακής βοήθειας και την ακαδημαϊκή κατάρτιση, έως 

την επαγγελματική εξέλιξη των ατόμων που ζουν σε χώρες 

του τρίτου κόσμου (βλ. ιδέα). Ένας κοινός προβληματισμός 

είναι ότι η αναπτυξιακή βοήθεια χρησιμοποιείται 

καταχρηστικά από τις χώρες υποδοχής, γεγονός που την 

καθιστά αναποτελεσματική. Προς τούτο, ένας συμμετέχων 

πρότεινε να βελτιωθεί η ιχνηλασιμότητα των κεφαλαίων και, 

ως εκ τούτου, να παρακολουθείται η χρήση τους μέσω 

τεχνολογιών blockchain και έξυπνων πιστοποιητικών (βλ. 

ιδέα). 

http://futureu.europa.eu/processes/Migration/f/34/proposals/13071
http://futureu.europa.eu/processes/Migration/f/34/proposals/62703
https://futureu.europa.eu/processes/Migration/f/34/proposals/16006
https://futureu.europa.eu/processes/Migration/f/34/proposals/222852
https://futureu.europa.eu/processes/Migration/f/34/proposals/74
https://futureu.europa.eu/processes/Migration/f/34/proposals/224
https://futureu.europa.eu/processes/Migration/f/34/proposals/237008
http://futureu.europa.eu/processes/Migration/f/34/proposals/1526
https://futureu.europa.eu/processes/Migration/f/34/proposals/123982
https://futureu.europa.eu/processes/Migration/f/34/proposals/114577
https://futureu.europa.eu/processes/Migration/f/35/meetings/18349
https://futureu.europa.eu/processes/Migration/f/34/proposals/246082
https://futureu.europa.eu/processes/Migration/f/35/meetings/80819
https://futureu.europa.eu/processes/Migration/f/34/proposals/192953
https://futureu.europa.eu/processes/Migration/f/34/proposals/192953
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Μια συγκεκριμένη ομάδα συνεισφορών καλεί την ΕΕ να 

αναλάβει δράση με βάση το γεγονός ότι έχει διαδραματίσει 

ρόλο στην περιφερειακή αποσταθεροποίηση μέσω, για 

παράδειγμα, των επιδοτούμενων γεωργικών εξαγωγών 

προς τις αναπτυσσόμενες χώρες (βλ. ιδέα). 

Επίσης, προκειμένου να αντιμετωπιστούν οι οικονομικές 

ανισότητες μεταξύ ανεπτυγμένων και αναπτυσσόμενων 

χωρών, ορισμένοι συμμετέχοντες τάσσονται υπέρ της 

προώθησης μιας βιώσιμης γεωργίας ανθεκτικής στην 

κλιματική αλλαγή σε τρίτες χώρες (βλ. ιδέα). Αυτό θα 

συμβάλει επίσης στην αντιμετώπιση της «κλιματικής 

μετανάστευσης» (βλ. παράδειγμα ιδέας και εκδήλωσης). 

Πράγματι, το φαινόμενο της «κλιματικής μετανάστευσης» 

απασχολεί σε μεγάλο βαθμό τους συμμετέχοντες, οι οποίοι 

επιθυμούν μεγαλύτερη εστίαση του κοινού στο ζήτημα αυτό 

και την αναγνώριση του καθεστώτος του κλιματικού 

πρόσφυγα στο διεθνές δίκαιο (βλ. ιδέα). 

 

http://futureu.europa.eu/processes/Migration/f/34/proposals/22541
https://futureu.europa.eu/processes/Migration/f/34/proposals/82930
http://futureu.europa.eu/processes/Migration/f/34/proposals/71512
https://futureu.europa.eu/processes/GreenDeal/f/2/meetings/2806
https://futureu.europa.eu/processes/Migration/f/34/proposals/220474
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Γράφημα 23 – Νοητικός χάρτης της θεματικής ενότητας «Μετανάστευση» πρώτο μέρος 
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Γράφημα 24 – Νοητικός χάρτης της θεματικής ενότητας «Μετανάστευση» δεύτερο μέρος 
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10. Εκπαίδευση, 
πολιτισμός, νεολαία 
και αθλητισμός 

 

 

 

 

 

Οι ιδέες που αναρτώνται στη θεματική ενότητα 

«Εκπαίδευση, πολιτισμός, νεολαία και αθλητισμός» 

καλύπτουν διάφορα θέματα, δεδομένου του πολυθεματικού 

χαρακτήρα της. Όπως και σε άλλα σημεία της πλατφόρμας, 

το αίτημα για την προώθηση κοινής ταυτότητας της ΕΕ 

αποτελεί ένα σταθερά επαναλαμβανόμενο μοτίβο που 

διατρέχει τα θέματα αυτής της θεματικής ενότητας, με 

συνεισφορές που σχετίζονται, μεταξύ άλλων, με την 

ανταλλαγή, την προβολή και την κινητικότητα. Η θεματική 

ενότητα έχει συγκεντρώσει συνολικά 4.340 συνεισφορές, οι 

οποίες περιλαμβάνουν 1.738 ιδέες, 1.605 σχόλια και 997 

εκδηλώσεις. Οι διάφορες ιδέες μπορούν να ομαδοποιηθούν 

στα ακόλουθα θέματα: 

 

 Προώθηση της κοινής ταυτότητας της ΕΕ 

 Κινητικότητα εντός της ΕΕ 

 Διαχρονική εκπαίδευση 

 Εργασιακή ανασφάλεια και ανεργία των νέων 

 Ευρωπαϊκή κληρονομιά 

 Πρόσβαση στην εκπαίδευση και τον πολιτισμό 

 Δημιουργικοί και ακαδημαϊκοί επαγγελματίες 

 Συμπεριληπτικότητα στον αθλητισμό 
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Εκδηλώσεις 
Οι εκδηλώσεις που εξετάζουν ζητήματα που σχετίζονται 

με την εκπαίδευση, τον πολιτισμό, τη νεολαία και τον 

αθλητισμό αντικατοπτρίζουν την πολυμορφία των 

θεμάτων που υπάγονται στο πλαίσιο αυτού του θέματος. 

Από την έναρξη της Διάσκεψης για το μέλλον της 

Ευρώπης, έχουν διοργανωθεί εκατοντάδες εκδηλώσεις 

σε διάφορες χώρες της ΕΕ. 

Σε διάφορες εκδηλώσεις συζητήθηκαν τρόποι για τη 

βελτίωση των πολιτικών στον τομέα της εκπαίδευσης, 

μεταξύ άλλων σε επίπεδο ΕΕ (βλ. παράδειγμα 

εκδήλωσης), και την αποτελεσματική συμμετοχή των 

νέων στις δημοκρατικές διαδικασίες. Στο πλαίσιο αυτό, 

αναλύθηκαν επίσης τα πλεονεκτήματα και οι περιορισμοί 

της ίδιας της Διάσκεψης (βλ. παράδειγμα εκδήλωσης). 

Ενίοτε, χρησιμοποιήθηκαν πιο πρωτότυπες προσεγγίσεις 

για τη συμμετοχή του νεανικού κοινού. Στην Ισπανία, 

φοιτητές του Πανεπιστημίου Carlos III κλήθηκαν να 

βάλουν τον εαυτό τους στη θέση ενός πανεπιστημιακού 

πρύτανη και να υποβάλουν προτάσεις για τη βελτίωση 

του ακαδημαϊκού χώρου (βλ. εκδήλωση). Μια άλλη 

εκδήλωση έλαβε τη μορφή κουίζ, όπου η νικήτρια ομάδα 

κέρδισε εισιτήρια Interrail (βλ. εκδήλωση). 

Οι συζητήσεις για το μέλλον της εκπαίδευσης ήταν, σε 

ορισμένες περιπτώσεις, γενικές και σφαιρικές, ενώ σε 

άλλες περιπτώσεις επικεντρώθηκαν σε πιο συγκεκριμένα 

ζητήματα. Σε εκδήλωση στην Κροατία συζητήθηκαν οι 

ευκαιρίες επαγγελματικής εξέλιξης για τους νέους, 

συμπεριλαμβανομένης της αναβάθμισης των δεξιοτήτων, 

καθώς και προγράμματα αυτοαπασχόλησης και 

εργασιακής ενεργοποίησης (βλ. εκδήλωση). Κατά τη 

διάρκεια αυτής της εκδήλωσης συζητήθηκε επίσης η 

κινητικότητα των νέων. Επί του θέματος αυτού 

προέκυψαν ορισμένες ενδιαφέρουσες ιδέες από μια 

εκδήλωση για τη νεολαία που διοργανώθηκε στο Παρίσι, 

στην οποία συζητήθηκαν τρόποι βελτίωσης των 

πρωτοβουλιών της ΕΕ και της προβολής τους (βλ. 

εκδήλωση). Μεταξύ άλλων, οι νέοι συμμετέχοντες στην 

εκδήλωση πρότειναν να απονεμηθούν μονάδες ECTS ως 

αντάλλαγμα για τη συμμετοχή και τη δραστηριοποίηση σε 

πρωτοβουλίες της ΕΕ. 

Άλλες εκδηλώσεις συζήτησαν τον τρόπο με τον οποίο 

συγκεκριμένες οργανώσεις νεολαίας μπορούν να 

συμβάλουν στο μέλλον της Ένωσης. Για παράδειγμα, σε 

μια εκδήλωση συζητήθηκε η δυνητική συμβολή των 

θρησκευτικών ομάδων προσκόπων (βλ. εκδήλωση). 

Η σχέση μεταξύ των νέων εντός και εκτός της ΕΕ 

αποτέλεσε αντικείμενο άλλης σειράς εκδηλώσεων. Για 

παράδειγμα, μια εκδήλωση στο Κόσοβο συγκέντρωσε 

συστάσεις από τοπικούς νέους συμμετέχοντες σχετικά με 

τη θέση των νέων στην Ευρώπη (βλ. εκδήλωση). Μια 

άλλη διαδικτυακή πρωτοβουλία ομάδας νέων από την 

Αυστρία συζήτησε τον ρόλο των νέων Ρώσων που 

διαμένουν σε ευρωπαϊκές χώρες (βλ. εκδήλωση). 

Όσον αφορά τον πολιτισμό και τις πολιτιστικές 

ανταλλαγές, σε μια εκδήλωση αφιερωμένη στους νέους 

στη Λιθουανία συζητήθηκαν τα οφέλη των πολιτιστικών 

ανταλλαγών μεταξύ ευρωπαϊκών χωρών, αλλά και οι 

τρόποι βελτίωσης της αμοιβαίας πολιτιστικής κατανόησης 

(βλ. εκδήλωση). Η εκδήλωση αυτή υπογράμμισε τη 

σημασία του πολιτισμού για τη δημιουργία μιας πιο 

ανεκτικής κοινωνίας. Στο ίδιο πλαίσιο, διοργανώθηκε 

εκδήλωση για την προώθηση της πρωτοβουλίας «Όλοι 

έχουμε ανάγκη το θέατρο», η οποία αποσκοπεί στην 

ευαισθητοποίηση σχετικά με τη σημασία των 

εγκαταστάσεων προσβασιμότητας για τα άτομα με 

αναπηρία σε χώρους πολιτισμού, ιδίως στα θέατρα (βλ. 

εκδήλωση). 

Σε μία εκδήλωση στην Ουγγαρία αναλύθηκε ο αντίκτυπος 

της ψηφιακής εκπαίδευσης μαθητών λυκείου και των 

οικογενειών τους (βλ. εκδήλωση). Σύμφωνα με τους 

συμμετέχοντες, ο αντίκτυπος της ψηφιακής εκπαίδευσης 

ήταν άνισος, ανάλογα με το επίπεδο πρόσβασης των 

οικογενειών στο διαδίκτυο και τις ψηφιακές δεξιότητες των 

γονέων τους. Αυτό είχε ως αποτέλεσμα διαφορετικά 

εκπαιδευτικά αποτελέσματα για τους μαθητές: ενώ 

ορισμένοι επωφελήθηκαν από την ψηφιακή εκπαίδευση, 

άλλοι ζημιώθηκαν λόγω εθισμού στην τεχνολογία. Οι 

συμμετέχοντες ζήτησαν από την ΕΕ να στηρίξει τον 

ψηφιακό γραμματισμό και την υποστήριξη στον τομέα ΤΠ, 

διασφαλίζοντας παράλληλα ευρεία διαδικτυακή κάλυψη.  

 

Προώθηση της 
κοινής ταυτότητας 
της ΕΕ 

Όσον αφορά το θέμα της ευρωπαϊκής ταυτότητας, ένα από 

τα πιο πολυσυζητημένα θέματα είναι η εκμάθηση γλωσσών. 

Στο πλαίσιο της έννοιας της γλωσσικής εκπαίδευσης ως 

μέσου προώθησης των διαπολιτισμικών ανταλλαγών και 

του τρόπου με τον οποίο συμβάλλει σε μια κοινή ταυτότητα 

της ΕΕ, αρκετές συνεισφορές τονίζουν την ανάγκη να 

ξεπεραστεί η μονόγλωσση σχολική εκπαίδευση και ζητούν 

την αναγνώριση του ετερογενούς και πολυγλωσσικού 

χαρακτήρα της Ευρώπης (βλ. παράδειγμα ιδέας). Ομοίως, 

μια συζήτηση στρογγυλής τραπέζης στο Βερολίνο 

διερεύνησε την πολυγλωσσία στην Ευρώπη και τους 

τρόπους αναγνώρισης και ενθάρρυνσης της 

πολυγλωσσικής πολυμορφίας (βλ. εκδήλωση). Ένας άλλος 

συμμετέχων υπέρ της πολυγλωσσίας ζητεί μεγαλύτερη 

υποστήριξη για τη διδασκαλία μειονοτικών γλωσσών στο 

https://futureu.europa.eu/processes/Education/f/37/meetings/78574
https://futureu.europa.eu/processes/Education/f/37/meetings/96494
https://futureu.europa.eu/processes/Education/f/37/meetings/83755
https://futureu.europa.eu/processes/Education/f/37/meetings/106393
https://futureu.europa.eu/processes/Education/f/37/meetings/101707
https://futureu.europa.eu/processes/Education/f/37/meetings/89464
https://futureu.europa.eu/processes/Education/f/37/meetings/104546
https://futureu.europa.eu/processes/Education/f/37/meetings/79103
https://futureu.europa.eu/processes/Education/f/37/meetings/98506
https://futureu.europa.eu/processes/Education/f/37/meetings/101641
https://futureu.europa.eu/processes/Education/f/37/meetings/104875
https://futureu.europa.eu/processes/Education/f/37/meetings/124939
https://futureu.europa.eu/processes/Education/f/36/proposals/17194
https://futureu.europa.eu/processes/Education/f/37/meetings/35608
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σχολείο (βλ. ιδέα). Μία συνεισφέρουσα προτείνει την 

καθιέρωση ταξιδιωτικών κουπονιών χρηματοδοτούμενων 

από την ΕΕ για τις γλωσσικές ανταλλαγές (βλ. ιδέα). 

Η θέσπιση μίας κοινής ευρωπαϊκής γλώσσας θεωρείται ότι 

θα μπορούσε να προωθήσει την ευρωπαϊκή ολοκλήρωση, 

σύμφωνα με πολλούς συμμετέχοντες (βλ. παράδειγμα 

ιδέας). Τούτο συζητείται επίσης ευρέως στο πλαίσιο του 

θέματος «Άλλες ιδέες» (βλ. παράδειγμα ιδέας). Η συζήτηση 

πραγματεύεται τα διάφορα πλεονεκτήματα και 

μειονεκτήματα μιας τέτοιας κοινής ευρωπαϊκής γλώσσας και 

τις διάφορες πιθανές γλώσσες, στις οποίες 

συμπεριλαμβάνεται η εσπεράντο (βλ. ιδέα και ιδέα, 

αμφότερες ευρείας αποδοχής), τα λατινικά (βλ. παράδειγμα 

ιδέας), ή τα αγγλικά (βλ. παράδειγμα ιδέας). Ειδικότερα, μια 

συζήτηση για την Esperanto προκάλεσε ενδιαφέρον στο 

διαδίκτυο, αντικατοπτρίζοντας τη δυναμική της συζήτησης 

γύρω από μία ουδέτερη γλώσσα για όλες τις χώρες της ΕΕ 

(βλ. εκδήλωση). 

Μία άλλη από τις ευρύτερα αποδεκτές ιδέες αναφέρεται στη 

δημιουργία ενός ευρωπαϊκού δημόσιου ραδιοτηλεοπτικού 

φορέα (βλ. ιδέα). Διάφορες ιδέες αφορούν τη δημιουργία 

περισσότερων ενημερωτικών πυλών της ΕΕ (τηλεόραση, 

ραδιόφωνο και μέσα κοινωνικής δικτύωσης) για την 

ευρύτερη συμμετοχή των ευρωπαίων πολιτών σε θέματα και 

προκλήσεις της ΕΕ, με απώτερο στόχο την ενίσχυση της 

ευρωπαϊκής ταυτότητας και των θεμελιωδών αξιών (βλ. 

παράδειγμα ιδέας). Η προώθηση της κυκλοφορίας 

ευρωπαϊκών παραγωγών μέσων ενημέρωσης, για 

παράδειγμα με τη δημιουργία μιας κοινής αγοράς μέσων 

ενημέρωσης στην ΕΕ, προωθείται επίσης ως ιδέα από 

πολλούς συμμετέχοντες (βλ. παράδειγμα ιδέας). Μια ιδέα 

αφορά τη δημιουργία ειδικής πολυμεσικής πλατφόρμας της 

ΕΕ η οποία θα είναι ειδικά προσαρμοσμένη για την 

εκμάθηση γλωσσών (βλ. παράδειγμα ιδέας). 

Ένα επιμέρους θέμα των ιδεών αφορά την εκπαίδευση, 

όπου οι συμμετέχοντες προτείνουν την εισαγωγή ενός 

υποχρεωτικού κύκλου μαθημάτων σχετικά με την ιστορία και 

τα θεσμικά όργανα της ΕΕ σε όλα τα ευρωπαϊκά σχολεία 

δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης ως εργαλείο για τις νεότερες 

γενιές ώστε να αναπτύξουν ενδιαφέρον για την ΕΕ και να την 

οικειοποιηθούν, ενισχύοντας έτσι τη διαδικασία οικοδόμησης 

της ταυτότητας της ΕΕ (βλ. παράδειγμα ιδέας). Η σημασία 

της γνώσης της ευρωπαϊκής ιστορίας τονίζεται και από 

άλλον συμμετέχοντα, ο οποίος προτείνει την 

πραγματοποίηση μιας ευρωπαϊκής έρευνας για τη μέτρηση 

της ιστορικής συνείδησης των νέων (βλ. ιδέα), ενώ ένας 

άλλος προωθεί την ιδέα της δημιουργίας ενός επίσημου 

εγχειριδίου ευρωπαϊκής ιστορίας (βλ. ιδέα). 

Η ύπαρξη σχολικών εκδηλώσεων σχετικά με την ΕΕ 

θεωρείται καίριας σημασίας από πολλούς συμμετέχοντες 

(βλ. παράδειγμα ιδέας), ενώ ένας από αυτούς εισηγείται την 

καθιέρωση θέσης εκπαιδευτικού επιφορτισμένου με τον 

συντονισμό εκδηλώσεων και προγραμμάτων σχετικών με 

την ΕΕ (βλ. ιδέα). Σε πολλές ιδέες που σχετίζονται με την 

προώθηση μιας κοινής ταυτότητας της ΕΕ προτείνονται 

διάφορες μορφές ανταλλαγής ή αδελφοποίησης μεταξύ 

σχολείων διαφορετικών κρατών μελών για την προώθηση 

της φιλίας πέραν των συνόρων των κρατών μελών 

(βλ. ιδέα). Μία ιδέα προτείνει την προώθηση της μελέτης της 

ευρωπαϊκής ιστορίας στα σχολικά προγράμματα, 

συμπεριλαμβανομένης της ιστορίας κάθε ευρωπαϊκής 

χώρας (βλ. ιδέα). 

Το επιμέρους θέμα του αθλητισμού σε σχέση με την 

προώθηση μιας κοινής ταυτότητας της ΕΕ εξετάζει τη 

διοργάνωση περισσότερων διακρατικών διευρωπαϊκών 

αθλητικών εκδηλώσεων (βλ. παράδειγμα ιδέας) και τη 

δυνατότητα δημιουργίας μιας ευρωπαϊκής αθλητικής ομάδας 

που θα μπορούσε να συμμετάσχει σε διεθνείς διοργανώσεις 

(βλ. παράδειγμα ιδέας). Επιπλέον, έχει τονιστεί η σημασία 

των κοινών συμβόλων της ΕΕ σε σχέση με τη δημιουργία 

κοινής ταυτότητας της ΕΕ, ενώ έχει διατυπωθεί, μεταξύ 

άλλων, η ιδέα να ενσωματωθούν οι σημαίες της ΕΕ στον 

αθλητικό εξοπλισμό και στις στολές αθλητών από τα κράτη 

μέλη της ΕΕ (βλ. ιδέα). 

Μια άλλη ιδέα, η οποία έχει μεγαλύτερη αποδοχή και 

απαντάται επίσης εκτενώς σε άλλες θεματικές ενότητες, 

υποστηρίζει την καθιέρωση μιας πανευρωπαϊκής αργίας 

στις 9 Μαΐου για την προώθηση του ευρωπαϊκού πνεύματος 

(βλ. παράδειγμα ιδέας). 

Ένας συμμετέχων τάσσεται υπέρ της προώθησης του 

ευρωπαϊκού πολιτισμού, π.χ. της μουσικής σε διάφορες 

ευρωπαϊκές γλώσσες, και επιθυμεί να υποχρεούνται οι 

ραδιοφωνικοί σταθμοί να παίζουν τουλάχιστον 20 % μη 

αγγλόφωνη μουσική (βλ. ιδέα). 

Τα τρόφιμα θεωρούνται επίσης ένας τρόπος για την 

οικοδόμηση γεφυρών μεταξύ ευρωπαϊκών χωρών και 

πολιτισμών (βλ. ιδέα), οδηγώντας έναν συμμετέχοντα να 

προτείνει τη δημιουργία μιας ευρωπαϊκής εφαρμογής με 

συνταγές μαγειρικής χρηματοδοτούμενης από την ΕΕ (βλ. 

ιδέα). 

Κινητικότητα εντός 
της ΕΕ 

Η θεματική ενότητα της κινητικότητας εντός της ΕΕ 

δημιουργεί σχετικά μεγάλο αριθμό συνεισφορών. Αυτές οι 

συνεισφορές είτε προωθούν ιδέες για τη βελτίωση των 

υφιστάμενων προγραμμάτων κινητικότητας είτε 

διατυπώνουν νέες πρωτότυπες προτάσεις. 

Ορισμένοι συμμετέχοντες προτείνουν τη δημιουργία 

διαδικτυακής πύλης υπό τη διαχείριση της ΕΕ για την 

υποβολή αιτήσεων εγγραφής σε προγράμματα τριτοβάθμιας 

εκπαίδευσης στην ΕΕ. Η πύλη αυτή θα μπορούσε επίσης να 

δώσει τη δυνατότητα στους σπουδαστές να υποβάλουν 

ταυτόχρονα αίτηση για διαφορετικά προγράμματα εντός της 

Ευρωπαϊκής Ένωσης (βλ. παράδειγμα ιδέας). 

https://futureu.europa.eu/processes/Education/f/36/proposals/159260
http://futureu.europa.eu/processes/Education/f/36/proposals/150910
http://futureu.europa.eu/processes/Education/f/36/proposals/9279
https://futureu.europa.eu/processes/OtherIdeas/f/8/proposals/5399
https://futureu.europa.eu/processes/Education/f/36/proposals/39238
https://futureu.europa.eu/processes/OtherIdeas/f/8/proposals/17955
https://futureu.europa.eu/processes/Education/f/36/proposals/484
http://futureu.europa.eu/processes/Education/f/36/proposals/998
https://futureu.europa.eu/processes/Education/f/37/meetings/20659
https://futureu.europa.eu/processes/Education/f/36/proposals/163
https://futureu.europa.eu/processes/Education/f/36/proposals/23761
https://futureu.europa.eu/processes/Education/f/36/proposals/733
http://futureu.europa.eu/processes/Education/f/36/proposals/2421
https://futureu.europa.eu/processes/Education/f/36/proposals/29107
https://futureu.europa.eu/processes/Education/f/36/proposals/243376
https://futureu.europa.eu/processes/Education/f/36/proposals/253188
https://futureu.europa.eu/processes/Education/f/36/proposals/149427
https://futureu.europa.eu/processes/Education/f/36/proposals/171578
http://futureu.europa.eu/processes/OtherIdeas/f/8/proposals/43200
https://futureu.europa.eu/processes/Education/f/36/proposals/91714
https://futureu.europa.eu/processes/Education/f/36/proposals/10135
https://futureu.europa.eu/processes/Education/f/36/proposals/10466
https://futureu.europa.eu/processes/Education/f/36/proposals/230374
https://futureu.europa.eu/processes/Education/f/36/proposals/187078
https://futureu.europa.eu/processes/Education/f/36/proposals/187112
https://futureu.europa.eu/processes/Education/f/36/proposals/703
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Ένα άλλο επιμέρους θέμα που έθεσαν αρκετοί 

συμμετέχοντες αφορά την διεύρυνση του προγράμματος 

Erasmus και σε νέους που δεν φοιτούν σε πανεπιστήμια, 

όπως για παράδειγμα σε μαθητές λυκείου, 

συμπεριλαμβανομένων εκείνων που φοιτούν στην 

επαγγελματική εκπαίδευση. Με τον τρόπο αυτό, τα άτομα 

που δεν έχουν εισέλθει στην τριτοβάθμια εκπαίδευση θα 

μπορούσαν να έχουν την ευκαιρία να ζήσουν στο εξωτερικό, 

να ανταλλάξουν καλές πρακτικές, να μάθουν νέες γλώσσες 

και πολιτισμούς και να διευρύνουν γενικότερα τις δεξιότητές 

τους (βλ. παράδειγμα ιδέας) 

Επιπλέον, οι συμμετέχοντες τόνισαν την ανάγκη να καταστεί 

το πρόγραμμα Erasmus πιο συμπεριληπτικό για τους 

σπουδαστές χαμηλού εισοδήματος. Μια ιδέα είναι να 

βελτιωθεί η προσαρμογή των υποτροφιών Erasmus στο 

κόστος ζωής σε κάθε χώρα (βλ. ιδέα). Στο πλαίσιο αυτό, μία 

συμμετέχουσα προτείνει την ανάθεση της αρμοδιότητας 

χορήγησης υποτροφιών Erasmus στο πανεπιστήμιο της 

χώρας προορισμού, ώστε οι αιτούντες να μπορούν να 

υποβάλουν αίτηση απευθείας στο πανεπιστήμιο 

προορισμού που προτιμούν, αντί να υποβάλουν αίτηση 

μέσω του πανεπιστημίου καταγωγής τους (βλ. ιδέα). 

Η επιθυμία βελτίωσης της σημερινής μορφής του 

προγράμματος αναδεικνύει τη σημασία των προγραμμάτων 

εκπαιδευτικής κινητικότητας. Αυτή αποδεικνύεται επίσης 

από την ύπαρξη διαφόρων εκδηλώσεων που σχετίζονται με 

το θέμα αυτό και συνδέονται με τις δύο ιδέες που 

αναφέρθηκαν ανωτέρω (βλ. εκδήλωση). 

Ένας συμμετέχων ζητεί να επανενταχθούν οι φοιτητές του 

Ηνωμένου Βασιλείου στο πρόγραμμα Erasmus+ (βλ. ιδέα). 

Σε γενικές γραμμές, οι ιδέες σχετικά με την προσβασιμότητα 

και τη συμπεριληπτικότητα του προγράμματος Erasmus 

επανεμφανίζονται συχνά. Για παράδειγμα, οι τελευταίες 

συνεισφορές προτείνουν την επέκταση του προγράμματος 

Erasmus σε άλλες κατηγορίες κατάρτισης, όπως η γεωργία 

και άλλα χειρονακτικά επαγγέλματα (βλ. ιδέα). 

Ένας άλλος τομέας εστίασης είναι η πρωτοβουλία 

DiscoverEU. Ορισμένοι συμμετέχοντες προτείνουν να 

διευρυνθεί η πρωτοβουλία DiscoverEU σε κάθε νέο 

Ευρωπαίο από την ηλικία των 18 ετών (βλ. παράδειγμα 

ιδέας). 

Τέλος, μια ιδέα σχετικά με την ακαδημαϊκή κινητικότητα 

αφορά την κύρωση της σύμβασης της Λισαβόνας για την 

αναγνώριση τίτλων σπουδών, προκειμένου να διευκολυνθεί 

η επαγγελματική και ακαδημαϊκή κινητικότητα στην Ελλάδα 

(βλ. ιδέα). 

Μια μοναδική ιδέα σχετικά με την κινητικότητα, δυνητικά από 

τρίτες χώρες, αφορά τη δημιουργία ενός ευρωπαϊκού 

προγράμματος υποτροφιών «Student At Risk» για 

σπουδαστές που διώκονται στη χώρα τους με σκοπό την 

προστασία της ακαδημαϊκής ελευθερίας (βλ. ιδέα). 

Διαχρονική 
εκπαίδευση 

Πολλές ιδέες εκφράζουν την ανάγκη ανασχεδιασμού της 

εκπαίδευσης στην τρέχουσα ψηφιοποιημένη εποχή, ιδίως 

μετά την αλλαγή των εκπαιδευτικών πρακτικών στα σχολεία 

και στα πανεπιστήμια λόγω της πανδημίας COVID-19. 

Σύμφωνα με πολλούς συμμετέχοντες, ο ανασχεδιασμός της 

εκπαίδευσης στην ψηφιακή εποχή αποτελεί προϋπόθεση 

για τη μελλοντική ανταγωνιστικότητα και τον εκσυγχρονισμό 

της Ευρώπης σε παγκόσμιο επίπεδο (βλ. παράδειγμα 

ιδέας). 

Προκειμένου να διευκολυνθεί η πρόσβαση στα μαθήματα, οι 

συμμετέχοντες προτείνουν ψηφιακά διαπιστευτήρια και 

ψηφιακό ερευνητικό υλικό, καθώς και τη δημιουργία ενός 

ενιαίου αποθετηρίου όλων των ακαδημαϊκών πόρων ή μιας 

ενιαίας ευρωπαϊκής ψηφιακής πλατφόρμας ανοικτής σε όλα 

τα διαπιστευμένα ιδρύματα τριτοβάθμιας εκπαίδευσης της 

ΕΕ (βλ. ιδέα). Η έκκληση αυτή συμβαδίζει με την ανάγκη 

προώθησης των ΤΠΕ στα σχολεία και τα πανεπιστήμια, 

μεταξύ άλλων με την επιδότηση της αγοράς υλισμικού για τα 

σχολεία (βλ. παράδειγμα ιδέας). 

Όσον αφορά το ζήτημα του κατάλληλου εξοπλισμού και των 

χώρων εκπαίδευσης, μια πρόταση που έχει τύχει ευρείας 

αποδοχής από τους χρήστες της πλατφόρμας είναι η 

πρόταση ενός ευρωπαϊκού σχεδίου για την εκπαίδευση. Το 

εν λόγω σχέδιο συνίσταται σε «μια ευρωπαϊκή στρατηγική 

που θα επικεντρώνεται στη στήριξη των άμεσων 

επενδύσεων σε εκπαιδευτικές υποδομές και στη βελτίωση 

της προσβασιμότητας, της συνδεσιμότητας και της 

ποιότητας της εκπαίδευσης και της διά βίου μάθησης» (βλ. 

ιδέα). Μια άλλη ιδέα ευρείας αποδοχής προτείνει την 

κατοχύρωση του δικαιώματος διά βίου μάθησης και 

κατάρτισης (βλ. ιδέα). 

Η προώθηση των οριζοντίων δεξιοτήτων, και ειδικότερα των 

καλλιτεχνικών δραστηριοτήτων, συχνά θεωρείται από τους 

συνεισφέροντες ως ένα ακόμη σημαντικό βήμα για την 

ανάπτυξη της κριτικής σκέψης των σπουδαστών της ΕΕ και 

την ενίσχυση των παγκοσμίων αξιών τις οποίες ασπάζονται, 

ιδίως σε νεαρή ηλικία (βλ. παράδειγμα ιδέας). 

Η εφαρμογή συμπεριληπτικών εκπαιδευτικών μεθόδων, και 

γενικότερα η προώθηση της διαφορετικότητας στην 

εκπαίδευση, θεωρείται σημαντικός στόχος για το μέλλον της 

εκπαίδευσης στην ΕΕ (βλ. ιδέα). Αντικατοπτρίζει επίσης 

ιδέες σχετικά με την ανάγκη καταπολέμησης των 

γυναικοκτονιών (βλ. ιδέα) και του αντισημιτισμού μέσω της 

εκπαίδευσης (βλ. ιδέα). 

Ένα επιμέρους θέμα εξετάζει την ανάγκη μεταρρύθμισης 

των εκπαιδευτικών πρακτικών κατά τρόπο ώστε να 

διαμορφώνουν ενήλικα άτομα που θα είναι σε θέση να 

συμμετέχουν στην ΕΕ ως ενεργοί πολίτες. Εκτός από τις 

ανταλλαγές και την εκπαίδευση σχετικά με την ΕΕ, όπως 

προαναφέρθηκε, το συγκεκριμένο επιμέρους θέμα 

https://futureu.europa.eu/processes/Education/f/36/proposals/1179?filter%5bcategory_id%5d%5b%5d=38&order=most_followed
https://futureu.europa.eu/processes/Education/f/36/proposals/68938
https://futureu.europa.eu/processes/Education/f/36/proposals/86098
https://futureu.europa.eu/processes/Education/f/37/meetings/28843
https://futureu.europa.eu/processes/Education/f/36/proposals/147479
https://futureu.europa.eu/processes/Education/f/36/proposals/114445
https://futureu.europa.eu/processes/Education/f/36/proposals/431
https://futureu.europa.eu/processes/Education/f/36/proposals/6239?locale=en&order=most_endorsed
https://futureu.europa.eu/processes/Education/f/36/proposals/129163
http://futureu.europa.eu/processes/Education/f/36/proposals/61711
https://futureu.europa.eu/processes/Education/f/36/proposals/129168
https://futureu.europa.eu/processes/Education/f/36/proposals/6403
https://futureu.europa.eu/processes/Education/f/36/proposals/71248
https://futureu.europa.eu/processes/Education/f/36/proposals/13842
http://futureu.europa.eu/processes/Education/f/36/proposals/30262
https://futureu.europa.eu/processes/Education/f/36/proposals/64426
https://futureu.europa.eu/processes/Education/f/36/proposals/205459
https://futureu.europa.eu/processes/Education/f/36/proposals/161900
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περιλαμβάνει ιδέες στις οποίες εξετάζεται η ανάγκη 

ενθάρρυνσης της ενεργού κοινωνικής συμμετοχής των 

μαθητών νεαρής ηλικίας στα σχολεία (βλ. ιδέα) ή της 

ανάπτυξης διαπολιτισμικών δεξιοτήτων, για παράδειγμα με 

περισσότερες πρακτικές εκμάθησης ξένων γλωσσών (βλ. 

ιδέα). Μια σχετική ιδέα, και συγκεκριμένα η πολυμορφία των 

γλωσσών και ο ρόλος που μπορεί να διαδραματίσει η 

προβολή τους στα μέσα ενημέρωσης για τη διευκόλυνση της 

μάθησης και τη δημιουργία μιας κοινής ευρωπαϊκής 

ταυτότητας, διερευνήθηκε κατά τη διάρκεια ορισμένων 

εκδηλώσεων (βλ. παράδειγμα εκδήλωσης). 

Μια ομάδα συμμετεχόντων ανέδειξε την ανάγκη να 

ανασχεδιαστεί το υφιστάμενο εκπαιδευτικό σύστημα 

προκειμένου να προετοιμαστούν οι νέοι για τον κόσμο του 

μέλλοντος. Οι συνεισφέροντες ζητούν εκπαίδευση στους 

τομείς των οικονομικών επιστημών (βλ. ιδέα)) και της 

κλιματικής αλλαγής (βλ. παράδειγμα ιδέας), 

συμπεριλαμβανομένης της δημιουργίας του Ευρωπαϊκού 

Σώματος για το Κλίμα (βλ. ιδέα). Επιπλέον, ζητούν 

μηχανισμούς για τη βελτίωση των δεξιοτήτων των νέων 

στους τομείς STEM (θετικές επιστήμες, τεχνολογία, 

μηχανική και μαθηματικά ), π.χ. μέσω ενός πανευρωπαϊκού 

προγράμματος βασικών δεξιοτήτων στους τομείς STEM (βλ. 

ιδέα). Επιπλέον, όπως αναφέρεται στη θεματική ενότητα του 

ψηφιακού μετασχηματισμού, οι συνεισφέροντες ζητούν να 

εκπαιδευτούν οι νέοι στην ψηφιακή ευημερία (βλ. 

παράδειγμα ιδέας). Το ζήτημα της ψηφιακής ευημερίας 

μπορεί επίσης να εμπίπτει στο πεδίο της γενικότερης 

έκκλησης για αυξημένη υποστήριξη της ψυχικής υγείας στα 

σχολεία (βλ. ιδέα). 

Για ορισμένους συμμετέχοντες η διαχρονική εκπαίδευση έχει 

την έννοια ότι τα σχολικά προγράμματα σπουδών είναι 

ευέλικτα (βλ. ιδέα), τα δε σχολεία υποστηρίζουν τους 

μαθητικούς συλλόγους και τις δραστηριότητες κατάρτισης 

των μαθητών ώστε να γίνουν αυτόνομοι ενήλικες (βλ. ιδέα). 

Στο πλαίσιο αυτό, η πρόταση για αύξηση της επιρροής των 

οργανώσεων της κοινωνίας των πολιτών στα σχολεία 

μπορεί να συμβαδίζει με αυτή την πιο «συμμετοχική» έννοια 

του σχολείου (βλ. ιδέα). Η εν λόγω πρόταση 

ευθυγραμμίζεται με την ιδέα της προώθησης της αθλητικής 

άσκησης και της αύξησης των αθλητικών τάξεων στο 

σχολείο (βλ. ιδέα). Οι συμμετέχοντες τάσσονται επίσης υπέρ 

της αξιολόγησης των εκπαιδευτικών, οι οποίες, στην ιδανική 

περίπτωση, πρέπει να συντονίζονται από την Ευρωπαϊκή 

Ένωση (βλ. ιδέα). 

Ένας άξονας ιδεών αφορά επίσης την ευθυγράμμιση της 

(επαγγελματικής) εκπαίδευσης με το εργασιακό γίγνεσθαι 

(βλ. παράδειγμα ιδέας), καθώς και την ανάγκη προαγωγής 

των επιχειρηματικών δεξιοτήτων στην εκπαίδευση (βλ. ιδέα). 

Ορισμένες ιδέες που προστέθηκαν στην πλατφόρμα 

επικεντρώνονται στην κατάρτιση για την καινοτομία και την 

επιχειρηματικότητα (βλ. παράδειγμα ιδέας) και στην ανάγκη 

για καλύτερη αναγνώριση της άτυπης μάθησης (βλ. 

παράδειγμα ιδέας). Στο πλαίσιο αυτό, μια άλλη πρόταση 

περιλαμβάνει τη θέσπιση υποχρεωτικού επαγγελματικού 

προσανατολισμού για την αξιολόγηση των ταλέντων και των 

ενδιαφερόντων των μαθητών σε πρώιμο στάδιο της 

σχολικής τους πορείας (βλ. ιδέα). 

Ένα άλλο θέμα που προέκυψε λόγω της γενίκευσης των 

διαδικτυακών μαθημάτων κατά τη διάρκεια της πανδημίας 

είναι το θέμα της κατ’ οίκον σχολικής εκπαίδευσης. Μία 

συμμετέχουσα ζητεί την αναγνώριση της κατ’ οίκον σχολικής 

εκπαίδευσης σε όλες τις χώρες της ΕΕ (βλ. ιδέα). 

Η ιδέα της καθιέρωσης μιας τυποποιημένης τελικής 

εξέτασης, κοινής σε όλες τις χώρες της ΕΕ, προτείνεται από 

μία συμμετέχουσα (βλ. ιδέα). 

Εργασιακή 
ανασφάλεια και 
ανεργία των νέων 

Η απασχόληση των νέων αποτελεί επαναλαμβανόμενο θέμα 

στην πλατφόρμα, μεταξύ άλλων επειδή συνδέεται στενά με 

την εκπαίδευση και την κατάρτιση. Πολλές ιδέες που 

συζητούν εκπαιδευτικά προγράμματα επικεντρώνονται 

επίσης στην απασχολησιμότητα και τη μετάβαση στην 

αγορά εργασίας (βλ. παράδειγμα ιδέας). Ωστόσο, όσον 

αφορά τους νέους, το ζήτημα της ανεργίας και των νέων 

«εκτός απασχόλησης, εκπαίδευσης ή κατάρτισης» (ΕΑΕΚ) 

θεωρείται επίσης βασικό ζήτημα από τους συμμετέχοντες, 

ενώ ορισμένες ιδέες που σχετίζονται με αυτό τυγχάνουν 

μεγάλης αποδοχής (βλ. παράδειγμα ιδέας). Το θέμα της 

εργασιακής επισφάλειας μεταξύ των νέων συζητείται από 

πολλούς συμμετέχοντες, οι οποίοι ζητούν τη στήριξη των 

νέων που βιώνουν επισφαλείς συνθήκες εργασίας, μέσω 

ποιοτικών θέσεων εργασίας, δίκαιη αμοιβή και πρόσβαση 

στην κοινωνική προστασία (βλ. ιδέα και ιδέα). Όσον αφορά 

την επισφαλή απασχόληση, ένας συμμετέχων ζητεί από την 

ΕΕ να καταργηθεί η μη αμειβόμενη πρακτική άσκηση (βλ. 

ιδέα). Άλλοι συμμετέχοντες προτείνουν την επέκταση 

ορισμένων εγγυήσεων και μορφών στήριξης της 

απασχόλησης για τους νέους (βλ. ιδέα), ή ακόμη και την 

εφαρμογή προτύπων ποιότητας που θα είναι δεσμευτικά για 

όλες τις θέσεις εργασίας που δημιουργούνται στο πλαίσιο 

των ενωσιακών και εθνικών σχεδίων ανάκαμψης (βλ. ιδέα). 

Μερικοί συνεισφέροντες δίνουν ιδιαίτερη προσοχή στα 

κράτη μέλη που πλήττονται περισσότερο από την ανεργία 

των νέων, όπως τα κράτη της Μεσογείου (βλ. ιδέα). 

Μια εκδήλωση στη Λιθουανία επικεντρώθηκε στις 

πολλαπλές προκλήσεις που αντιμετωπίζουν οι νέοι κατά την 

περίοδο μετά την πανδημία, συμπεριλαμβανομένης της 

ανεργίας. Στην εκδήλωση συζητήθηκε το εάν το στρατηγικό 

θεματολόγιο του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου για την περίοδο 

2019-2024 λαμβάνει πλήρως υπόψη τα ειδικά προβλήματα 

των νέων (βλ. εκδήλωση). 

http://futureu.europa.eu/processes/Education/f/36/proposals/55112
http://futureu.europa.eu/processes/Education/f/36/proposals/6095
https://futureu.europa.eu/processes/Education/f/37/meetings/35608
https://futureu.europa.eu/processes/Education/f/36/proposals/226943
http://futureu.europa.eu/processes/Education/f/36/proposals/2411
https://futureu.europa.eu/processes/Education/f/36/proposals/218594
http://futureu.europa.eu/processes/Education/f/36/proposals/2741
https://futureu.europa.eu/processes/Education/f/36/proposals/115470
https://futureu.europa.eu/processes/Education/f/36/proposals/168469
https://futureu.europa.eu/processes/Education/f/36/proposals/176321
https://futureu.europa.eu/processes/Education/f/36/proposals/166454
https://futureu.europa.eu/processes/Education/f/36/proposals/140680
https://futureu.europa.eu/processes/Education/f/36/proposals/230904
https://futureu.europa.eu/processes/Education/f/36/proposals/190314
https://futureu.europa.eu/processes/Education/f/36/proposals/13284
https://futureu.europa.eu/processes/Education/f/36/proposals/42341
https://futureu.europa.eu/processes/Education/f/36/proposals/160184
https://futureu.europa.eu/processes/Education/f/36/proposals/111047
https://futureu.europa.eu/processes/Education/f/36/proposals/88870?toggle_translations=true
https://futureu.europa.eu/processes/Education/f/36/proposals/228130
https://futureu.europa.eu/processes/Education/f/36/proposals/223081
https://futureu.europa.eu/processes/Education/f/36/proposals/175760
https://futureu.europa.eu/processes/Education/f/36/proposals/13843
https://futureu.europa.eu/processes/Education/f/36/proposals/115402
https://futureu.europa.eu/processes/Education/f/36/proposals/36962
https://futureu.europa.eu/processes/Education/f/36/proposals/254348
https://futureu.europa.eu/processes/Education/f/36/proposals/51118
https://futureu.europa.eu/processes/Education/f/36/proposals/13843?order=most_endorsed
https://futureu.europa.eu/processes/EUInTheWorld/f/17/meetings/292
https://futureu.europa.eu/processes/Education/f/37/meetings/48941


 

© Kantar Public 2022 103 

Ευρωπαϊκή 
κληρονομιά 

 

Μια σχετικά μικρότερη κατηγορία συμμετεχόντων ζητεί την 

προστασία και την ανάδειξη του ευρωπαϊκού πολιτισμού και 

της ευρωπαϊκής πολιτιστικής κληρονομιάς, για παράδειγμα 

με την καθιέρωση ενός Επιτρόπου της ΕΕ για τον πολιτισμό 

(βλ. ιδέα) και, γενικότερα, περισσότερες επενδύσεις στη 

διατήρηση της κοινής πολιτιστικής μνήμης της ΕΕ. 

Διατυπώνονται επίσης εκκλήσεις για τη διατήρηση των 

παραδόσεων, ιδίως των μειονοτικών ομάδων (βλ. 

εκδήλωση), καθώς και της θρησκευτικής πολιτιστικής 

κληρονομιάς (βλ. ιδέα). 

Σε γενικότερο επίπεδο, προτάθηκε η δημιουργία μιας 

εικονικής βιβλιοθήκης, που θα συνδέεται με τις βιβλιοθήκες 

των διαφόρων κρατών μελών της ΕΕ, με στόχο να 

καταστούν τα σπάνια βιβλία και έργα τέχνης ευρύτερα 

διαθέσιμα σε όλους τους πολίτες της ΕΕ (βλ. ιδέα). 

 

Πρόσβαση στην 
εκπαίδευση και τον 
πολιτισμό 

Η πρόσβαση στην εκπαίδευσης είναι από τα θέματα για τα 

οποία γίνεται συχνά λόγος. Σε αυτό περιλαμβάνονται 

διάφορα είδη ανισοτήτων πρόσβασης, καθώς και διακριτά 

επίπεδα εκπαίδευσης, με ιδιαίτερη έμφαση στην τριτοβάθμια 

εκπαίδευση. Παρά το γεγονός ότι οι ιδέες σχετικά με το θέμα 

αυτό συζητούνται σχετικά λιγότερο, η πρόταση να καταστεί 

η πρόσβαση στην εκπαίδευση δωρεάν για όλους έτυχε 

θετικής υποδοχής από ορισμένους συμμετέχοντες (βλ. 

ιδέα). 

Η μετάβαση από τη δευτεροβάθμια στην τριτοβάθμια 

εκπαίδευση θεωρείται ιδιαιτέρως σημαντική για τους 

συμμετέχοντες. Στο πλαίσιο αυτό, οι συμμετέχοντες 

απευθύνουν πολλές εκκλήσεις για την υποστήριξη των 

φοιτητών σε αυτή την κρίσιμη μετάβαση (βλ. παράδειγμα 

ιδέας), μεταξύ άλλων μέσω βελτιωμένων προγραμμάτων 

πανεπιστημιακού προσανατολισμού (βλ. ιδέα). Ορισμένες 

κατηγορίες βρίσκονται σε ιδιαίτερα μειονεκτική θέση όσον 

αφορά την πρόσβαση στην τριτοβάθμια εκπαίδευση. Για τον 

λόγο αυτό, διατυπώνονται εκκλήσεις για στήριξη των 

εθνοτικών μειονοτήτων και των ατόμων με αναπηρία κατά 

την πρόσβασή τους στις τριτοβάθμιες σπουδές (βλ. ιδέα). 

Άλλοι συμμετέχοντες έχουν επίγνωση ότι άλλα εμπόδια στην 

εκπαίδευση μπορεί να είναι γεωγραφικής ή οικονομικής 

φύσης. Για να ξεπεραστούν αυτά τα εμπόδια, πολλοί 

συμμετέχοντες ζητούν περισσότερους εκπαιδευτικούς 

πόρους στις αγροτικές περιοχές (βλ. παράδειγμα ιδέας), ενώ 

ορισμένοι προτείνουν να θεσπιστούν διάφορα είδη 

κοινωνικών παροχών που χρηματοδοτούνται από την ΕΕ, 

προκειμένου να διασφαλιστεί η οικονομική αυτονομία των 

σπουδαστών (βλ. παράδειγμα ιδέας). 

Οι ανισότητες πρόσβασης δεν επηρεάζουν μόνο την 

τριτοβάθμια εκπαίδευση αλλά και τα πολιτιστικά ιδρύματα 

και τα μουσεία. Για τον λόγο αυτό μία συμμετέχουσα ζητεί να 

διευκολυνθεί η πρόσβαση των ατόμων με αναπηρία στα 

μουσεία (βλ. ιδέα). Αυτό ήταν επίσης το θέμα της 

εκστρατείας «Όλοι έχουμε ανάγκη το θέατρο» 

(βλ. εκδήλωση), η οποία ήταν αφιερωμένη ειδικά στην 

προσβασιμότητα των ατόμων με αναπηρία στα θέατρα. Μια 

άλλη πρόταση αφορά τη θέσπιση ευρωπαϊκής κάρτας 

πρόσβασης σε μουσεία για να καταστούν τα μουσεία πιο 

προσιτά από οικονομική άποψη (βλ. ιδέα). Συναφής είναι η 

ιδέα της καθιέρωσης πολιτιστικών καρτών ή κουπονιών, 

που προωθείται από πολλούς συμμετέχοντες (βλ. 

παράδειγμα ιδέας). Μια άλλη ιδέα αποσκοπεί, αντιθέτως, 

στην αντιμετώπιση του ζητήματος αυτού από μια ευρύτερη 

προοπτική, προτείνοντας την αύξηση της δημόσιας 

χρηματοδότησης για τον πολιτισμό, μειώνοντας έτσι την 

εξάρτησή του από ιδιωτικούς πόρους (βλ. ιδέα). 

Ένας συμμετέχων αναφέρεται στις διακρίσεις εις βάρος των 

πρώην κρατουμένων. Παρά την έκτιση της ποινής τους, 

πολλοί πρώην κρατούμενοι δυσκολεύονται να επιστρέψουν 

σε μια κανονική κοινωνική ζωή, γεγονός που αυξάνει τον 

κίνδυνο να καταστούν κατ’ επανάληψη παραβάτες. Ως εκ 

τούτου, η εκπαίδευση και η κατάρτιση στις φυλακές είναι 

ιδιαίτερα σημαντικές (βλ. ιδέα). 

Για να αυξηθεί η ευαισθητοποίηση σχετικά με τα θέματα 

αυτά, μία συμμετέχουσα προωθεί την ιδέα της καθιέρωσης 

μιας Ημέρας Ίσων Ευκαιριών σε ευρωπαϊκό επίπεδο (βλ. 

ιδέα). 

Δημιουργικοί και 
ακαδημαϊκοί 
επαγγελματίες 

Όπως προαναφέρθηκε, το ζήτημα της εργασιακής 

επισφάλειας, ιδίως μεταξύ των νέων, είναι ένα ζήτημα που 

έχει τραβήξει σημαντικό βαθμό την προσοχή των 

συμμετεχόντων στην πλατφόρμα. Ο τομέας της 

δημιουργικότητας επηρεάζεται ιδιαίτερα από την επισφαλή 

εργασία. 

Ο αντίκτυπος της πανδημίας COVID-19 στις συνθήκες 

εργασίας των επαγγελματιών του πολιτιστικού τομέα, καθώς 

και των δημιουργικών κοινοτήτων, έχει οδηγήσει σε σοβαρό 

https://futureu.europa.eu/processes/Education/f/36/proposals/296
https://futureu.europa.eu/processes/Education/f/37/meetings/50260
https://futureu.europa.eu/processes/Education/f/36/proposals/104479
https://futureu.europa.eu/processes/Education/f/36/proposals/105
https://futureu.europa.eu/processes/Education/f/36/proposals/161734
https://futureu.europa.eu/processes/Education/f/36/proposals/8566
https://futureu.europa.eu/processes/Education/f/36/proposals/161767
https://futureu.europa.eu/processes/Education/f/36/proposals/186781
https://futureu.europa.eu/processes/Education/f/36/proposals/172794
https://futureu.europa.eu/processes/Education/f/36/proposals/213115
https://futureu.europa.eu/processes/Education/f/37/meetings/104875
https://futureu.europa.eu/processes/Education/f/36/proposals/225194
https://futureu.europa.eu/processes/Education/f/36/proposals/231430
https://futureu.europa.eu/processes/Education/f/36/proposals/139492
https://futureu.europa.eu/processes/Education/f/36/proposals/227008
https://futureu.europa.eu/processes/Education/f/36/proposals/221002


 

© Kantar Public 2022 104 

προβληματισμό σχετικά με το καθεστώς τους και τον ρόλο 

των θεσμικών οργάνων της ΕΕ στην παροχή ενός νομικού 

πλαισίου που θα βελτιώσει την επισφάλεια του τομέα (βλ. 

παράδειγμα ιδέας). Ένας συμμετέχων ζητεί από την ΕΕ να 

στηρίξει τον τομέα της δημιουργικότητας ώστε να 

εξασφαλιστεί δίκαιη αμοιβή για τους εργαζομένους σε αυτόν 

(βλ. ιδέα). Σύμφωνα με μια άλλη συνεισφορά, τα χρήματα 

του Ταμείου Ανάκαμψης θα πρέπει να χρησιμοποιούνται για 

τη χρηματοδότηση του πολιτιστικού τομέα, και ειδικότερα 

του τομέα του βιβλίου (βλ. ιδέα), ενώ μία συνεισφορά απαιτεί 

συγκεκριμένα την αύξηση της χρηματοδοτικής στήριξης των 

ινστιτούτων χορού (βλ. ιδέα). 

Η επαγγελματοποίηση των εργαζομένων στον τομέα του 

πολιτισμού αποτέλεσε κρίσιμο θέμα συζήτησης κατά τη 

διάρκεια διαφόρων εκδηλώσεων που διοργανώθηκαν σε 

ολόκληρη την Ευρώπη γύρω από τον πολιτισμό (βλ. 

παράδειγμα εκδήλωσης). Ένας συμμετέχων προτείνει να 

αναγνωρίσει η ΕΕ το καθεστώς των καλλιτεχνών, κάτι που 

θα διευκόλυνε επίσης τις πολιτιστικές ανταλλαγές (βλ. ιδέα). 

Άλλες συστάσεις σχετικά με τον τομέα της δημιουργικότητας 

αφορούν τόσο τη στήριξη των οργανώσεων που 

δραστηριοποιούνται σε τοπικό επίπεδο όσο και τη 

δημιουργία ενός ολοκληρωμένου συστήματος εθνικής και 

περιφερειακής συγχρηματοδότησης που θα διευκόλυνε την 

ενίσχυση της διεθνούς πολιτιστικής συνεργασίας (βλ. 

παράδειγμα ιδέας). 

Οι επαγγελματίες του ακαδημαϊκού χώρου και οι ερευνητές 

είναι άλλη μια επαγγελματική κατηγορία που επηρεάζεται σε 

μεγάλο βαθμό από την εργασιακή ανασφάλεια. Μια ιδέα 

προτείνει την αλλαγή του τρόπου χορήγησης των 

επιχορηγήσεων έρευνας για να προσαρμόσει περισσότερο 

στη διατομεακή έρευνα (βλ. ιδέα). 

Συμπεριληπτικότητα 
στον αθλητισμό 

Οι ιδέες που σχετίζονται με τον αθλητισμό, ιδίως δε όσες 

αφορούν αποκλειστικά τον αθλητισμό, καταλαμβάνουν 

μικρότερο χώρο στην πλατφόρμα. Ωστόσο, το θέμα του 

αθλητισμού έχει συζητηθεί από πολλούς συμμετέχοντες. 

Όπως προαναφέρθηκε, πολλοί συμμετέχοντες τάσσονται 

υπέρ μιας ευρωπαϊκής αθλητικής ομάδας, ενώ άλλοι ζητούν 

περισσότερη αθλητική άσκηση στα σχολεία, αλλά το θέμα 

του αθλητισμού αναφέρεται συχνά και σε σχέση με άλλα 

θέματα, όπως η συμπεριληπτικότητα. Οι συμμετέχοντες 

αμφισβητούν την ικανότητα του αθλητισμού να είναι χωρίς 

αποκλεισμούς (βλ. παράδειγμα ιδέας) και προτείνουν ιδέες 

για τη βελτίωση της συμπεριληπτικότητας του αθλητισμού 

(βλ. παράδειγμα ιδέας). Μία συμβολή ζητεί από την ΕΕ να 

εγγυηθεί την ισότητα των φύλων στον αθλητισμό, μεταξύ 

άλλων μέσω της σύστασης ειδικής ευρωπαϊκής αρχής (βλ. 

ιδέα). Σε συνεδρίαση που διοργάνωσε το Europa Press, οι 

συμμετέχοντες συζήτησαν κατά πόσον η μόδα στον 

αθλητισμό σεξουαλικοποιεί τις γυναίκες (βλ. ιδέα και 

εκδήλωση). 

Μια άλλη πτυχή του αθλητισμού που αναφέρεται συχνά είναι 

η άνιση γνώση του κοινού σχετικά με τα λιγότερο δημοφιλή 

αθλήματα (βλ. παράδειγμα ιδέας). Για τον σκοπό αυτό, 

σύμφωνα με μία ιδέα, τα θεσμικά όργανα θα πρέπει να 

παρεμβαίνουν για τη στήριξη των λιγότερο διαδεδομένων 

αθλημάτων (βλ. ιδέα). 

Σε εκδήλωση στη Γερμανία συζητήθηκαν τρόποι με τους 

οποίους ο αθλητισμός μπορεί να συμβάλει στη δράση για το 

κλίμα, όπου οι συμμετέχοντες —ως επί το πλείστον μέλη 

αθλητικών συλλόγων— αντάλλαξαν παραδείγματα καλών 

πρακτικών (βλ. εκδήλωση).

 

 

 

https://futureu.europa.eu/processes/Education/f/36/proposals/115407
https://futureu.europa.eu/processes/Education/f/36/proposals/251859
https://futureu.europa.eu/processes/Education/f/36/proposals/253872
https://futureu.europa.eu/processes/Education/f/36/proposals/254567
https://futureu.europa.eu/processes/Education/f/37/meetings/48049
https://futureu.europa.eu/processes/Education/f/36/proposals/198270
https://futureu.europa.eu/processes/Education/f/36/proposals/114313
https://futureu.europa.eu/processes/Education/f/36/proposals/213347
https://futureu.europa.eu/processes/Education/f/36/proposals/200510
https://futureu.europa.eu/processes/Education/f/36/proposals/222091
https://futureu.europa.eu/processes/Education/f/36/proposals/245164
https://futureu.europa.eu/processes/Education/f/36/proposals/202127
https://futureu.europa.eu/processes/Education/f/37/meetings/103093
https://futureu.europa.eu/processes/Education/f/36/proposals/210805
https://futureu.europa.eu/processes/Education/f/36/proposals/212224
https://futureu.europa.eu/processes/Education/f/37/meetings/355
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Γράφημα 26 – Νοητικός χάρτης της θεματικής ενότητας «Εκπαίδευση, πολιτισμός, νεολαία και αθλητισμός» δεύτερο μέρος 



 

 
© Kantar Public 2022 107 

 

   

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I: 

Κατάλογος κορυφαίων 

σε θετικές αντιδράσεις 

και σχόλια ιδεών ανά 

θεματική ενότητα 



 

 
© Kantar Public 2022 108 

 

Κορυφαίες σε σχόλια και θετικές αντιδράσεις ιδέες 
ανά θεματική ενότητα (19/04 /2021–20/02/2022) 

 

Το παρόν παράρτημα παρουσιάζει τις κορυφαίες σε σχόλια και θετικές αντιδράσεις ιδέες ανά θεματική ενότητα έως 

τις 20 Φεβρουαρίου 2022, συμπεριλαμβανομένων προτάσεων που υποβλήθηκαν από ιδιώτες, καθώς και ιδεών που 

προωθούνται από οργανισμούς. Περιλαμβάνει επίσης τις ιδέες που παρουσιάζονται υπό τη θεματική ενότητα «Άλλες 

ιδέες»· στην υπόλοιπη έκθεση, οι ιδέες υπό την εν λόγω θεματική ενότητα έχουν υπαχθεί σε μια από τις εννέα 

θεματικές ενότητες ή σε διάφορες θεματικές ενότητες εφόσον πρόκειται για οριζόντια ζητήματα. Στόχος του παρόντος 

παραρτήματος είναι να αποτυπώσει το υψηλό επίπεδο ενδιαφέροντος ή συζήτησης σχετικά με ορισμένες ιδέες στην 

πλατφόρμα. 

Πρέπει να σημειωθεί ότι οι θετικές αντιδράσεις είναι παρόμοιες με τα χαρακτηριστικά «μου αρέσει/είμαι υπέρ» των 

κοινωνικών δικτύων. Υποδηλώνουν το ενδιαφέρον των συμμετεχόντων σε μια ιδέα και την εν γένει θετική στάση τους 

απέναντί της, χωρίς ωστόσο να παρέχουν ενδείξεις τυχόν αντίρρησης σε αυτήν. Ως εκ τούτου, ο αριθμός των θετικών 

αντιδράσεων δεν αποδεικνύει τη γενική αποδοχή της ιδέας, αλλά αποτελεί μία μόνο από τις πολλές πτυχές που 

λαμβάνονται υπόψη κατά την ανάλυση των συνεισφορών στην πλατφόρμα. Τα σχόλια μπορούν να καλύπτουν ένα 

ευρύ φάσμα ανατροφοδότησης, δηλώνοντας ουδετερότητα, συμφωνία ή και έντονη διαφωνία. Για περισσότερες 

πληροφορίες σχετικά με την ανάλυση των συνεισφορών στην πλατφόρμα, βλ. παράρτημα II. 
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 Κορυφαίες σε θετικές 

αντιδράσεις 

Κορυφαίες σε σχόλια 

Κλιματική αλλαγή και περιβάλλον Ιδέα: Δίκαιη μετάβαση (βλ. ιδέα) 

Θετικές αντιδράσεις: 472 

Σχόλια: 19 

Ιδέα: Προώθηση της πυρηνικής 

ενέργειας στις περιπτώσεις όπου 

δεν μπορεί να γίνει χρήση της 

ανανεώσιμης ενέργειας (βλ. ιδέα) 

Θετικές αντιδράσεις: 118 

Σχόλια: 159 

Ιδέα: Εξάλειψη των επιδοτήσεων 

για τα ορυκτά καύσιμα (βλ. ιδέα) 

Θετικές αντιδράσεις: 321 

Σχόλια: 28 

Ιδέα: Βελτίωση της προστασίας 

της φύσης, του περιβάλλοντος, της 

βιοποικιλότητας και των 

ανθρώπων κατά την ανάπτυξη 

βιομηχανικών εγκαταστάσεων 

αιολικής ενέργειας στην Ευρώπη 

(βλ. ιδέα) 

Θετικές αντιδράσεις: 36 

Σχόλια: 96 

Ιδέα: Ένα πιο προσιτό και 

ενδεδειγμένο ευρωπαϊκό 

σιδηροδρομικό δίκτυο ως 

εναλλακτική επιλογή για τα 

δρομολόγια εντός της ΕΕ (βλ. ιδέα) 

Θετικές αντιδράσεις: 237 

Σχόλια: 35 

Ιδέα: Ανάδειξη της πυρηνικής 

ενέργειας στο επίκεντρο του 

πράσινου μετασχηματισμού (βλ. 

ιδέα) 

Θετικές αντιδράσεις: 37 

Σχόλια: 76 

Ιδέα: Euro Trainscanner (βλ. ιδέα) 

Θετικές αντιδράσεις: 202 

Σχόλια: 63 

 

Ιδέα: Μείωση της ρύπανσης του 

περιβάλλοντος μέσω της 

μεταναστευτικής πολιτικής (βλ. 

ιδέα) 

Θετικές αντιδράσεις: 8 

Σχόλια: 74 

 

Ιδέα: Απαγόρευση της αλιείας με 

ζωντανό δόλωμα εντός της ΕΕ (βλ. 

ιδέα) 

Θετικές αντιδράσεις: 175 

Σχόλια: 20 

 

Ιδέα: Euro Trainscanner (βλ. ιδέα) 

Θετικές αντιδράσεις: 202 

Σχόλια: 63 

 

 

  

https://futureu.europa.eu/processes/GreenDeal/f/1/proposals/13832
https://futureu.europa.eu/processes/GreenDeal/f/1/proposals/64
https://futureu.europa.eu/processes/GreenDeal/f/1/proposals/85
https://futureu.europa.eu/processes/GreenDeal/f/1/proposals/671
https://futureu.europa.eu/processes/GreenDeal/f/1/proposals/120
https://futureu.europa.eu/processes/GreenDeal/f/1/proposals/985
https://futureu.europa.eu/processes/GreenDeal/f/1/proposals/100
https://futureu.europa.eu/processes/GreenDeal/f/1/proposals/638
https://futureu.europa.eu/processes/GreenDeal/f/1/proposals/232256
https://futureu.europa.eu/processes/GreenDeal/f/1/proposals/100
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Υγεία Ιδέα: Τεχνολογίες επιστημονικής 

έντασης για υγιή μακροζωία: 

ανάπτυξη και πρόσβαση (βλ. ιδέα) 

Θετικές αντιδράσεις: 596 

Παρατηρήσεις: 83 

 

Ιδέα: Κατάργηση της μετάβασης 

στη θερινή ώρα: Υιοθέτηση του 

ορθού συστήματος ώρας από 

αστρονομική άποψη και, 

προαιρετικά, επίσπευση κατά μία 

ώρα του ωραρίου λειτουργίας (βλ. 

ιδέα) 

Θετικές αντιδράσεις: 41 

Σχόλια: 131 

 

Ιδέα: Ίση πρόσβαση σε οικονομικά 

προσιτές και υψηλής ποιότητας 

δημόσιες υπηρεσίες, 

συμπεριλαμβανομένων των 

υπηρεσιών υγείας (βλ. ιδέα) 

Θετικές αντιδράσεις: 456 

Σχόλια: 17 

 

Ιδέα: Τεχνολογίες επιστημονικής 

έντασης για υγιή μακροζωία: 

ανάπτυξη και πρόσβαση (βλ. ιδέα) 

Θετικές αντιδράσεις: 596 

Παρατηρήσεις: 83 

 

Ιδέα: Έρευνα για τη μυαλγική 

εγκεφαλομυελίτιδα (ME/CFS) (βλ. 

ιδέα) 

Θετικές αντιδράσεις: 217 

Σχόλια: 5 

 

Ιδέα: Αποτελεσματικότερη βοήθεια 

χάρη σε μια κοινή γλώσσα: 

Εσπεράντο (βλ. ιδέα) 

Θετικές αντιδράσεις: 43 

Σχόλια: 36 

 

Ιδέα: Έμφαση στην έρευνα για την 

αντιγήρανση και τη μακροζωία (βλ. 

ιδέα) 

Θετικές αντιδράσεις: 168 

Σχόλια: 32 

 

Ιδέα: Πολυγλωσσία στο 

νοσοκομείο: Εκπαίδευση ιατρικού 

προσωπικού στη διεθνή γλώσσα 

Esperanto (βλ. ιδέα) 

Θετικές αντιδράσεις: 22 

Σχόλια: 35 

 

Ιδέα: Τροποποίηση της Συνθήκης 

για την ενίσχυση των 

αρμοδιοτήτων της ΕΕ στον τομέα 

της υγείας (βλ. ιδέα) 

Θετικές αντιδράσεις: 117 

Σχόλια: 6 

 

Ιδέα: Έμφαση στην έρευνα για την 

αντιγήρανση και τη μακροζωία (βλ. 

ιδέα) 

Θετικές αντιδράσεις: 168 

Σχόλια: 32 

 

  

https://futureu.europa.eu/processes/Health/f/3/proposals/826
https://futureu.europa.eu/processes/Health/f/3/proposals/1715
https://futureu.europa.eu/processes/Health/f/3/proposals/13834
https://futureu.europa.eu/processes/Health/f/3/proposals/826
https://futureu.europa.eu/processes/Health/f/3/proposals/1352
https://futureu.europa.eu/processes/Health/f/3/proposals/86791
https://futureu.europa.eu/processes/Health/f/3/proposals/94
https://futureu.europa.eu/processes/Health/f/3/proposals/137750
https://futureu.europa.eu/processes/Health/f/3/proposals/677
https://futureu.europa.eu/processes/Health/f/3/proposals/94
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Ισχυρότερη οικονομία, κοινωνική 

δικαιοσύνη και θέσεις εργασίας 

Ιδέα: Ο προϋπολογισμός της ΕΕ 

στην υπηρεσία των Ευρωπαίων: 

Μια δημοσιονομική Ένωση (βλ. 

ιδέα) 

Θετικές αντιδράσεις: 580 

Σχόλια: 33 

 

Ιδέα: Χορήγηση βασικού άνευ 

όρων εισοδήματος (UBI) σε όλη 

την ΕΕ, το οποίο θα διασφαλίζει 

την υλική επιβίωση και τη 

δυνατότητα κάθε ατόμου να 

συμμετέχει στην κοινωνία (βλ. ιδέα) 

Θετικές αντιδράσεις: 317 

Σχόλια: 124 

 

Ιδέα: Νέο οικονομικό μοντέλο και 

νέα οικονομική διακυβέρνηση στην 

ΕΕ (βλ. ιδέα) 

Θετικές αντιδράσεις: 547 

Σχόλια: 33 

 

Ιδέα: Πόσα χρήματα θα 

εξοικονομούσε η Ευρωπαϊκή 

Ένωση χάρη στην Esperanto; (βλ. 

ιδέα) 

Θετικές αντιδράσεις: 79 

Σχόλια: 85 

 

Ιδέα: Ευρωπαϊκός πυλώνας 

κοινωνικών δικαιωμάτων για μια 

κοινωνική οικονομία της αγοράς 

(βλ. ιδέα) 

Θετικές αντιδράσεις: 550 

Σχόλια: 36 

 

Ιδέα: Βασικό άνευ όρων εισόδημα 

(βλ. ιδέα) 

Θετικές αντιδράσεις: 77 

Σχόλια: 83 

 

Ιδέα: Ένα ανανεωμένο ευρωπαϊκό 

κοινωνικό συμβόλαιο για μια 

δίκαιη ανάκαμψη (βλ. ιδέα) 

Θετικές αντιδράσεις: 523 

Σχόλια: 32 

 

Ιδέα: Κοινωνικό πρωτόκολλο στις 

Συνθήκες για τον τερματισμό του 

ντάμπινγκ μισθών και εργασιών 

συνθηκών (βλ. ιδέα) 

Θετικές αντιδράσεις: 33 

Σχόλια: 66 

 

Ιδέα: Κοινωνικό πρωτόκολλο στις 

Συνθήκες για τον τερματισμό του 

ντάμπινγκ μισθών και εργασιών 

συνθηκών (βλ. ιδέα) 

Θετικές αντιδράσεις: 329 

Σχόλια: 66 

 

Ιδέα: Έναρξη καταπολέμησης των 

φορολογικών παραδείσων εντός 

και εκτός της ΕΕ (βλ. ιδέα) 

Θετικές αντιδράσεις: 269 

Σχόλια: 52 

 

 

  

https://futureu.europa.eu/processes/Economy/f/10/proposals/188
https://futureu.europa.eu/processes/Economy/f/10/proposals/1556
https://futureu.europa.eu/processes/Economy/f/10/proposals/13836
https://futureu.europa.eu/processes/Economy/f/10/proposals/32473
https://futureu.europa.eu/processes/Economy/f/10/proposals/13837
https://futureu.europa.eu/processes/Economy/f/10/proposals/112
https://futureu.europa.eu/processes/Economy/f/10/proposals/13835
https://futureu.europa.eu/processes/Economy/f/10/proposals/87682
https://futureu.europa.eu/processes/Economy/f/10/proposals/87682
https://futureu.europa.eu/processes/Economy/f/10/proposals/91
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Η ΕΕ στον κόσμο Ιδέα: Η ΕΣΣΟ ζητεί τη 

μεταρρύθμιση της εμπορικής και 

επενδυτικής πολιτικής της ΕΕ και 

την εκ νέου υιοθέτηση της 

πολυμερούς προσέγγισης σε 

παγκόσμιο επίπεδο (βλ. ιδέα) 

Θετικές αντιδράσεις: 460 

Σχόλια: 17 

 

Ιδέα: Δημιουργία Ευρωπαϊκού 

Στρατού (βλ. ιδέα) 

Θετικές αντιδράσεις: 434 

Σχόλια: 203 

 

Ιδέα: Δημιουργία Ευρωπαϊκού 

Στρατού (βλ. ιδέα) 

Θετικές αντιδράσεις: 434 

Σχόλια: 203 

 

Ιδέα: Η διαδικτυακή πύλη 

«Ευρωπαϊκή Ένωση – Ειδήσεις» 

θα πρέπει επίσης να παρέχει 

ενημέρωση στην παγκόσμια 

βοηθητική γλώσσα Esperanto (βλ. 

ιδέα) 

Θετικές αντιδράσεις: 40 

Σχόλια: 63 

 

Ιδέα: Λειτουργώντας ως ενιαίο 

σύνολο: Η ΕΕ ως παγκόσμιος 

παράγοντας (βλ. ιδέα) 

Θετικές αντιδράσεις: 299 

Σχόλια: 24 

 

Ιδέα: Ενοποίηση της Ευρώπης: 

Συνέχιση της διεύρυνσης της ΕΕ 

(βλ. ιδέα) 

Θετικές αντιδράσεις: 230 

Σχόλια: 61 

 

Ιδέα: Εξωτερική πολιτική σε 

επίπεδο ΕΕ με βάση την απόλυτη 

πλειοψηφία και όχι την ομοφωνία 

(βλ. ιδέα) 

Θετικές αντιδράσεις: 257 

Σχόλια: 51 

 

Ιδέα: Εξωτερική πολιτική σε 

επίπεδο ΕΕ με βάση την απόλυτη 

πλειοψηφία και όχι την ομοφωνία 

(βλ. ιδέα) 

Θετικές αντιδράσεις: 257 

Σχόλια: 51 

 

Ενοποίηση της Ευρώπης: 

Συνέχιση της διεύρυνσης της ΕΕ 

(βλ. ιδέα) 

Θετικές αντιδράσεις: 230 

Σχόλια: 61 

 

Ιδέα: Ενοποίηση των ενόπλων 

δυνάμεων των κρατών μελών σε 

ευρωπαϊκό επίπεδο (βλ. ιδέα) 

Θετικές αντιδράσεις: 21 

Σχόλια: 33 

 

 

  

https://futureu.europa.eu/processes/EUInTheWorld/f/16/proposals/13844
https://futureu.europa.eu/processes/EUInTheWorld/f/16/proposals/142
https://futureu.europa.eu/processes/EUInTheWorld/f/16/proposals/142
https://futureu.europa.eu/processes/EUInTheWorld/f/16/proposals/137133
https://futureu.europa.eu/processes/EUInTheWorld/f/16/proposals/192
https://futureu.europa.eu/processes/EUInTheWorld/f/16/proposals/93
https://futureu.europa.eu/processes/EUInTheWorld/f/16/proposals/159
https://futureu.europa.eu/processes/EUInTheWorld/f/16/proposals/159
https://futureu.europa.eu/processes/EUInTheWorld/f/16/proposals/93
https://futureu.europa.eu/processes/EUInTheWorld/f/16/proposals/1175
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Αξίες και δικαιώματα, κράτος 

δικαίου, ασφάλεια 

Ιδέα: 10 εκατομμύρια φωνές: να 

καταστεί η καταλανική επίσημη 

γλώσσα της ΕΕ (βλ. ιδέα) 

Θετικές αντιδράσεις: 823 

Σχόλια: 95 

 

Ιδέα: Προστασία της ευάλωτης 

ανθρώπινης ζωής: μια ευρωπαϊκή 

αξία (βλ. ιδέα) 

Θετικές αντιδράσεις: 242 

Σχόλια: 190 

 

Ιδέα: Να μην υπάρχουν δύο μέτρα 

και δύο σταθμά στην υπεράσπιση 

της δημοκρατίας και του κράτους 

δικαίου (βλ. ιδέα) 

Θετικές αντιδράσεις: 573 

Σχόλια: 39 

 

Ιδέα: Δημιουργία κοινού 

ευρωπαϊκού στρατού (βλ. ιδέα) 

Θετικές αντιδράσεις: 68 

Σχόλια: 183 

 

Ιδέα: Ενίσχυση της επιβολής της 

εφαρμογής των πράξεων για τα 

ανθρώπινα δικαιώματα (βλ. ιδέα) 

Θετικές αντιδράσεις: 476 

Σχόλια: 14 

 

Ιδέα: Τρισωμία 21: Θέλουμε 

περισσότερα... (βλ. ιδέα) 

Θετικές αντιδράσεις: 82 

Σχόλια: 142 

 

Ιδέα: Ισότητα των φύλων (βλ. ιδέα) 

Θετικές αντιδράσεις: 465 

Σχόλια: 21 

 

Ιδέα: Προστασία των θεμελιωδών 

αξιών μας: Μηχανισμός για τη 

δημοκρατία, το κράτος δικαίου και 

τα θεμελιώδη δικαιώματα (βλ. ιδέα) 

Θετικές αντιδράσεις: 256 

Σχόλια: 116 

 

Ιδέα: Προστασία των θεμελιωδών 

αξιών μας: Μηχανισμός για τη 

δημοκρατία, το κράτος δικαίου και 

τα θεμελιώδη δικαιώματα (βλ. ιδέα) 

Θετικές αντιδράσεις: 256 

Σχόλια: 116 

 

Ιδέα: Αναγνώριση του Esperanto 

ως μίας από τις πολιτιστικές 

γλώσσες των πολιτών της ΕΕ. (βλ. 

ιδέα) 

Θετικές αντιδράσεις: 220 

Σχόλια: 90 

 

 

  

https://futureu.europa.eu/processes/ValuesRights/f/12/proposals/254369
https://futureu.europa.eu/processes/ValuesRights/f/12/proposals/152329
https://futureu.europa.eu/processes/ValuesRights/f/12/proposals/250174
https://futureu.europa.eu/processes/ValuesRights/f/12/proposals/299
https://futureu.europa.eu/processes/ValuesRights/f/12/proposals/13839
https://futureu.europa.eu/processes/ValuesRights/f/12/proposals/134773
https://futureu.europa.eu/processes/ValuesRights/f/12/proposals/13840
https://futureu.europa.eu/processes/ValuesRights/f/12/proposals/160
https://futureu.europa.eu/processes/ValuesRights/f/12/proposals/160
https://futureu.europa.eu/processes/ValuesRights/f/12/proposals/145037
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Ψηφιακός μετασχηματισμός Ιδέα: Δίκαιη ψηφιοποίηση (βλ. ιδέα) 

Θετικές αντιδράσεις: 489 

Σχόλια: 43 

 

Ιδέα: EU-CAP = Πλατφόρμα 

Ενημέρωσης των Ευρωπαίων 

Πολιτών (βλ. ιδέα) 

Θετικές αντιδράσεις: 0 

Σχόλια: 81 

 

Ιδέα: Δημόσια χρηματοδότηση 

ανοικτού λογισμικού και υλισμικού 

(βλ. ιδέα) 

Θετικές αντιδράσεις: 152 

Σχόλια: 9 

 

Ιδέα: Απαγόρευση 

κρυπτονομισμάτων (βλ. ιδέα) 

Θετικές αντιδράσεις: 14 

Σχόλια: 52 

 

Ιδέα: Ευρωπαϊκή παραγωγή τσιπ 

(βλ. ιδέα) 

Θετικές αντιδράσεις: 120 

Σχόλια: 34 

 

Ιδέα: Προώθηση ραδιοφωνικών 

και τηλεοπτικών προγραμμάτων 

τα οποία, μέσω διαύλων ψηφιακής 

μετάδοσης (DAB+ ή DVB-T2), 

παρέχουν επίσης ενημέρωση στην 

Esperanto, την παγκόσμια 

βοηθητική γλώσσα (βλ. ιδέα) 

Θετικές αντιδράσεις: 26 

Σχόλια: 47 

 

Ιδέα: Όλοι οι πολίτες της ΕΕ θα 

πρέπει να έχουν ισότιμη 

πρόσβαση στην πλατφόρμα 

Kickstarter (βλ. ιδέα) 

Θετικές αντιδράσεις: 100 

Σχόλια: 11 

 

Ιδέα: Καθολικό εισόδημα για τους 

συντηρητές λογισμικού ανοικτού 

κώδικα (βλ. ιδέα) 

Θετικές αντιδράσεις: 58 

Σχόλια: 43 

 

Ιδέα: Προς μια δεοντολογική ΤΝ: 

προώθηση του διαλόγου και 

αποφυγή των ανισοτήτων (βλ. ιδέα) 

Θετικές αντιδράσεις: 96 

Σχόλια: 5 

 

Ιδέα: Δίκαιη ψηφιοποίηση (βλ. ιδέα) 

Θετικές αντιδράσεις: 489 

Σχόλια: 43 

 

 

  

https://futureu.europa.eu/processes/Digital/f/15/proposals/13838
https://futureu.europa.eu/processes/Digital/f/15/proposals/5553
https://futureu.europa.eu/processes/Digital/f/15/proposals/61
https://futureu.europa.eu/processes/Digital/f/15/proposals/821
https://futureu.europa.eu/processes/Digital/f/15/proposals/167
https://futureu.europa.eu/processes/Digital/f/15/proposals/150021
https://futureu.europa.eu/processes/Digital/f/15/proposals/2014
http://futureu.europa.eu/processes/Digital/f/15/proposals/1364
https://futureu.europa.eu/processes/Digital/f/15/proposals/245554
https://futureu.europa.eu/processes/Digital/f/15/proposals/13838
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Ευρωπαϊκή δημοκρατία Ιδέα: Η ισχύς εν τη ενώσει: Μια 

δημοκρατική ευρωπαϊκή 

Ομοσπονδία (βλ. ιδέα) 

Θετικές αντιδράσεις: 935 

Σχόλια: 183 

 

Ιδέα: Χρειαζόμαστε μια κοινή 

ευρωπαϊκή γλώσσα (βλ. ιδέα) 

Θετικές αντιδράσεις: 120 

Σχόλια: 186 

 

Ιδέα: Για έναν μηχανισμό 

σαφήνειας σχετικά με το δικαίωμα 

αυτοδιάθεσης (βλ. ιδέα) 

Θετικές αντιδράσεις: 905 

Σχόλια: 153 

 

Ιδέα: Η ισχύς εν τη ενώσει: Μια 

δημοκρατική ευρωπαϊκή 

Ομοσπονδία (βλ. ιδέα) 

Θετικές αντιδράσεις: 932 

Σχόλια: 183 

 

Ιδέα: Να καταργηθεί το βέτο του 

Συμβουλίου! (Έκκληση προς τους 

εκπροσώπους της Διάσκεψης) (βλ. 

ιδέα) 

Θετικές αντιδράσεις: 757 

Σχόλια: 87 

 

Ιδέα: Για έναν μηχανισμό 

σαφήνειας σχετικά με το δικαίωμα 

αυτοδιάθεσης (βλ. ιδέα) 

Θετικές αντιδράσεις: 905 

Σχόλια: 153 

 

Ιδέα: Σχέδιο μεταρρυθμίσεων για 

μια ευρωπαϊκή δημοκρατία που 

βασίζεται στους πολίτες (βλ. ιδέα) 

Θετικές αντιδράσεις: 611 

Σχόλια: 61 

 

Ιδέα: Άμεση εκλογή του Προέδρου 

της Ευρωπαϊκής Ένωσης (βλ. ιδέα) 

Θετικές αντιδράσεις: 221 

Σχόλια: 114 

 

Ιδέα: Δεν μπορεί να υπάρξει 

πραγματική ευρωπαϊκή 

δημοκρατία χωρίς αυτόνομη 

δημοσιονομική εξουσία της ΕΕ (βλ. 

ιδέα) 

Θετικές αντιδράσεις: 585 

Σχόλια: 38 

 

Ιδέα: Καλύτερες γλωσσικές 

δεξιότητες – καλύτερη δημοκρατία. 

Αγγλικά_και_Esperanto! (βλ. ιδέα) 

Θετικές αντιδράσεις: 180 

Σχόλια: 110 

 

 

  

https://futureu.europa.eu/processes/Democracy/f/6/proposals/178
https://futureu.europa.eu/processes/Democracy/f/6/proposals/43
https://futureu.europa.eu/processes/Democracy/f/6/proposals/248887
https://futureu.europa.eu/processes/Democracy/f/6/proposals/178
https://futureu.europa.eu/processes/Democracy/f/6/proposals/218165
https://futureu.europa.eu/processes/Democracy/f/6/proposals/248887
https://futureu.europa.eu/processes/Democracy/f/6/proposals/56299
https://futureu.europa.eu/processes/Democracy/f/6/proposals/53
https://futureu.europa.eu/processes/Democracy/f/6/proposals/8515
https://futureu.europa.eu/processes/Democracy/f/6/proposals/44420
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 Κορυφαίες σε θετικές αντιδράσεις Κορυφαίες σε σχόλια 

Μετανάστευση Ιδέα: Μια κοινή πολιτική 

μετανάστευσης και ασύλου, με 

βάση τον σεβασμό των 

δικαιωμάτων και την ίση 

μεταχείριση (βλ. ιδέα) 

Θετικές αντιδράσεις: 482 

Σχόλια: 56 

 

Ιδέα: Τέλος στη μετανάστευση 

από μη ευρωπαϊκές και μη 

ανεπτυγμένες χώρες (βλ. ιδέα) 

Θετικές αντιδράσεις: 132 

Σχόλια: 136 

 

Ιδέα: Τέλος στη μετανάστευση από 

μη ευρωπαϊκές και μη ανεπτυγμένες 

χώρες (βλ. ιδέα) 

Θετικές αντιδράσεις: 133 

Σχόλια: 136 

 

Ιδέα: Απομάκρυνση παράτυπων 

αιτούντων άσυλο/μεταναστών

 (βλ. ιδέα) 

Θετικές αντιδράσεις: 44 

Σχόλια: 91 

 

Ιδέα: Η ανθρωπότητα δεν έχει 

σύνορα: μια ενιαία μεταναστευτική 

πολιτική (βλ. ιδέα) 

Θετικές αντιδράσεις: 89 

Σχόλια: 11 

 

Ιδέα: Μετανάστευση και ένταξη 

(βλ. ιδέα) 

Θετικές αντιδράσεις: 77 

Σχόλια: 71 

 

Ιδέα: Απέλαση από την ΕΕ (βλ. ιδέα) 

Θετικές αντιδράσεις: 88 

Σχόλια: 38 

 

Ιδέα: Προώθηση οργανώσεων 

διδάσκουν την εθνική γλώσσα 

μέσω της Esperanto  (βλ. ιδέα) 

Θετικές αντιδράσεις: 22 

Σχόλια: 57 

 

Ιδέα: Μετανάστευση και ένταξη (βλ. 

ιδέα) 

Θετικές αντιδράσεις: 77 

Σχόλια: 71 

 

Ιδέα: Μια κοινή πολιτική 

μετανάστευσης και ασύλου, με 

βάση τον σεβασμό των 

δικαιωμάτων και την ίση 

μεταχείριση (βλ. ιδέα) 

Θετικές αντιδράσεις: 482 

Σχόλια: 56 

 

 

  

https://futureu.europa.eu/processes/Migration/f/34/proposals/13841
https://futureu.europa.eu/processes/Migration/f/34/proposals/119
https://futureu.europa.eu/processes/Migration/f/34/proposals/119
https://futureu.europa.eu/processes/Migration/f/34/proposals/224
https://futureu.europa.eu/processes/Migration/f/34/proposals/19837
https://futureu.europa.eu/processes/Migration/f/34/proposals/110
https://futureu.europa.eu/processes/Migration/f/34/proposals/74
https://futureu.europa.eu/processes/Migration/f/34/proposals/238064
https://futureu.europa.eu/processes/Migration/f/34/proposals/110
https://futureu.europa.eu/processes/Migration/f/34/proposals/13841
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 Κορυφαίες σε θετικές αντιδράσεις Κορυφαίες σε σχόλια 

Παιδεία, πολιτισμός, νεολαία και 

αθλητισμός 

Ιδέα: Ανάγκη για βελτίωση της 

εκμάθησης γλωσσών στην ΕΕ (βλ. 

ιδέα) 

Θετικές αντιδράσεις: 718 

Σχόλια: 151 

 

Ιδέα: Ανάγκη για βελτίωση της 

εκμάθησης γλωσσών στην ΕΕ (βλ. 

ιδέα) 

Θετικές αντιδράσεις: 718 

Σχόλια: 151 

 

Ιδέα: Νεολαία. Η ΕΕ δεν πρέπει να 

χρηματοδοτεί την επισφάλεια (βλ. 

ιδέα) 

Θετικές αντιδράσεις: 475 

Σχόλια: 20 

 

Ιδέα: Πιο ευτυχείς σπουδαστές 

γλωσσών, πιο επιτυχημένοι 

καθηγητές γλωσσών (βλ. ιδέα) 

Θετικές αντιδράσεις: 139 

Σχόλια: 88 

 

Ιδέα: Η διά βίου μάθηση και το 

δικαίωμα στην κατάρτιση πρέπει 

γίνει πραγματικότητα για όλους 

στην Ευρώπη (βλ. ιδέα) 

Θετικές αντιδράσεις: 464 

Σχόλια: 21 

 

Ιδέα: Διδασκαλία γλωσσών στην 

Ευρώπη (βλ. ιδέα) 

Θετικές αντιδράσεις: 184 

Σχόλια: 83 

 

Ιδέα: Ένα μάθημα για την 

Esperanto για τους μαθητές της 

Ευρωπαϊκής Ένωσης (βλ. ιδέα) 

Θετικές αντιδράσεις: 238 

Σχόλια: 62 

 

Ιδέα: Ένα μάθημα για την 

Esperanto για τους μαθητές της 

Ευρωπαϊκής Ένωσης (βλ. ιδέα) 

Θετικές αντιδράσεις: 238 

Σχόλια: 62 

Ιδέα: Δημιουργία ενός ευρωπαϊκού 

δημόσιου ραδιοτηλεοπτικού 

φορέα (βλ. ιδέα) 

Θετικές αντιδράσεις: 195 

Σχόλια: 54 

 

Ιδέα: Εσπεράντο – Διεθνής 

βοηθητική γλώσσα (βλ. ιδέα) 

Θετικές αντιδράσεις: 111 

Σχόλια: 60 

 

 

  

https://futureu.europa.eu/processes/Education/f/36/proposals/23893
https://futureu.europa.eu/processes/Education/f/36/proposals/23893
https://futureu.europa.eu/processes/Education/f/36/proposals/13843
https://futureu.europa.eu/processes/Education/f/36/proposals/63064
https://futureu.europa.eu/processes/Education/f/36/proposals/13842
https://futureu.europa.eu/processes/Education/f/36/proposals/260
https://futureu.europa.eu/processes/Education/f/36/proposals/39238
https://futureu.europa.eu/processes/Education/f/36/proposals/39238
https://futureu.europa.eu/processes/Education/f/36/proposals/163
https://futureu.europa.eu/processes/Education/f/36/proposals/1536
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 Κορυφαίες σε θετικές αντιδράσεις Κορυφαίες σε σχόλια 

Άλλες ιδέες Ιδέα: Για την ευρωπαϊκή κυριαρχία. 

Οι αναγκαίες μεταρρυθμίσεις. (βλ. 

ιδέα) 

Θετικές αντιδράσεις: 505 

Σχόλια: 26 

Ιδέα: Η Esperanto, μια κοινή 

ουδέτερη γλώσσα, σχεδιασμένη 

ώστε να μαθαίνεται εύκολα: ένα 

εργαλείο για μια πιο ενωμένη 

Ευρωπαϊκή Ένωση (βλ. ιδέα) 

Θετικές αντιδράσεις: 261 

Σχόλια: 233 

Ιδέα: Επίσημα αναγνώριση της 

Esperanto ως μίας από τις γλώσσες 

των πολιτών της ΕΕ (βλ. ιδέα) 

Θετικές αντιδράσεις: 325 

Σχόλια: 138 

Ιδέα: Επίσημα αναγνώριση της 

Esperanto ως μίας από τις γλώσσες 

των πολιτών της ΕΕ (βλ. ιδέα) 

Θετικές αντιδράσεις: 325 

Σχόλια: 138 

Ιδέα: Η Esperanto, μια κοινή 

ουδέτερη γλώσσα, σχεδιασμένη 

ώστε να μαθαίνεται εύκολα: ένα 

εργαλείο για μια πιο ενωμένη 

Ευρωπαϊκή Ένωση (βλ. ιδέα) 

Θετικές αντιδράσεις: 261 

Σχόλια: 233 

Ιδέα: Χαιρετισμός της ευρωπαϊκής 

σημαίας  (βλ. ιδέα) 

Θετικές αντιδράσεις: 0 

Σχόλια: 120 

 

Ιδέα: Σχέδιο δράσης για τη 

μετάβαση σε μια επιστήμη χωρίς 

πειράματα σε ζώα (βλ. ιδέα) 

Θετικές αντιδράσεις: 226 

Σχόλια: 22 

 

Ιδέα: Ευρωπαϊκή Ένωση – 

Ομοσπονδιακό Κράτος (βλ. ιδέα) 

Θετικές αντιδράσεις: 125 

Σχόλια: 79 

 

Ιδέα: Διακοπή της ταλαιπωρίας των 

ζώων στο εμπόριο εξωτικών ζώων 

συντροφιάς με τη χρήση θετικού 

καταλόγου (βλ. ιδέα) 

Θετικές αντιδράσεις: 221 

Σχόλια: 7 

 

Ιδέα: Υιοθέτηση ευρωπαϊκής 

γλώσσας (βλ. ιδέα) 

Θετικές αντιδράσεις: 75 

Σχόλια: 73 

 

 

https://futureu.europa.eu/processes/OtherIdeas/f/8/proposals/8459
https://futureu.europa.eu/processes/OtherIdeas/f/8/proposals/5399
https://futureu.europa.eu/processes/OtherIdeas/f/8/proposals/17955
https://futureu.europa.eu/processes/OtherIdeas/f/8/proposals/17955
https://futureu.europa.eu/processes/OtherIdeas/f/8/proposals/5399
https://futureu.europa.eu/processes/OtherIdeas/f/8/proposals/48412
https://futureu.europa.eu/processes/OtherIdeas/f/8/proposals/219914
https://futureu.europa.eu/processes/OtherIdeas/f/8/proposals/41
https://futureu.europa.eu/processes/OtherIdeas/f/8/proposals/219880
https://futureu.europa.eu/processes/OtherIdeas/f/8/proposals/730
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Οι παράμετροι που χρησιμοποιούνται για την ανάλυση στην 

παρούσα έκθεση προέρχονται από μια ζωντανή πλατφόρμα 

όπου τα δεδομένα ενημερώνονται συνεχώς, ακόμη και κατά 

τη διάρκεια της ανάλυσης δεδομένων της ερευνητικής 

ομάδας. 

Οι κύριες παράμετροι που χρησιμοποιούνται για την 

ποσοτική ανάλυση είναι οι εξής: 

 Αριθμητικά δεδομένα για τις ιδέες που 

συνεισφέρουν οι συμμετέχοντες, είτε ως ιδιώτες 

είτε ως εκπρόσωποι ενός οργανισμού. Τα 

αριθμητικά δεδομένα συνίστανται από ένα σύνολο 

ιδεών —αθροιστικά και εντός των διαφόρων 

θεματικών ενοτήτων. 

 Αριθμητικά δεδομένα για τις θετικές αντιδράσεις: Οι 

θετικές αντιδράσεις είναι παρόμοιες με τα 

χαρακτηριστικά «μου αρέσει/είμαι υπέρ» των 

κοινωνικών δικτύων. Υποδηλώνουν το ενδιαφέρον 

των συμμετεχόντων σε μια ιδέα και την εν γένει 

θετική στάση τους απέναντί της, χωρίς ωστόσο να 

παρέχουν ενδείξεις τυχόν αντίρρησης σε αυτήν. Ως 

εκ τούτου, ο αριθμός των θετικών αντιδράσεων δεν 

αποδεικνύει από μόνος του τη γενική αποδοχή της 

ιδέας, αλλά αποτελεί μία μόνο από τις πολλές 

πτυχές που λαμβάνονται υπόψη κατά την ανάλυση 

των συνεισφορών στην πλατφόρμα. Τα αριθμητικά 

δεδομένα αποτελούνται από τον σύνολο των 

θετικών αντιδράσεων —αθροιστικά, στο πλαίσιο 

των διαφόρων θεματικών ενοτήτων και σε σχέση 

με μια συγκεκριμένη ιδέα (χρησιμοποιούνται 

επίσης για την ταξινόμηση των ιδεών με βάση τον 

αριθμό των θετικών αντιδράσεων). 

 Αριθμητικά δεδομένα για τα σχόλια των 

συμμετεχόντων: η ανάλυση περιλαμβάνει επίσης 

τον αριθμό των σχολίων κάθε συμμετέχοντος επί 

των ιδεών των άλλων συμμετεχόντων, καθώς 

βάσει αυτού μπορεί να εκτιμηθεί ο βαθμός ενεργού 

ενδιαφέροντος για την ιδέα αυτή. Από άποψη 

ουσίας, τα σχόλια μπορούν να καλύπτουν ένα ευρύ 

φάσμα ανατροφοδότησης, δηλώνοντας 

ουδετερότητα, συμφωνία ή και έντονη διαφωνία. 

Αυτό αντικατοπτρίζεται στην ποιοτική ανάλυση (βλ. 

κατωτέρω). Τα αριθμητικά δεδομένα αποτελούνται 

από τον σύνολο των σχολίων —αθροιστικά, στο 

πλαίσιο των διαφόρων θεματικών ενοτήτων και σε 

σχέση με μια συγκεκριμένη ιδέα (χρησιμοποιούνται 

επίσης για την ταξινόμηση των ιδεών με βάση τον 

αριθμό των σχολίων). 

 Αριθμητικά δεδομένα για τις εκδηλώσεις: οι 

συνεισφέροντες μπορούν να οργανώσουν 

εκδηλώσεις στην πλατφόρμα και να αναρτήσουν 

εκθέσεις σχετικά με αυτές. Τα αριθμητικά δεδομένα 

καλύπτουν ένα σύνολο εκδηλώσεων —αθροιστικά 

και εντός των διαφόρων θεματικών ενοτήτων. 

 Κοινωνικοδημογραφικά δεδομένα 

(ανωνυμοποιημένα): Προτού συμμετάσχουν στην 

πλατφόρμα, οι συνεισφέροντες καλούνται να 

παράσχουν πληροφορίες σχετικά με την χώρα 

διαμονής τους, το εκπαιδευτικό τους υπόβαθρο, 

την ηλικία τους, το φύλο τους και την επαγγελματική 

τους κατάσταση. Η επεξεργασία των δεδομένων 

γίνεται ανώνυμα. Δεδομένου ότι οι πληροφορίες 

αυτές κοινοποιούνται οικειοθελώς (περίπου το 

73 % των συμμετεχόντων τις παρέχει), υπάρχουν 

περιορισμοί όσον αφορά τις πληροφορίες που 

μπορούν να παρασχεθούν στα προφίλ των 

συμμετεχόντων. Είναι εξαιρετικά απίθανο να 

παράσχουν οι συμμετέχοντες πληροφορίες σχετικά 

με το επάγγελμα, την εκπαίδευση και τη χώρα 

διαμονής τους. Για τους οργανισμούς μπορούν να 

παρασχεθούν πληροφορίες μόνο όσον αφορά τη 

χώρα όπου εδρεύουν. 

Η έκθεση επικεντρώνεται κυρίως στην ποιοτική ανάλυση 

βάσει των ιδεών, των σχολίων και των εκθέσεων 

εκδηλώσεων για να δώσει μια γενική εικόνα της 

περιεχομένου της πλατφόρμας. Στο πλαίσιο των 

προκαθορισμένων θεματικών ενοτήτων προσδιορίζονται 

θέματα και επιμέρους θέματα. 

Στην πράξη, στο πλαίσιο κάθε θεματικής ενότητας, μια 

ερευνητική ομάδα πραγματοποίησε μη αυτόματη ανάλυση 

κειμένου και ομαδοποίησε το σύνολο των προτεινόμενων 

ιδεών και των καταληκτικών εκδηλώσεων για τις οποίες 

έχουν υποβληθεί σχετικές εκθέσεις. Για την υποστήριξη 

αυτού του έργου, το περιεχόμενο που διατίθεται μέσω της 

πλατφόρμας έχει υποβληθεί σε επεξεργασία από 

αυτοματοποιημένο σύστημα ανάλυσης κειμένου, το οποίο 

έχει χρησιμοποιηθεί για να βοηθήσει τους αναλυτές να 

κατανοήσουν τον μεγάλο όγκο των υποβληθεισών 

συνεισφορών. Καθίσταται έτσι δυνατή η συγκέντρωση 

(ομαδοποίηση) των συνεισφορών σε όλες τις γλώσσες και η 

αναζήτηση παρόμοιου περιεχομένου στο σύνολο της 

πλατφόρμας και σε όλες τις γλώσσες. Οι αναλυτές 

χρησιμοποιούν το σύστημα ανάλυσης κειμένου για να 

διευκολύνουν την πολυγλωσσική ανάλυση περιεχομένου και 

να εντοπίσουν ευκολότερα τις πολλαπλές περιπτώσεις 

παρόμοιας ιδέας σε διάφορες εισηγήσεις. Αυτό βοηθά στην 

αξιολόγηση της συχνότητας εμφάνισης ενός συγκεκριμένου 

θέματος ή επιμέρους θέματος. Το σύστημα ανάλυσης 

κειμένου αξιολογεί μόνο το περιεχόμενο που υποβάλλεται 

μέσω της πλατφόρμας. Σε αυτό περιλαμβάνονται 

ψευδωνυμοποιημένες απαντήσεις στο 

κοινωνικοδημογραφικό ερωτηματολόγιο, το οποίο 

χρησιμοποιείται για τη συγκέντρωση των 

κοινωνικοδημογραφικών δεδομένων, καθώς και άλλο 

περιεχόμενο (ιδέες, σχόλια και εγκρίσεις) που υποβάλλεται 

στην πλατφόρμα (συμπεριλαμβανομένων των σχετικών 

μεταδεδομένων, όπως ο χρόνος υποβολής της 

συνεισφοράς). Ακολούθως, η ερευνητική ομάδα διάβασε τις 

ιδέες εντός της προσδιορισθείσας ομάδας καθώς και τις 

περιγραφές των εκδηλώσεων μαζί με τις εκθέσεις τους για 



 

© Kantar Public 2022 121 

 

να συνοψίσει τα κοινά θέματα και τα πιθανά επιμέρους 

θέματα, επισημαίνοντας επίσης παραλλαγές και ενδεχόμενα 

σημεία διαφωνίας στις ενότητες σχολίων. Επισημαίνονται 

επίσης ιδέες που υποστηρίζονται συχνά ή ευρέως, οι οποίες 

σχετίζονται με το θέμα ή το επιμέρους θέμα. Τα 

εντοπισθέντα θέματα και επιμέρους θέματα παρουσιάζονται 

με τη σειρά της συνχότητας εμφάνισης, όπως αξιολογείται 

από τον αναλυτή με τη βοήθεια του συστήματος ανάλυσης 

κειμένων. 

Απώτερος στόχος αυτής της ποιοτικής προσέγγισης δεν 

είναι μόνο η καταγραφή των θεμάτων ή των ιδεών που 

προσελκύουν το μεγαλύτερο ενδιαφέρον στην πλατφόρμα, 

αλλά και η καταγραφή του εύρους και της πολυμορφίας των 

ιδεών στο πλαίσιο μιας θεματικής ενότητας. Σε περίπτωση 

που αρκετές ιδέες που υποβλήθηκαν στην πλατφόρμα 

αποτελούν πρακτικά εκφράσεις της ίδιας ιδέας ή του ίδιου 

επιμέρους θέματος, τούτο επισημαίνεται στην περίληψη με 

την προσθήκη της μνείας «επαναλαμβανόμενη/-ο» ή 

«σημαντική/-ό» ιδέα ή επιμέρους θέμα. 

Οι περιλήψεις περιλαμβάνουν επίσης συνδέσμους προς 

ιδέες ή εκδηλώσεις που περιέχουν επεξηγήσεις, στις οποίες 

περιγράφεται μια συγκεκριμένη πρόταση ή παρέχεται μια 

ικανοποιητική σύνοψη του γενικού επιχειρήματος του 

συγκεκριμένου θέματος ή επιμέρους θέματος. 

Κατά την ανάλυση των εκδηλώσεων, η ερευνητική ομάδα 

επικεντρώνεται σε καταληκτικές εκδηλώσεις για τις οποίες 

έχει υποβληθεί σχετική έκθεση. Ιδιαίτερη προσοχή δίνεται 

στις εκδηλώσεις με πιο συμμετοχικό και διαβουλευτικό 

χαρακτήρα, ώστε να συμπεριληφθούν οι φωνές και οι 

απόψεις των πολιτών που διαφορετικά ενδέχεται να μην 

βρουν έκφραση στην ψηφιακή πλατφόρμα. 

Η υποδιαίρεση μιας θεματικής ενότητας σε θέματα και 

επιμέρους θέματα ή ιδέες απεικονίζεται οπτικά στον σχετικό 

νοητικό χάρτη. 
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