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Διάσκεψη για το μέλλον της Ευρώπης 

Έκθεση 

2η ομάδα Ευρωπαίων πολιτών: «Ευρωπαϊκή δημοκρατία / Αξίες 
και δικαιώματα, κράτος δικαίου, ασφάλεια» 

3η σύνοδος: 10-12 Δεκεμβρίου 2021, Φλωρεντία, Ιταλία 

Οι συνεδριάσεις των ομάδων Ευρωπαίων πολιτών διοργανώνονται από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, 
το Συμβούλιο της ΕΕ και την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, στο πλαίσιο της Διάσκεψης για το μέλλον της 
Ευρώπης. 

Το παρόν έγγραφο1 εκπονήθηκε από συμβουλευτική ομάδα, η οποία αποτελείται από τους φορείς 
«Missions Publiques», «Danish Board of Technology», «Deliberativa», «Ifok», και «Kantar Public», που 
είναι επιφορτισμένοι με τον σχεδιασμό και την υλοποίηση των ομάδων. 2η ομάδα ομιλητών: 
«Ευρωπαϊκή δημοκρατία/ Αξίες και δικαιώματα, κράτος δικαίου, ασφάλεια». Η 3η σύνοδος 

συντονίστηκε από κοινού από τους φορείς «Deliberativa», «Missions Publiques» και «Ifok». 

Πίνακας περιεχομένων 

1. Σύνοψη της 3ης συνόδου 

2. Πλαίσιο της 3ης συνόδου της ομάδας Ευρωπαίων πολιτών 

3. Κύρια αποτελέσματα της συνόδου: συστάσεις που εγκρίθηκαν από την ομάδα  

 

 

⚫ Παράρτημα I: Πώς εκπονήθηκαν οι συστάσεις; 

⚫ Παράρτημα II: Συμβολή εμπειρογνωμόνων/ειδικών στην επαλήθευση γεγονότων για την 

υποστήριξη της σχετικής διαδικασίας 

⚫ Παράρτημα III: Άλλες συστάσεις που εξετάστηκαν από την ομάδα και δεν εγκρίθηκαν 

⚫ Παράρτημα IV: Ομαδοποιημένοι προσανατολισμοί 

 

1. Σύνοψη της 3ης συνόδου 

Στις 10-12 Δεκεμβρίου, 162 τυχαία επιλεγμένοι Ευρωπαίοι πολίτες διαφόρων ηλικιών, με 

διαφορετικό υπόβαθρο και προερχόμενοι από όλη την Ευρωπαϊκή Ένωση, συναντήθηκαν για τρίτη 

φορά για να συζητήσουν τα θέματα «Ευρωπαϊκή δημοκρατία/Αξίες και δικαιώματα, κράτος δικαίου, 

ασφάλεια», συνεχίζοντας τις συζητήσεις που πραγματοποιήθηκαν κατά τη διάρκεια της 1ης και της 

2ης συνόδου. Για την τελευταία αυτή σύνοδο, οι συμμετέχοντες φιλοξενήθηκαν στο Ευρωπαϊκό 

Πανεπιστημιακό Ινστιτούτο, στη Φλωρεντία, ενώ υπήρχε και η δυνατότητα διαδικτυακής 

συμμετοχής. Χρησιμοποιώντας τους προσανατολισμούς που ανέπτυξαν κατά τη διάρκεια της 2ης 

συνόδου ως βάση του έργου τους, οι πολίτες διατύπωσαν και ενέκριναν 39 τελικές συστάσεις, οι 

οποίες θα παρουσιαστούν και θα συζητηθούν στην ολομέλεια της Διάσκεψης. Από τους 162 

συμμετέχοντες, οι 26 συμμετείχαν και παρενέβησαν εξ αποστάσεως. 

 
1Αποποίηση ευθύνης: Η παρούσα έκθεση αποτελεί αποκλειστική ευθύνη των συντακτών της και δεν απηχεί τις 
απόψεις των θεσμικών οργάνων της Ευρωπαϊκής Ένωσης. 

https://futureu.europa.eu/assemblies/citizens-panels/f/299/?locale=el
https://futureu.europa.eu/assemblies/citizens-panels/f/299/?locale=el
https://futureu.europa.eu/assemblies/citizens-panels/f/299/?locale=el
https://futureu.europa.eu/processes/Democracy
https://futureu.europa.eu/processes/ValuesRights
https://futureu.europa.eu/processes/ValuesRights
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Οι συζητήσεις και οι συλλογικές εργασίες πραγματοποιήθηκαν στις εξής μορφές: 

⚫ Σε υποομάδες: Καθεμία από τις 15 υποομάδες απαρτιζόταν από δέκα έως δεκατρείς πολίτες. 

Για τις εργασίες κάθε υποομάδας χρησιμοποιήθηκαν τέσσερις έως πέντε γλώσσες και κάθε 

πολίτης μπορούσε να μιλήσει στη γλώσσα του ή σε γλώσσα στην οποία μπορούσε να 

εκφραστεί με άνεση. Κάθε υποομάδα διέθετε ειδικό επαγγελματικό διαμεσολαβητή από τη 

συμβουλευτική ομάδα ή από άλλους εξωτερικούς παρόχους υπηρεσιών. Για την υποστήριξη 

του έργου των διαμεσολαβητών, το Ευρωπαϊκό Πανεπιστημιακό Ινστιτούτο (εφεξής EUI) 

παρείχε ένα άτομο ανά υποομάδα για τη λήψη σημειώσεων. 

⚫ Σε ολομέλεια με όλους τους συμμετέχοντες Επικεφαλής των συνόδων ολομέλειας ήταν δύο 

κύριοι συντονιστές της ομάδας διαβούλευσης ενώ υπήρχε διερμηνεία στις 24 επίσημες 

γλώσσες της ΕΕ. 

Με την υποστήριξη εμπειρογνωμόνων και επαληθευτών γεγονότων, με τις δικές τους γνώσεις και 

εμπειρίες και μέσω διαβουλεύσεων, οι πολίτες άρχισαν να εξετάζουν όλους τους προσανατολισμούς 

που παρουσίασε η ομάδα κατά τη 2η σύνοδο2 σε ένα «ανοικτό φόρουμ». Πέραν των 

εμπειρογνωμόνων στη διαδικασία συνέβαλαν και διαμεσολαβητές των υποομάδων. Κάθε πολίτης 

έλαβε πενήντα αυτοκόλλητα (δέκα πράσινα για τον άξονα 1, δέκα κόκκινα για τον άξονα 2, δέκα μπλε 

για τον άξονα 3, δέκα κίτρινα για τον άξονα 4, δέκα μωβ για τον άξονα 5) και προέβη στην ιεράρχηση 

έως και δέκα προσανατολισμών ανά άξονα. Δόθηκαν επίσης πέντε μαύρα αυτοκόλλητα σε κάθε 

πολίτη για να ιεραρχήσει τους προσανατολισμούς της υποομάδας του. Μετά την οριστικοποίηση της 

ιεράρχησης σε επίπεδο ομάδας, οι πολίτες χωρίστηκαν στις ίδιες υποομάδες στις οποίες εργάστηκαν 

κατά τη δεύτερη συνεδρίαση και εξέτασαν από κοινού ποιοι από τους προσανατολισμούς της ομάδας 

τους είχαν προτεραιότητα από την άλλη ομάδα και τα μέλη της δικής τους υποομάδας.  

Για τη διατύπωση συστάσεων κάθε υποομάδα έλαβε ως ενδεικτικό εύρος για τον αριθμό των 

συστάσεων από μία έως τρεις, με ανώτατο όριο τις πέντε. Για να θέσουν τους προσανατολισμούς σε 

σειρά προτεραιότητας σε επίπεδο υποομάδας, οι πολίτες χρησιμοποίησαν ένα σύστημα κατάταξης 

αρχίζοντας από τον προσανατολισμό του υποάξονά τους που είχε τη μεγαλύτερη υποστήριξη από 

την ομάδα. Στη συνέχεια ασχολήθηκαν με εκείνον που είχε τη μεγαλύτερη υποστήριξη από την 

υποομάδα τους και ούτω καθεξής. 

Έπειτα οι υποομάδες αφιερώθηκαν στη διατύπωση συστάσεων με βάση τους προσανατολισμούς. 

Ακολούθησαν δε το εξής υπόδειγμα σύστασης:  

 Περιγραφή Όριο χαρακτήρων 
στα Αγγλικά 

Τελική σύσταση Συνιστούμε... 1000 

Τελική αιτιολόγηση Το συνιστούμε διότι...  300 

Τα στοιχεία και οι ερωτήσεις με τα οποία έπρεπε να ασχοληθεί κάθε υποομάδα (δεν ήταν 
υποχρεωμένη αλλά υπήρχε ισχυρή σύσταση ) κατά τη διατύπωση της αιτιολόγησης των συστάσεων 
ήταν τα εξής:   
 

1. Γιατί η παρούσα σύσταση είναι σημαντική και συναφής με τα θέματα της ομάδας; 

 
2 Η έκθεση της 2ης συνόδου της ομάδας 1 διατίθεται στη διεύθυνση: 2η ομάδα – 2η σύνοδος – Έκθεση 

 

https://futureu.europa.eu/rails/active_storage/blobs/eyJfcmFpbHMiOnsibWVzc2FnZSI6IkJBaHBBZ2lKIiwiZXhwIjpudWxsLCJwdXIiOiJibG9iX2lkIn19--2e0e32d2a01c874a28e073479781d86edffdc6e5/Panel%202%20session%202%20Report_FINAL.pdf
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2. Γιατί είναι σημαντικό να αναληφθεί δράση σε επίπεδο ΕΕ; 
3. Ποια είναι τα ανεπιθύμητα αποτελέσματα/οι συμβιβασμοί της παρούσας σύστασης και 

γιατί θεωρούμε ότι είναι σημαντικό να γίνει αυτό; 
 

Κατά τη διάρκεια των εργασιών στις υποομάδες, πραγματοποιήθηκαν τέσσερις συνεδρίες 

ανάδρασης μεταξύ των υποομάδων, διάρκειας περίπου 30 λεπτών καθεμιά, προκειμένου οι 

συμμετέχοντες να κατανοήσουν το έργο που επιτελέστηκε στις άλλες υποομάδες και να 

εμπλουτίσουν τις συστάσεις τους. Για κάθε συνεδρία ανάδρασης, ένας συμμετέχων από κάθε 

υποομάδα μετακινήθηκε σε διαφορετική αίθουσα. Ο εν λόγω συμμετέχων παρουσίασε τα σχέδια 

συστάσεων που είχε εκπονήσει μέχρι εκείνη τη στιγμή η υποομάδα του και σημείωσε τις 

παρατηρήσεις των ομοτίμων του. Στη συνέχεια πρόσθεσε τις παρατηρήσεις σε διαδικτυακό 

ηλεκτρονικό λογιστικό φύλλο για την υποομάδα που συνέταξε το προσχέδιο συστάσεων, ώστε να 

μπορεί να τις συμβουλεύεται, συνδυάζοντάς τες με τα στοιχεία που τους παρουσίασε προφορικά ο 

εκπρόσωπός της. 

Οι συστάσεις κάθε υποομάδας ψηφίστηκαν στη συνέχεια από την ομάδα την Κυριακή 12 

Δεκεμβρίου. Πριν από την ψηφοφορία, όλοι οι συμμετέχοντες έλαβαν το προσχέδιο των συστάσεων 

που διατυπώθηκαν την προηγούμενη ημέρα, μεταφρασμένο μάλιστα από τα αγγλικά, με αυτόματη 

μετάφραση, ώστε να μπορούν να το διαβάσουν στη γλώσσα τους. Η ψηφοφορία διεξήχθη 

διαδικτυακά. Η διαδικασία ψηφοφορίας χωρίστηκε σε πέντε χρονοθυρίδες που αντιστοιχούσαν 

στους πέντε άξονες της ομάδας. Οι συστάσεις παρουσιάστηκαν ανά άξονα. Κάθε χρονοθυρίδα είχε 

διάρκεια 30 λεπτών. Ξεκινούσε με έναν πολίτη από κάθε υποομάδα, που παρουσίαζε το έργο της 

υποομάδας του. Ο υπεύθυνος διαμεσολαβητής διάβαζε καθεμιά από τις συστάσεις για τον εκάστοτε 

άξονα στην αγγλική γλώσσα ώστε να μπορούν οι πολίτες να ακούσουν ταυτόχρονα τη διερμηνεία. Οι 

συστάσεις ψηφίστηκαν μία προς μία από όλους τους συμμετέχοντες. Όλοι οι διερμηνείς έλαβαν εκ 

των προτέρων το σχέδιο των συστάσεων γραπτώς στην αγγλική γλώσσα, προκειμένου να 

διασφαλιστεί η μέγιστη δυνατή ποιότητα διερμηνείας κατά την ώρα της ψηφοφορίας. 

Μετά τα αποτελέσματα των τελικών ψηφοφοριών, οι συστάσεις κατατάχθηκαν ως εξής:  

- Οι συστάσεις που συγκέντρωσαν τουλάχιστον το 70% των ψήφων εγκρίθηκαν από την 
ομάδα.  

- Οι συστάσεις που δεν κατάφεραν να συγκεντρώσουν το ελάχιστο απαιτούμενο ποσοστό 
(70%) θεωρήθηκε ότι δεν εγκρίθηκαν από την ομάδα και περιλήφθηκαν στο παράρτημα III 
της παρούσας έκθεσης. 

Οι βιντεοσκοπήσεις των συνόδων ολομέλειας της ομάδας διατίθενται στη διεύθυνση: 

⚫ Σύνοδος ολομέλειας της ομάδας στις 10 Δεκεμβρίου 

⚫ Σύνοδος ολομέλειας της ομάδας στις 12 Δεκεμβρίου 

 

2. Πλαίσιο της 3ης συνόδου της ομάδας Ευρωπαίων πολιτών 

Οι ομάδες Ευρωπαίων πολιτών αποτελούν βασικό στοιχείο της Διάσκεψης για το μέλλον της 

Ευρώπης. Έχουν συσταθεί τέσσερις τέτοιες ομάδες για να δοθεί η δυνατότητα στους πολίτες να 

προβληματιστούν από κοινού σχετικά με το μέλλον που επιθυμούν για την Ευρωπαϊκή Ένωση. 

https://webcast.ec.europa.eu/cofe-12-10
https://webcast.ec.europa.eu/cofe
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⚫ Η καθεμία από τις τέσσερις ομάδες αποτελείται από 200 περίπου, τυχαία επιλεγμένους, 

πολίτες από τα 27 κράτη μέλη. 

⚫ Στις ομάδες αποτυπώνεται η πολυμορφία της ΕΕ: γεωγραφική προέλευση (ιθαγένεια και 

αστικό/αγροτικό περιβάλλον), φύλο, ηλικία, κοινωνικοοικονομικό υπόβαθρο και μορφωτικό 

επίπεδο. 

⚫ Σε κάθε ομάδα συμμετέχει τουλάχιστον μία γυναίκα και ένας άνδρας πολίτης ανά κράτος 

μέλος. 

⚫ Το ένα τρίτο κάθε ομάδας αποτελείται από νέους (ηλικίας 16 έως 25 ετών). Δημιουργήθηκε 

δε ειδική σύνδεση μεταξύ αυτής της ομάδας νέων και της Ευρωπαϊκής Εκδήλωσης για τη 

Νεολαία. 

Κάθε ομάδα είχε προγραμματιστεί να συνεδριάσει τρεις φορές στο διάστημα μεταξύ Σεπτεμβρίου 

2021 και Φεβρουαρίου 2022. Η πρώτη σύνοδος πραγματοποιήθηκε στο Στρασβούργο, στο 

Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Η 2η σύνοδος πραγματοποιήθηκε διαδικτυακά μέσω Interactio, ενός 

διαδικτυακού εργαλείου που επιτρέπει πολυγλωσσικές συνεδριάσεις με ταυτόχρονη διερμηνεία σε 

24 γλώσσες. Η 3η σύνοδος θα πραγματοποιηθεί σε τέσσερα διαφορετικά κράτη μέλη: Η ομάδα 1 στο 

Δουβλίνο, στο Ινστιτούτο Διεθνών και Ευρωπαϊκών Υποθέσεων και στο Κάστρο του Δουβλίνου, η 

ομάδα 2 στη Φλωρεντία, στο Ευρωπαϊκό Πανεπιστημιακό Ινστιτούτο, η ομάδα 3 στο Νατολίν, στο 

Κολέγιο της Ευρώπης και η ομάδα 4 στο Μάαστριχτ, στο Ευρωπαϊκό Ινστιτούτο Δημόσιας Διοίκησης, 

στο Οικονομικό Πανεπιστήμιο του Μάαστριχτ και στο Εκθεσιακό και Συνεδριακό Κέντρο Εκθέσεων 

του Μάαστριχτ. 

Ενώ η πρώτη σύνοδος ήταν εισαγωγική, με στόχο την ανάπτυξη οράματος, τον καθορισμό της 

ατζέντας και την ιεράρχηση των θεμάτων στα οποία επιθυμούν να επικεντρωθούν οι πολίτες, και η 

δεύτερη είχε ως στόχο την εξέταση των θεμάτων αυτών και την κατάρτιση προσανατολισμών, η 3η 

σύνοδος αφιερώθηκε στη συγκέντρωση απόψεων προς υποβολή στην Ολομέλεια της Διάσκεψης, με 

τη διατύπωση μιας σειράς συστάσεων για τις οποίες θα δοθεί συνέχεια από τα θεσμικά όργανα της 

Ένωσης. 

 

3. Κύρια αποτελέσματα της συνόδου: συστάσεις που εγκρίθηκαν από την ομάδα (προς 

υποβολή στην Ολομέλεια) 

 
Άξονας 1: Διασφάλιση δικαιωμάτων και καταπολέμηση των διακρίσεων  
 
Υποάξονας 1.1 Απαγόρευση των διακρίσεων / Υποάξονας 1.2 Ισότητα των φύλων  
 
1. «Συνιστούμε να διαμορφώσει η ΕΕ κριτήρια για την καταπολέμηση των διακρίσεων στην αγορά 
εργασίας (ποσοστώσεις για τους νέους, τους ηλικιωμένους, τις γυναίκες, τις μειονότητες). Όταν οι 
εταιρείες πληρούν τα κριτήρια, να λαμβάνουν επιδοτήσεις ή φορολογικές ελαφρύνσεις. 
Συνιστούμε να ενισχυθεί η ευαισθητοποίηση των εργαζομένων σχετικά με: 

• υπερεθνικούς και εθνικούς φορείς (π.χ. συνδικαλιστικές οργανώσεις)· 

• μηχανισμούς που διασφαλίζουν ότι οι εταιρείες τηρούν τους υφιστάμενους κανόνες για τη 
μη εισαγωγή διακρίσεων στον χώρο εργασίας· 

• προγράμματα επαγγελματικών προσόντων για κοινωνικές ομάδες που υφίστανται 
διακρίσεις στην αγορά εργασίας (νέοι, ηλικιωμένοι, γυναίκες, μειονότητες).  
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Συνιστούμε να θεσπιστεί ενωσιακός νόμος σε δύο στάδια. Πρώτον, να παρέχονται επιδοτήσεις για 
την πρόσληψη εργαζομένων από ορισμένες κατηγορίες που τείνουν να υφίστανται διακρίσεις. 
Δεύτερον, ο νόμος θα πρέπει να υποχρεώνει τους εργοδότες να απασχολούν άτομα από τέτοιες 
ομάδες για ελάχιστο χρονικό διάστημα.» 
 
Η ΕΕ είναι υπεύθυνη για τη διατήρηση της ισορροπίας ανάμεσα στα συμφέροντα της ελεύθερης 
αγοράς και την προστασία κατηγοριών ευάλωτων ατόμων, η οποία θα πρέπει να διασφαλίζεται 
νομικά. Ένα ανομοιογενές προσωπικό είναι επιθυμητό για τις εταιρείες, καθώς καλύπτει ποικίλα 
προσόντα. Οι επιδοτήσεις αποτελούν πρόσθετο κίνητρο που πρέπει να παρέχεται στις επιχειρήσεις. 
 
2. «Συνιστούμε στην ΕΕ να θεσπίσει ένα πρόγραμμα κινήτρων που θα διευκολύνει τη δημιουργία 
οικονομικά προσιτών παιδικών σταθμών και παιδικών χαρών σε μεγάλες και μικρές επιχειρήσεις. 
Οι κοινές εγκαταστάσεις αποτελούν επίσης βιώσιμη επιλογή, ώστε να λαμβάνουν επιδότηση και 
οι μικρότερες επιχειρήσεις.  
Συνιστούμε στις εταιρείες της ΕΕ να δημιουργήσουν νηπιαγωγεία κατ’ αναλογία προς τον αριθμό 
των εργαζομένων.»  
 
Ο συνδυασμός οικογενειακής και επαγγελματικής ζωής βελτιώνει τις επαγγελματικές επιδόσεις, 
μειώνει την ανεργία και παρέχει στους γονείς, ιδίως στις γυναίκες, τη δυνατότητα να συνεχίσουν τη 
σταδιοδρομία τους. Η προτεινόμενη λύση, με έμφαση στην κοινωνική διάσταση, εγγυάται την 
ασφάλεια των παιδιών και μετριάζει τις γονικές ανησυχίες. 
 
Υποάξονας 1.3 Προστασία των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και των δικαιωμάτων της φύσης και των 
ζώων  
 
3. «Συνιστούμε να διασφαλιστούν η καλή διαβίωση των ζώων και η βιωσιμότητα στη γεωργία, με 
την τροποποίηση της οδηγίας 98/58 ΕΚ σχετικά με την προστασία των ζώων στα εκτροφεία. Πρέπει 
να καθοριστούν λεπτομερέστερα ελάχιστα κριτήρια. Θα πρέπει να είναι συγκεκριμένα, μετρήσιμα 
και χρονικά καθορισμένα. Τα ελάχιστα κριτήρια θα πρέπει να καθοριστούν κατά τρόπο που να 
οδηγεί σε υψηλότερα πρότυπα καλής διαβίωσης των ζώων και ταυτόχρονα να καθιστά δυνατή τη 
μετάβαση προς την κλιματική και περιβαλλοντική βιωσιμότητα και την οικολογική γεωργία.» 
 
Ως πολίτες, πιστεύουμε ότι είναι σημαντικό να εφαρμόζονται ισχυρότερα ελάχιστα πρότυπα 
εναρμόνισης εντός της ΕΕ όσον αφορά την κτηνοτροφία. Γνωρίζουμε ότι η μετάβαση ενδέχεται να 
δημιουργήσει προβλήματα σε ορισμένους γεωργικούς τομείς που επωφελούνται από επιδοτήσεις 
και σε όσους μεταβαίνουν ήδη προς την οικολογική και βιώσιμη γεωργία. Ωστόσο, θεωρούμε πολύ 
σημαντικό να διασφαλιστεί η μετάβαση αυτή. 
 
4. Συνιστούμε την προώθηση μιας πιο φιλικής προς το περιβάλλον και το κλίμα γεωργίας στην 
Ευρώπη και παγκοσμίως, με τη φορολόγηση όλων των αρνητικών εκπομπών, των 
φυτοφαρμάκων, της υπερβολικής χρήσης υδάτων, κ.λπ., με βάση την περιβαλλοντική επιβάρυνση 
που συνεπάγονται. Οι τελωνειακοί δασμοί για όλα τα γεωργικά προϊόντα που εισάγονται στην ΕΕ 
πρέπει να εξαλείφουν τα ανταγωνιστικά πλεονεκτήματα τρίτων χωρών που δεν εφαρμόζουν τα 
ίδια πρότυπα με την ΕΕ. Για την προώθηση μιας φιλικής προς τα ζώα γεωργίας, συνιστούμε τη 
φορολόγηση των εκπομπών που προκαλούνται από τη μεταφορά ζώων σε μεγάλες αποστάσεις.» 
 
Με τη θέσπιση ενός τέτοιου συστήματος πιστεύουμε ότι είναι δυνατόν να υποστηριχθεί η μετάβαση 
προς μια φιλική προς το κλίμα και το περιβάλλον γεωργία. 
 
5. «Υπό τις παρούσες συνθήκες, όπου μαίνονται οι ψευδείς ειδήσεις, συνιστούμε να προωθηθεί 
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μια πιο ανεξάρτητη, αντικειμενική και ισορροπημένη κάλυψη από τα μέσα ενημέρωσης με: 1. την 
εκπόνηση, σε επίπεδο ΕΕ, οδηγίας ελάχιστων προτύπων για την ανεξαρτησία των μέσων 
ενημέρωσης· 2. την προώθηση, σε επίπεδο ΕΕ, της ανάπτυξης δεξιοτήτων όσον αφορά τα μέσα 
ενημέρωσης για κάθε πολίτη.» 
 
Η ΕΕ πρέπει να εκπονήσει οδηγία για τη διασφάλιση της ανεξαρτησίας των μέσων ενημέρωσης και 
της ελευθερίας του λόγου. 
 
6. «Συνιστούμε να καταργούνται οι επιδοτήσεις της μαζικής γεωργικής παραγωγής όταν δεν 
οδηγούν στη μετάβαση προς μια κλιματικά και περιβαλλοντικά βιώσιμη και οικολογική γεωργία. 
Αντ’ αυτού, συνιστούμε τον αναπροσανατολισμό των επιδοτήσεων προς τη στήριξη μιας βιώσιμης 
μετάβασης.» 
 
Αντί να επιδοτείται ο τομέας της μαζικής γεωργίας, οι επιδοτήσεις θα πρέπει να ανακατευθύνονται 
σε εκμεταλλεύσεις που βρίσκονται σε μεταβατικό στάδιο, ώστε να συμμορφώνονται με τα νέα 
ελάχιστα πρότυπα για την καλή διαβίωση των ζώων. 
 
Υποάξονας 1.4 Δικαίωμα στην ιδιωτική ζωή  
 
7. «Συνιστούμε να αδειοδοτούνται σε επίπεδο ΕΕ οι οντότητες που επεξεργάζονται δεδομένα 
προσωπικού χαρακτήρα. Οι εν λόγω οντότητες πρέπει επίσης να υπόκεινται σε ανεξάρτητο, 
εξωτερικό ετήσιο έλεγχο όσον αφορά την προστασία των δεδομένων. Οι εν λόγω οντότητες πρέπει 
να τιμωρούνται για παραβιάσεις της προστασίας των δεδομένων, κατ’ αναλογία προς τον ετήσιο 
κύκλο εργασιών τους, με αυστηρότερο τρόπο απ’ ό,τι ορίζει ο ισχύον κανονισμός.  Η άδεια θα 
πρέπει να αίρεται μετά από δύο διαδοχικές παραβιάσεις και αμέσως μετά από σοβαρή 
παραβίαση.» 
  
Οι ισχύοντες κανόνες (ΓΚΠΔ) δεν επαρκούν, οι δε οντότητες πρέπει να παρακολουθούνται καλύτερα 
και να τιμωρούνται ώστε να διασφαλίζεται ότι δεν παραβιάζουν την προστασία των δεδομένων και 
το δικαίωμα στην ιδιωτική ζωή. 
 
8. «Συνιστούμε να ενισχυθούν οι αρμοδιότητες της ΕΕ όσον αφορά: 1) την εκπαίδευση σχετικά με 
την προστασία των δεδομένων, 2) την ευαισθητοποίηση ως προς την προστασία των δεδομένων, 
και 3) την προστασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα των ανηλίκων. Συνιστούμε να 
προβλέπονται στον ΓΚΠΔ σαφέστεροι και αυστηρότεροι κανόνες σχετικά με την επεξεργασία των 
δεδομένων ανηλίκων, συμπεριλαμβανομένων κανόνων που αφορούν τη συγκατάθεση, την 
επαλήθευση της ηλικίας και τον έλεγχο από νόμιμους κηδεμόνες. Συνιστούμε επίσης να εισαχθεί 
στον ΓΚΠΔ ειδική κατηγορία για ευαίσθητα δεδομένα ανηλίκων (π.χ. ποινικό μητρώο, 
πληροφορίες υγείας, γυμνό), ώστε να προστατεύονται οι ανήλικοι από κάθε μορφής κακοποίηση 
και διακρίσεις.»  
 
Η σύσταση αυτή είναι αναγκαία διότι οι ανήλικοι είναι ιδιαίτερα ευάλωτοι στην προστασία των 
δεδομένων και στις παραβιάσεις της ιδιωτικής ζωής, ενώ επί του παρόντος το ευρύ κοινό – ιδίως οι 
ανήλικοι, οι εκπαιδευτικοί και οι νόμιμοι κηδεμόνες – δεν είναι επαρκώς ευαισθητοποιημένο όσον 
αφορά την προστασία των δεδομένων. Όλοι πρέπει να μάθουν πώς να χρησιμοποιούν τις υπηρεσίες 
που σχετίζονται με δεδομένα εντός και εκτός διαδικτύου και πώς να προστατεύουν τα δικαιώματα 
των παιδιών στην ιδιωτική ζωή. Επιπλέον, οι νόμιμοι κηδεμόνες συχνά ενδέχεται να συναινέσουν 
στην επεξεργασία των δεδομένων των παιδιών χωρίς να το αντιληφθούν ή χωρίς να πληροφορηθούν 
επαρκώς, τα δε παιδιά ενδέχεται να πλαστογραφήσουν τη γονική συγκατάθεση. Τέλος, η σύσταση 
αυτή είναι αναγκαία διότι δεν υπάρχει κατάλληλη πανευρωπαϊκή εκστρατεία ευαισθητοποίησης για 
την προστασία των δεδομένων, η οποία να απευθύνεται ειδικά στους ανηλίκους, τους νόμιμους 
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κηδεμόνες και τους εκπαιδευτικούς, μολονότι είναι ζωτικής σημασίας  
 
9. «Συνιστούμε να θεσπιστούν τυποποιημένες πολιτικές για την προστασία της ιδιωτικής ζωής, 
καθώς και κατανοητά, συνοπτικά και φιλικά προς τον χρήστη έντυπα συγκατάθεσης που θα 
αναφέρουν σαφώς ποια επεξεργασία δεδομένων είναι απολύτως αναγκαία και ποια είναι 
προαιρετική. Συνιστούμε να είναι εύκολη, ταχεία και μόνιμη η ανάκληση της συγκατάθεσης. 
Συνιστούμε να απαγορεύεται να περιορίζουν οι οντότητες τις υπηρεσίες τους περισσότερο απ’ ό,τι 
είναι αναγκαίο όταν δεν δίνεται συγκατάθεση σε προαιρετική επεξεργασία δεδομένων.»  
 
Οι ισχύοντες κανόνες της ΕΕ δεν είναι επαρκώς ακριβείς, η ανάκληση της συγκατάθεσης είναι 
χρονοβόρα, προσωρινή και πολύπλοκη, και οι οντότητες δεν έχουν συμφέρον να προσφέρουν τις 
υπηρεσίες τους σε πολίτες που διεκδικούν τα δικαιώματά τους όσον αφορά την προστασία των 
δεδομένων. 
 

Άξονας 2: Προστασία της δημοκρατίας και του κράτους δικαίου  

 
Υποάξονας 2.1 Προστασία του κράτους δικαίου  
 
10. «Συνιστούμε να τροποποιηθεί ο κανονισμός για την αιρεσιμότητα (2020/2092, που εγκρίθηκε 
στις 16 Δεκεμβρίου 2020), ώστε να εφαρμόζεται σε όλες τις παραβιάσεις του κράτους δικαίου, και 
όχι μόνο στις παραβάσεις που επηρεάζουν τον προϋπολογισμό της ΕΕ.» 
  
Ο κανονισμός για την αιρεσιμότητα καθιστά δυνατή την αναστολή των ενωσιακών κονδυλίων για 
κράτη μέλη που παραβιάζουν το κράτος δικαίου. Ωστόσο, σύμφωνα με την τρέχουσα διατύπωση, 
εφαρμόζεται μόνο σε παραβιάσεις που επηρεάζουν ή απειλούν να επηρεάσουν τον προϋπολογισμό 
της ΕΕ. Επιπλέον, η τρέχουσα διατύπωση του κανονισμού αιρεσιμότητας είναι αυτοπροστατευτική 
του προϋπολογισμού της ΕΕ και των θεσμικών οργάνων της ΕΕ, και όχι των πολιτών των οικείων 
κρατών μελών. Συνιστούμε, επομένως, να τροποποιηθεί το ισχύον κείμενο του κανονισμού, ώστε να 
καλύπτει όλες τις παραβιάσεις του κράτους δικαίου.  
 
11. «Συνιστούμε να διοργανώνει η ΕΕ ετήσιες διασκέψεις για το κράτος δικαίου, μετά τη 
δημοσίευση της ετήσιας έκθεσης σχετικά με το κράτος δικαίου (μηχανισμός της Επιτροπής για την 
παρακολούθηση της τήρησης του κράτους δικαίου από τα κράτη μέλη). Τα κράτη μέλη θα πρέπει 
να υποχρεούνται να στέλνουν στη διάσκεψη κοινωνικά διαφοροποιημένες εθνικές 
αντιπροσωπείες, στις οποίες θα συμμετέχουν τόσο πολίτες όσο και δημόσιοι υπάλληλοι.»  
 
Η διάσκεψη αυτή θα προωθεί τον διάλογο μεταξύ των πολιτών της ΕΕ σε θέματα κράτους δικαίου, 
καθώς και τον διάλογο μεταξύ των πολιτών και των εμπειρογνωμόνων που συντάσσουν τις ετήσιες 
εκθέσεις για το κράτος δικαίου. Πιστεύουμε ότι, σε ένα κλίμα αμοιβαίας εκτίμησης και ανταλλαγής 
απόψεων, οι συμμετέχοντες μπορούν να μεταφυτεύουν τις βέλτιστες πρακτικές και ιδέες στις χώρες 
καταγωγής τους. Επιπλέον, η διάσκεψη θα συμβάλλει στην ευαισθητοποίηση ως προς την αρχή του 
κράτους δικαίου και στην κατανόηση αυτής, και θα συνεισφέρει στα πορίσματα της ετήσιας έκθεσης 
για το κράτος δικαίου και στη διαδικασία εκπόνησής της. Θα τραβά επίσης την προσοχή των μέσων 
ενημέρωσης και θα δίνει στους πολίτες τη δυνατότητα να μοιράζονται τις εμπειρίες τους και να τις 
συγκρίνουν με τα πορίσματα της έκθεσης.  
 
Υποάξονας 2.2 Προστασία και ενίσχυση της δημοκρατίας / Υποάξονας 2.4 Μέσα ενημέρωσης και 
παραπληροφόρηση  
 
12. «Συνιστούμε στην ΕΕ να επιβάλλει αυστηρότερα τους κανόνες ανταγωνισμού στον τομέα των 
μέσων ενημέρωσης, ώστε να διασφαλίζεται η προστασία της πολυφωνίας των μέσων ενημέρωσης 
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σε όλα τα κράτη μέλη. Η ΕΕ θα πρέπει να αποτρέπει τα μεγάλα μονοπώλια μέσων ενημέρωσης 
και τις διαδικασίες πολιτικού διορισμού στα συμβούλια μέσων ενημέρωσης. Συνιστούμε επίσης η 
επικείμενη πράξη της ΕΕ για την ελευθερία των μέσων ενημέρωσης να περιλαμβάνει κανόνες που 
εμποδίζουν τους πολιτικούς να είναι ιδιοκτήτες μέσων ενημέρωσης ή να ασκούν ισχυρή επιρροή 
στο περιεχόμενό τους.»  
 
Η επιβολή των κανόνων ανταγωνισμού της ΕΕ προωθεί ένα πλουραλιστικό τοπίο στα μέσα 
ενημέρωσης, όπου οι πολίτες έχουν τη δυνατότητα επιλογής. Δεδομένου ότι η Επιτροπή καταρτίζει 
επί του παρόντος νόμο (πράξη για την ελευθερία των μέσων ενημέρωσης) για την ακεραιότητα της 
αγοράς των μέσων ενημέρωσης στην ΕΕ, ο εν λόγω νόμος θα πρέπει επίσης να περιλαμβάνει 
διατάξεις που απαγορεύουν σε πολιτικούς να είναι ιδιοκτήτες μέσων ενημέρωσης ή να ασκούν 
επιρροή σε αυτά. 
 
Υποάξονας 2.3 Ασφάλεια 
 
13. «Συνιστούμε στα θεσμικά όργανα της ΕΕ να διαδραματίσουν ισχυρότερο ρόλο, αξιοποιώντας 
όλα τα εργαλεία που έχουν στη διάθεσή τους, συμπεριλαμβανομένων των εθνικών κέντρων για 
την κυβερνοασφάλεια και του Οργανισμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την Κυβερνοασφάλεια 
(ENISA), με σκοπό την προστασία των ατόμων, των οργανώσεων και των θεσμικών φορέων έναντι 
των νέων απειλών που ανακύπτουν από παραβιάσεις της κυβερνοασφάλειας και από τη χρήση 
της τεχνητής νοημοσύνης για εγκληματικούς σκοπούς. Συνιστούμε ακόμη την ορθή εφαρμογή και 
διάδοση των οδηγιών που εκδίδουν η ΕΕ και οι οργανισμοί της σε όλα τα κράτη μέλη.»  
 
Οι πολίτες αισθάνονται αβοήθητοι και δεν γνωρίζουν τι κάνει η Ευρωπαϊκή Ένωση για την 
καταπολέμηση των απειλών αυτών. Οι απειλές αυτές αποτελούν σοβαρό πρόβλημα για την 
ασφάλεια σε εθνικό και ευρωπαϊκό επίπεδο. Η Ευρώπη θα πρέπει να αναλάβει πραγματικά 
καινοτόμο ρόλο στον τομέα αυτόν. 
 
14. «Συνιστούμε στην Ευρωπαϊκή Ένωση, στις σχέσεις της με τρίτες χώρες, να ενισχύσει κατ’ αρχάς 
τις κοινές δημοκρατικές αξίες στα σύνορά της. Μόνον εάν επιτευχθεί ο στόχος αυτός, μπορεί η 
Ευρωπαϊκή Ένωση να προωθήσει, μέσω της διπλωματίας και του διαλόγου, το δημοκρατικό μας 
μοντέλο στις χώρες που είναι έτοιμες και πρόθυμες να το υιοθετήσουν.» 
 
Πρέπει πρώτα να ασχοληθούμε με τις εσωτερικές μας υποθέσεις και μετά να στρέψουμε το βλέμμα 
πέραν των συνόρων μας. Η Ευρώπη μπορεί και πρέπει να βοηθήσει τα κράτη μέλη να ενισχύσουν τις 
δημοκρατίες τους. Επίσης, δίνοντας το παράδειγμα και στηρίζοντας τις προσπάθειες που 
καταβάλλουν τρίτες χώρες για την επίτευξη δημοκρατίας, προστατεύουμε εμάς τους ίδιους. 
 
 

Άξονας 3: Μεταρρύθμιση της ΕΕ  
 
Υποάξονας 3.1 Θεσμική μεταρρύθμιση  
 
15. «Συνιστούμε να αλλάξουν οι ονομασίες των θεσμικών οργάνων της ΕΕ ώστε να 
αποσαφηνιστούν τα καθήκοντά τους. Για παράδειγμα, το Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης θα 
μπορούσε να αποκαλείται Γερουσία της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα 
μπορούσε να αποκαλείται Εκτελεστική Επιτροπή της Ευρωπαϊκής Ένωσης.»  
 
Οι πολίτες δυσκολεύονται επί του παρόντος να κατανοήσουν τους ρόλους και τις λειτουργίες κάθε 
θεσμικού οργάνου της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Οι ονομασίες τους δεν αντικατοπτρίζουν τις λειτουργίες 
τους. Είναι υπερβολική η προσδοκία να μπορούν οι πολίτες να διακρίνουν το Συμβούλιο της 
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Ευρωπαϊκής Ένωσης από το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο και από το Συμβούλιο της Ευρώπης. Είναι 
σημαντικό να αποφεύγεται η αλληλεπικάλυψη.  
 
16. «Συνιστούμε να θεσπιστεί εκλογικός νόμος για το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, ο οποίος θα 
εναρμονίζει τις εκλογικές συνθήκες (ηλικία ψήφου, ημερομηνία διενέργειας των εκλογών, 
απαιτήσεις για τις εκλογικές περιφέρειες, τους υποψηφίους, τα πολιτικά κόμματα και τη 
χρηματοδότησή τους). Οι Ευρωπαίοι πολίτες θα πρέπει να έχουν το δικαίωμα να ψηφίζουν για 
διάφορα κόμματα σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης, καθένα από τα οποία θα απαρτίζεται από 
υποψηφίους από πολλά κράτη μέλη. Κατά τη διάρκεια επαρκούς μεταβατικής περιόδου, οι 
πολίτες θα μπορούσαν να εξακολουθούν να έχουν τη δυνατότητα να ψηφίσουν και για εθνικά και 
για διεθνικά κόμματα.»  
 
Η Ευρωπαϊκή Ένωση πρέπει να οικοδομήσει ένα αίσθημα ενότητας, το οποίο θα μπορούσε να 
επιτευχθεί με μια πραγματικά ενιαία εκλογή του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Χάρη στις κοινές αυτές 
εκλογές, οι βουλευτές του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου θα είναι υπόλογοι και θα εστιάζουν σε κοινά 
ευρωπαϊκά θέματα κατά την προεκλογική τους εκστρατεία.  
 
Υποάξονας 3.2 Λήψη αποφάσεων  
 
17. «Συνιστούμε να δημιουργηθεί μια διαδικτυακή πλατφόρμα όπου οι πολίτες θα μπορούν να 
βρίσκουν και να ζητούν επαληθευμένες πληροφορίες. Η πλατφόρμα θα πρέπει να συνδέεται 
σαφώς με τα θεσμικά όργανα της ΕΕ και να είναι διαρθρωμένη ανά θέμα και εύκολα προσβάσιμη 
(π.χ. να περιλαμβάνει ανοικτή τηλεφωνική γραμμή). Οι πολίτες θα πρέπει να είναι σε θέση να 
υποβάλλουν κρίσιμες ερωτήσεις σε εμπειρογνώμονες (π.χ. πανεπιστημιακούς, δημοσιογράφους) 
και να λαμβάνουν τεκμηριωμένες απαντήσεις με πηγές.» 
 
Η ελεύθερη πρόσβαση σε τεκμηριωμένες πληροφορίες έχει ύψιστη αξία για την κοινωνία μας, ώστε 
οι πολίτες να τηρούνται ενήμεροι και να προστατεύονται από ψευδείς ειδήσεις και 
παραπληροφόρηση. Χρειαζόμαστε μια αξιόπιστη και ανεξάρτητη πηγή πληροφοριών που δεν θα 
επηρεάζεται από πολιτικά, οικονομικά και εθνικά συμφέροντα. Επιπλέον, η πλατφόρμα μπορεί να 
αποτελέσει γέφυρα (δηλαδή να δημιουργήσει μια άμεση σχέση) μεταξύ των πολιτών και της ΕΕ. 
 
18. «Συνιστούμε τη διεξαγωγή δημοψηφίσματος σε επίπεδο ΕΕ σε εξαιρετικές περιπτώσεις, για 
θέματα που οι Ευρωπαίοι πολίτες στο σύνολό τους κρίνουν εξαιρετικά σημαντικά. Το 
δημοψήφισμα θα πρέπει να ενεργοποιείται από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και να είναι νομικά 
δεσμευτικό.»  
 
Θα πρέπει οι πολίτες της ΕΕ να έχουν αμεσότερη επιρροή σε σημαντικές αποφάσεις για θέματα που 
αφορούν ολόκληρη την ΕΕ. Ωστόσο, θα πρέπει να διεξάγονται δημοψηφίσματα σε εξαιρετικές μόνο 
περιπτώσεις, καθώς το κόστος είναι υπερβολικά υψηλό για την τακτική διεξαγωγή τους. Γνωρίζουμε 
ότι η σύσταση αυτή ενδέχεται να απαιτεί τροποποίηση των Συνθηκών και προσαρμογή των εθνικών 
συνταγμάτων. 
 
19. «Συνιστούμε να δημιουργηθεί πολυλειτουργική ψηφιακή πλατφόρμα, όπου οι πολίτες θα 
μπορούν να συμμετέχουν σε διαδικτυακές εκλογές και δημοσκοπήσεις. Οι πολίτες θα πρέπει να 
είναι σε θέση να αιτιολογούν την ψήφο τους επί σημαντικών ζητημάτων και νομοθετικών 
προτάσεων από τα ευρωπαϊκά θεσμικά όργανα. Η πλατφόρμα θα πρέπει να είναι ασφαλής, 
ευρέως προσβάσιμη και ιδιαίτερα ορατή σε κάθε πολίτη.» 
 
Στόχος της πλατφόρμας αυτής είναι η αύξηση της συμμετοχής στην ευρωπαϊκή πολιτική και η 
διευκόλυνση της πρόσβασης των πολιτών στις διαδικασίες διαβούλευσης και ψηφοφορίας. Τα 



 

 2η ομάδα, 3η σύνοδος - 11 
 

2η ομάδα Ευρωπαίων πολιτών: «Ευρωπαϊκή δημοκρατία / Αξίες και δικαιώματα, κράτος δικαίου, ασφάλεια» 

εργαλεία και οι διαδικασίες που ήδη υπάρχουν δεν είναι επαρκώς ορατά, και για τον λόγο αυτόν 
χρειαζόμαστε ένα νέο ολοκληρωμένο εργαλείο για τις διάφορες αυτές λειτουργίες. Η μεγαλύτερη 
συμμετοχή οδηγεί στη λήψη καλύτερων αποφάσεων, στην ενίσχυση της εμπιστοσύνης των 
Ευρωπαίων πολιτών, και στην καλύτερη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης συνολικά. 
 
20. «Συνιστούμε να επαναξιολογηθούν τα συστήματα ψηφοφορίας στα θεσμικά όργανα της ΕΕ, 
με έμφαση στο ζήτημα της ομοφωνίας. Ο “συντελεστής στάθμισης” των ψήφων θα πρέπει να 
υπολογίζεται με δίκαιο τρόπο, ώστε να προστατεύονται τα συμφέροντα των μικρών χωρών.»  
 
Η ομοφωνία αποτελεί σημαντική πρόκληση για τη λήψη αποφάσεων στην ΕΕ. Ο μεγάλος αριθμός 
των κρατών μελών δυσχεραίνει κατά πολύ την επίτευξη συμφωνίας. Εάν χρειαστεί, θα πρέπει να 
τροποποιηθούν οι ευρωπαϊκές Συνθήκες, ώστε να αντιμετωπιστεί το ζήτημα της ομοφωνίας. 
 
Υποάξονας 3.3 Στενότερη ενοποίηση  
 
21. «Συνιστούμε να πραγματοποιήσει η ΕΕ δημόσιες επενδύσεις που θα οδηγήσουν στη 
δημιουργία κατάλληλων θέσεων εργασίας και στη βελτίωση και εναρμόνιση της ποιότητας ζωής 
σε ολόκληρη την ΕΕ, μεταξύ των κρατών μελών και εντός αυτών (δηλ. σε περιφερειακό επίπεδο). 
Είναι αναγκαίο να διασφαλιστεί η εποπτεία, η διαφάνεια και η αποτελεσματική επικοινωνία με 
τους πολίτες κατά την υλοποίηση των δημόσιων επενδύσεων και να δοθεί η δυνατότητα στους 
πολίτες να παρακολουθούν ολόκληρη τη διαδικασία των επενδύσεων. Οι επενδύσεις στην 
ποιότητα ζωής καλύπτουν την εκπαίδευση, την υγεία, τη στέγαση, τις υλικές υποδομές, τη 
φροντίδα ηλικιωμένων και ατόμων με αναπηρίες, ανάλογα με τις ανάγκες κάθε κράτους μέλους. 
Πρόσθετες επενδύσεις θα πρέπει να επιδιώκουν την επίτευξη καλής ισορροπίας μεταξύ 
κατάλληλης απασχόλησης και προσωπικής ζωής, προκειμένου να καταστεί δυνατός ένας υγιεινός 
τρόπος ζωής.»  
 
Η εναρμόνιση του επιπέδου ζωής σε ολόκληρη την ΕΕ θα βελτιώσει την οικονομική πρόοδο σε 
ολόκληρη την ΕΕ, γεγονός που θα οδηγήσει σε μια ενοποιημένη ΕΕ. Πρόκειται για θεμελιώδη δείκτη 
για την περαιτέρω ολοκλήρωση της ΕΕ. Μολονότι ορισμένοι από τους μηχανισμούς αυτούς έχουν 
ήδη τεθεί σε εφαρμογή, θεωρούμε ότι υπάρχει ακόμα περιθώριο για περαιτέρω βελτίωση. 
 
22. «Συνιστούμε να θεσπιστεί κοινή βάση, σύμφωνα με ένα σύνολο δεικτών για την οικονομία και 
την ποιότητα ζωής, για όλα τα κράτη μέλη, με τις ίδιες ευκαιρίες και με όλους να βρίσκονται στο 
ίδιο επίπεδο, ώστε να υλοποιηθεί μια κοινή οικονομική δομή. Είναι σημαντικό η θέσπιση κοινής 
βάσης να ακολουθήσει σαφές και ρεαλιστικό χρονοδιάγραμμα, το οποίο θα καθοριστεί από τα 
θεσμικά όργανα κατόπιν σύστασης από εμπειρογνώμονες. Θα πρέπει επίσης να ζητηθεί η γνώμη 
εμπειρογνωμόνων όσον αφορά τη μορφή μιας τέτοιας κοινής οικονομικής δομής. Είναι επίσης 
σημαντικό να προσδιοριστούν περαιτέρω οι δείκτες για τον καθορισμό της κοινής βάσης, με τη 
βοήθεια εμπειρογνωμόνων.» 
 
Μια δίκαιη ΕΕ ισοδυναμεί με μια πιο ενωμένη Ευρώπη. Για να είμαστε δίκαιοι, πρέπει να παρέχουμε 
ίσες ευκαιρίες και κοινή βάση σε ολόκληρη την ΕΕ. Μια κοινή οικονομική δομή μπορεί να υλοποιηθεί 
μόνο με τη θέσπιση κοινής βάσης. 
 
23. «Συνιστούμε τη φορολόγηση των μεγάλων εταιρειών και του εισοδήματός τους ως συμβολή 
στις δημόσιες επενδύσεις, και τη χρήση της φορολογίας για επενδύσεις στην εκπαίδευση και την 
ανάπτυξη κάθε χώρας (Ε&Α, υποτροφίες/Erasmus, κ.λπ.). Είναι επίσης σημαντικό να δοθεί 
έμφαση στην εξάλειψη των φορολογικών παραδείσων στην ΕΕ.»  
 
Αυτό θα συμβάλει στην πρόληψη της φοροδιαφυγής και της δημιουργίας φορολογικών παραδείσων 
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και θα διευκολύνει τη συμμόρφωση με τη νομοθεσία. 
 
 

Άξονας 4: Διαμόρφωση ευρωπαϊκής ταυτότητας  
 
Υποάξονας 4.1 Εκπαίδευση για τη δημοκρατία  
 
24. «Συνιστούμε να καταβληθούν προσπάθειες ώστε να βελτιωθεί η εκπαίδευση όσον αφορά τη 
δημοκρατία στην Ευρωπαϊκή Ένωση και να επιτευχθεί ένα ελάχιστο επίπεδο γνώσεων σε όλα τα 
κράτη μέλη. Η εκπαίδευση αυτή θα πρέπει να καλύπτει, μεταξύ άλλων, δημοκρατικές διαδικασίες 
και γενικές πληροφορίες σχετικά με την ΕΕ, οι οποίες θα πρέπει να διδάσκονται σε όλα τα κράτη 
μέλη της ΕΕ. Θα πρέπει επίσης να εμπλουτιστεί περαιτέρω με σειρά διαφορετικών εννοιών για τη 
διδασκαλία της δημοκρατικής διαδικασίας με τρόπο ενεργό και ηλικιακά κατάλληλο.»  
 
Η παρούσα σύσταση και οι συναφείς αιτιολογήσεις είναι σημαντικές διότι, εάν υλοποιηθεί, θα 
οδηγήσει σε μια πιο αρμονική και δημοκρατική ζωή στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Αιτιολογείται ως 
ακολούθως: οι νέοι θα μορφώνονται όσον αφορά τις δημοκρατικές διαδικασίες· η εκπαίδευση αυτή 
θα μπορούσε να περιορίσει τον λαϊκισμό και την παραπληροφόρηση στον δημόσιο διάλογο, και να 
οδηγήσει στη μείωση των διακρίσεων· τέλος, θα μπορούσαν να μορφωθούν οι πολίτες ώστε να 
συμμετέχουν στη δημοκρατία, πέραν από το καθήκον τους να ψηφίζουν. 
 
25. «Συνιστούμε την περαιτέρω ανάπτυξη, βελτίωση και προσβασιμότητα των υφιστάμενων και 
αναδυόμενων μεταφραστικών τεχνολογιών, όπως η τεχνητή νοημοσύνη, ώστε να αρθούν οι 
γλωσσικοί φραγμοί και να ενισχυθεί η κοινή ταυτότητα και η δημοκρατία στην Ευρωπαϊκή 
Ένωση.»  
 
Η παρούσα σύσταση και οι συναφείς αιτιολογήσεις είναι σημαντικές διότι, εάν υλοποιηθεί, θα 
συμβάλει στην οικοδόμηση μιας κοινής ευρωπαϊκής ταυτότητας με τη βελτίωση της επικοινωνίας 
μεταξύ των πολιτών όλων των κρατών μελών. 
 
26. «Συνιστούμε να έχουν οι πολίτες εύκολα πρόσβαση σε επαληθεύσιμες πληροφορίες, που 
διατυπώνονται με κατανοητό τρόπο, μέσω εφαρμογής για φορητές συσκευές, προκειμένου να 
βελτιωθούν η διαφάνεια, η δημόσια διαβούλευση και η δημοκρατία. Η εφαρμογή αυτή θα 
μπορούσε να διαδίδει πληροφορίες, για παράδειγμα σχετικά με τη νομοθεσία, τις συζητήσεις 
εντός της ΕΕ, τις τροποποιήσεις των Συνθηκών κ.λπ.»  
 
Η παρούσα σύσταση και οι συναφείς αιτιολογήσεις είναι σημαντικές διότι, εάν υλοποιηθεί, θα 
διευκολύνει την επικοινωνία στο πλαίσιο μιας πιο ενημερωμένης διαβούλευσης μεταξύ των πολιτών 
των αντίστοιχων κρατών μελών, μέσω εφαρμογής που θα μπορούσε να έχει πολλές διαφορετικές 
λειτουργίες. Η εφαρμογή αυτή θα πρέπει να σχεδιαστεί ώστε να απευθύνεται σε όλους, να εξάπτει 
την περιέργεια, και να καθιστά τις τεχνικές πληροφορίες περισσότερο προσβάσιμες και 
ενδιαφέρουσες. Η εφαρμογή θα πρέπει να νοείται ως συμπληρωματική πηγή, η οποία διαδίδει 
πληροφορίες που επαληθεύονται επίσημα απευθείας από την ΕΕ, με σκοπό να βελτιωθεί η 
εμπιστοσύνη και η διαφάνεια στον δημόσιο διάλογο και να στηριχθεί η οικοδόμηση μιας κοινής 
ευρωπαϊκής ταυτότητας.  
 
Υποάξονας 4.2 Ευρωπαϊκές αξίες και ταυτότητα  
 
27. «Συνιστούμε στην ΕΕ να θεσπίσει ειδικό ταμείο για αλληλεπιδράσεις μεταξύ των πολιτών της 
ΕΕ εντός και εκτός διαδικτύου (π.χ. προγράμματα ανταλλαγών, ομάδες συζήτησης, συνεδριάσεις) 
τόσο μικρής όσο και μεγαλύτερης διάρκειας, προκειμένου να ενισχυθεί η ευρωπαϊκή ταυτότητα. 
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Οι συμμετέχοντες θα πρέπει να είναι αντιπροσωπευτικοί της κοινωνίας εντός της ΕΕ, 
συμπεριλαμβανομένων στοχευμένων ομάδων με βάση διάφορα κριτήρια, π.χ. δημογραφικά, 
κοινωνικοοικονομικά και επαγγελματικά. Οι στόχοι του ταμείου αυτού πρέπει να προσδιοριστούν 
με σαφήνεια, προκειμένου να στηριχθεί η διαμόρφωση της ευρωπαϊκής ταυτότητας, το δε ταμείο 
πρέπει να αξιολογείται σε τακτική βάση.»  
 
Αυτού του είδους οι αλληλεπιδράσεις επιτρέπουν στους πολίτες να ανταλλάσσουν ιδέες και όταν ο 
διάλογος είναι μεγαλύτερης διάρκειας, να κατανοούν διαφορετικές κουλτούρες και να 
ανταλλάσσουν εμπειρίες, συμπεριλαμβανομένων επαγγελματικών πρακτικών. Απαιτείται ένα 
ταμείο της ΕΕ, διότι είναι σημαντικό να μπορούν όλοι να συμμετέχουν, συμπεριλαμβανομένων όσων 
γενικά δεν το πράττουν. 
 
28. «Συνιστούμε να επενδύσει η ΕΕ στην ταχεία αντιμετώπιση της παραπληροφόρησης, 
στηρίζοντας υφιστάμενες οργανώσεις και πρωτοβουλίες, όπως ο κώδικας δεοντολογίας για την 
παραπληροφόρηση, το Ευρωπαϊκό Παρατηρητήριο Ψηφιακών Μέσων, και παρόμοιες 
πρωτοβουλίες στα κράτη μέλη. Τα αντίμετρα θα μπορούσαν να περιλαμβάνουν τον έλεγχο 
γεγονότων, την ευαισθητοποίηση ως προς την παραπληροφόρηση, την παροχή εύκολα 
προσβάσιμων στατιστικών στοιχείων, την επιβολή κατάλληλων κυρώσεων βάσει νομικού 
πλαισίου σε όσους επιδίδονται στην παραπληροφόρηση, και την αντιμετώπιση των πηγών 
παραπληροφόρησης.»  
 
Η παρούσα σύσταση είναι σημαντική διότι η εσφαλμένη πληροφόρηση και η παραπληροφόρηση, 
με προέλευση τόσο εντός όσο και εκτός της ΕΕ, φέρνουν σε αντιπαράθεση τους πολίτες της ΕΕ, 
πολώνουν την κοινωνία, θέτουν τη δημοκρατία σε κίνδυνο, και βλάπτουν την οικονομία. Δεδομένου 
του σύνθετου χαρακτήρα του θέματος, απαιτούνται σημαντικοί ανθρώπινοι και οικονομικοί πόροι. 
 
29. «Συστήνουμε 1) να αυξηθεί η συχνότητα των αλληλεπιδράσεων μεταξύ της ΕΕ και των πολιτών 
της διαδικτυακά και δια ζώσης (π.χ. ζητώντας απευθείας από τους πολίτες πληροφορίες για 
ενωσιακά ζητήματα και δημιουργώντας μια φιλική προς τον χρήστη πλατφόρμα που θα 
διασφαλίζει ότι κάθε πολίτης μπορεί να αλληλεπιδρά με τα θεσμικά όργανα και τους υπαλλήλους 
της ΕΕ), και 2) προκειμένου να διασφαλιστεί ότι οι πολίτες μπορούν να συμμετέχουν στη 
διαδικασία χάραξης πολιτικής της ΕΕ, να εκφράζουν τις απόψεις τους με την ψήφο τους, και να 
λαμβάνουν ανατροφοδότηση, συνιστούμε τη δημιουργία ενός χάρτη ή ενός κώδικα δεοντολογίας 
ή κατευθυντήριων γραμμών για τους υπαλλήλους της ΕΕ. Θα πρέπει να υπάρχουν διάφορα μέσα 
αλληλεπίδρασης, ώστε να μπορεί να συμμετέχει κάθε πολίτης.»  
 
Υπάρχουν διάφορα μέσα προσέγγισης των θεσμικών οργάνων της ΕΕ (διαδικτυακές πλατφόρμες, 
φορείς εκπροσώπησης), αλλά είναι άγνωστα, αναποτελεσματικά και αδιαφανή. Σημειώνονται 
τεράστιες διαφορές μεταξύ των χωρών όσον αφορά την προσβασιμότητα. Πιο συχνές και ποιοτικές 
αλληλεπιδράσεις θα δημιουργήσουν ένα αίσθημα οικειοποίησης της ιθαγένειας της ΕΕ. 
 
30. «Συνιστούμε η ευρωπαϊκή ταυτότητα και οι ευρωπαϊκές αξίες (π.χ. κράτος δικαίου, 
δημοκρατία, και αλληλεγγύη) να αποκτήσουν ιδιαίτερη θέση στη διαδικασία ένταξης των 
μεταναστών. Τα πιθανά μέτρα θα μπορούσαν να περιλαμβάνουν τη δημιουργία προγραμμάτων 
ή τη στήριξη υφιστάμενων (τοπικών) προγραμμάτων, ώστε να ενθαρρύνονται οι κοινωνικές 
αλληλεπιδράσεις μεταξύ μεταναστών και πολιτών της ΕΕ ή η συμμετοχή των επιχειρήσεων στα 
προγράμματα που στηρίζουν την ένταξη των μεταναστών. Ταυτόχρονα, θα πρέπει να 
δρομολογηθούν παρόμοια προγράμματα για την ευαισθητοποίηση των πολιτών της ΕΕ ως προς 
ζητήματα που αφορούν τη μετανάστευση.»  
 
Η παρούσα σύσταση είναι σημαντική διότι τα προγράμματα κοινωνικής αλληλεπίδρασης μπορούν 
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να στηρίξουν τους μετανάστες στη νέα τους ζωή, και να δώσουν τη δυνατότητα στους μη μετανάστες 
να κατανοήσουν την καθημερινή ζωή των μεταναστών. Εάν οι μετανάστες ζουν σε γκέτο, δεν υπάρχει 
η δυνατότητα ένταξής τους στην κοινωνία της χώρας και της ΕΕ. Απαιτείται μια κοινή πολιτική διότι, 
μόλις οι μετανάστες εισέλθουν στην επικράτεια της ΕΕ, μπορούν να μεταβούν σε οποιαδήποτε χώρα 
εντός της ΕΕ. Οι τοπικές πρωτοβουλίες θα πρέπει να υποστηριχθούν, διότι οι τοπικές αρχές θα 
χρησιμοποιήσουν τα κονδύλια αποτελεσματικότερα απ’ ό,τι οι εθνικές αρχές. 
 
Υποάξονας 4.3 Πληροφόρηση για την ΕΕ  
 
31. «Συνιστούμε να παρέχει η ΕΕ περισσότερες πληροφορίες και ειδήσεις στους Ευρωπαίους 
πολίτες. Θα πρέπει να χρησιμοποιεί κάθε αναγκαίο μέσο, σεβόμενη την ελευθερία και την 
ανεξαρτησία των μέσων ενημέρωσης. Θα πρέπει να παρέχει στα μέσα ενημέρωσης πόρους, καθώς 
και ευρεία και αξιόπιστη πληροφόρηση σχετικά με τις ενωσιακές δραστηριότητες και πολιτικές. Η 
ΕΕ θα πρέπει να εξασφαλίζει ότι οι πληροφορίες μεταδίδονται ομοιόμορφα από τα εθνικά και 
ευρωπαϊκά μέσα ενημέρωσης σε όλα τα κράτη μέλη, και θα πρέπει να διασφαλίζει ότι τα κράτη 
μέλη ενθαρρύνουν τους δημόσιους ραδιοτηλεοπτικούς φορείς και τα δημόσια ειδησεογραφικά 
πρακτορεία να καλύπτουν τις ευρωπαϊκές υποθέσεις.» 
 
Σύμφωνα με την προσωπική μας εμπειρία και τα στοιχεία του Ευρωβαρομέτρου, στην πλειονότητά 
τους οι Ευρωπαίοι πολίτες χρησιμοποιούν τα παραδοσιακά μέσα ενημέρωσης (τύπος, ραδιόφωνο 
και τηλεόραση) για να τηρούνται ενήμεροι, οι δε πληροφορίες σχετικά με την ΕΕ που παρέχονται επί 
του παρόντος στους διαύλους αυτούς είναι λιγοστές. Μια λειτουργία των μέσων ενημέρωσης, ιδίως 
των δημόσιων μέσων, είναι η παροχή δημόσιας υπηρεσίας· συνεπώς η ενημέρωση σχετικά με 
ενωσιακά ζητήματα που επηρεάζουν τον ευρωπαϊκό πληθυσμό είναι ουσιώδης και απαραίτητη για 
την εκπλήρωση της εν λόγω λειτουργίας. Συνιστούμε να παρέχονται στα διάφορα κράτη οι ίδιες 
πληροφορίες σχετικά με την ΕΕ, προκειμένου να προωθείται η ένταξη και να αποφεύγονται 
αποκλίνουσες πληροφορίες για τα διάφορα ζητήματα σε κάθε χώρα. Η χρήση των υφιστάμενων 
διαύλων ενημέρωσης είναι πιο εφικτή και λιγότερο δαπανηρή από τη δημιουργία νέου διαύλου, 
επιτυγχάνει δε το ίδιο αποτέλεσμα. Οι προϋπάρχοντες δίαυλοι έχουν επίσης το πλεονέκτημα ότι 
είναι ήδη γνωστοί στους πολίτες. Κανένας πολίτης δεν θα πρέπει να χρειάζεται να επιλέξει μεταξύ 
διαφορετικών διαύλων για να έχει πρόσβαση σε διαφορετικό (εθνικό ή ευρωπαϊκό) περιεχόμενο. 
 
32. «Συνιστούμε στην ΕΕ να υλοποιήσει και να διαφημίσει πολύγλωσσα διαδικτυακά φόρουμ, 
καθώς και πολύγλωσσες συνεδριάσεις εκτός διαδικτύου, όπου οι πολίτες θα μπορούν να ξεκινούν 
διάλογο με εκπροσώπους της ΕΕ, ανεξάρτητα από το θέμα και το γεωγραφικό πεδίο του υπό 
συζήτηση θέματος. Τα εν λόγω διαδικτυακά φόρουμ και οι μη διαδικτυακές συνεδριάσεις θα 
πρέπει να έχουν καθορισμένη σύντομη προθεσμία εντός της οποίας θα λαμβάνονται απαντήσεις 
στις ερωτήσεις. Όλες οι πληροφορίες σχετικά με τους χώρους αυτούς θα πρέπει να 
συγκεντρώνονται σε έναν ενοποιημένο επίσημο ιστότοπο με διάφορα χαρακτηριστικά, όπως ένας 
χώρος συχνών ερωτήσεων, η δυνατότητα ανταλλαγής ιδεών, προτάσεων ή ανησυχιών με άλλους 
πολίτες, και ένας μηχανισμός για τον εντοπισμό των πλέον υποστηριζόμενων από αυτές. Σε κάθε 
περίπτωση, η πρόσβαση στον χώρο αυτόν θα πρέπει να είναι εύκολη, θα πρέπει δε να 
χρησιμοποιείται μη γραφειοκρατική γλώσσα.» 
 
Η παρούσα σύσταση θα δημιουργήσει έναν άμεσο δίαυλο συζήτησης και συνεργασίας μεταξύ των 
Ευρωπαίων πολιτών και των Ευρωπαίων εκπροσώπων, ο οποίος θα παρέχει στους πολίτες εύκολη 
πρόσβαση σε πληροφορίες σχετικά με την ΕΕ και θα τους ευαισθητοποιεί όσον αφορά υφιστάμενες 
πληροφορίες. Θα διαμορφώσει μια πιο διαφανή και ανοικτή ΕΕ, θα βοηθήσει τους πολίτες να 
εκφράζουν τα προβλήματα και τις σκέψεις τους και να λαμβάνουν απαντήσεις και λύσεις πολιτικής, 
και θα τους παράσχει τη δυνατότητα να συμμετέχουν σε διάλογο και να ανταλλάσσουν απόψεις και 
εμπειρίες με άλλους πολίτες. 
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33. «Συνιστούμε στα θεσμικά όργανα και τους εκπροσώπους της ΕΕ να χρησιμοποιούν μια πιο 
προσιτή γλώσσα και να αποφεύγουν τη χρήση γραφειοκρατικών όρων στις επικοινωνίες τους, 
χωρίς να θίγονται η ποιότητα και η εμπειρογνωσία των παρεχόμενων πληροφοριών. Η ΕΕ θα 
πρέπει επίσης να προσαρμόζει τις πληροφορίες που παρέχει στους πολίτες ανάλογα με τον 
δίαυλο επικοινωνίας και το προφίλ του κοινού (π.χ. εφημερίδες, τηλεόραση, μέσα κοινωνικής 
δικτύωσης). Η ΕΕ θα πρέπει να καταβάλει ιδιαίτερες προσπάθειες για να προσαρμόσει την 
επικοινωνία στα ψηφιακά μέσα, προκειμένου να αυξήσει την ικανότητα απήχησής της στους 
νέους.» 
 
Η ύπαρξη κατανοητών πληροφοριών θα επιτρέψει στην ΕΕ να προσεγγίσει περισσότερους 
Ευρωπαίους πολίτες, και όχι μόνο τους πολίτες που ήδη τους απασχολούν τα ευρωπαϊκά ζητήματα. 
Χάρη σε ειδικά νέα και σύγχρονα εργαλεία που απευθύνονται σε συγκεκριμένα ακροατήρια, οι 
πολίτες θα κατανοούν καλύτερα τις ενωσιακές δραστηριότητες και πολιτικές, ιδίως οι νέοι που δεν 
αισθάνονται κοντά στην ΕΕ ούτε είναι προσκολλημένοι σε αυτήν.  

 
Άξονας 5: Ενίσχυση της συμμετοχής των πολιτών 

 
Υποάξονας 5.1 Συμμετοχή των πολιτών  
 
34. «Συνιστούμε να παρίστανται ανεξάρτητοι πολίτες-παρατηρητές σε όλες τις διαδικασίες λήψης 
αποφάσεων της ΕΕ. Θα πρέπει να υπάρχει φόρουμ ή μόνιμος φορέας εκπροσώπησης των 
πολιτών, ο οποίος να επιτελεί τη λειτουργία της μετάδοσης σχετικών και σημαντικών 
πληροφοριών σε όλους τους πολίτες της ΕΕ, όπως αυτές ορίζονται από τους πολίτες της ΕΕ. Οι εν 
λόγω πολίτες θα συνεργάζονται με όλους τους άλλους Ευρωπαίους πολίτες σε πνεύμα σύνδεσης 
από την κορυφή προς τη βάση/από τη βάση προς την κορυφή, ώστε να αναπτυχθεί περαιτέρω ο 
διάλογος μεταξύ των πολιτών και των θεσμικών οργάνων της ΕΕ.» 
 
Θεωρούμε προφανές ότι οι πολίτες δικαιούνται να τηρούνται ενήμεροι για οποιοδήποτε ζήτημα, 
πρέπει δε να διασφαλίζεται ότι οι πολιτικοί δεν θα μπορούν να αποκρύπτουν ορισμένα ζητήματα τα 
οποία θα προτιμούσαν να μην γνωρίζουν οι πολίτες. Έτσι θα γεφυρωθεί το χάσμα μεταξύ των 
πολιτών και των εκλεγμένων αντιπροσώπων και θα διανοιχθούν νέες οδοί εμπιστοσύνης. 
 
35. «Συνιστούμε στην ΕΕ να δρομολογήσει εκ νέου συζήτηση σχετικά με το σύνταγμα της Ευρώπης, 
με σκοπό τη δημιουργία ενός συντάγματος που θα διαμορφωθεί από τους πολίτες της ΕΕ. Οι 
πολίτες θα πρέπει να έχουν τη δυνατότητα να ψηφίσουν για τη θέσπιση ενός τέτοιου 
συντάγματος.  Προκειμένου να αποφευχθεί η σύγκρουση με τα κράτη μέλη, το σύνταγμα αυτό θα 
πρέπει να δίνει προτεραιότητα στην ενσωμάτωση των αξιών των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και 
της δημοκρατίας. Κατά την εκπόνηση ενός τέτοιου συντάγματος θα πρέπει να ληφθούν υπόψη 
προηγούμενες προσπάθειες που δεν ευδοκίμησαν.»     
 
Το σύνταγμα αυτό θα κινητοποιήσει τους νέους να συμμετάσχουν στην πολιτική σε επίπεδο ΕΕ και 
θα αντισταθμίσει τις αυξανόμενες εθνικιστικές δυνάμεις. Θα παράσχει έναν κοινό ορισμό της 
έννοιας της δημοκρατίας στην Ευρώπη και θα διασφαλίσει την εφαρμογή του με ισότιμο τρόπο σε 
όλα τα κράτη μέλη. Η ΕΕ εφαρμόζει κοινές αξίες όσον αφορά τη δημοκρατία και τα ανθρώπινα 
δικαιώματα. Αυτό θα επιτρέψει στους πολίτες να συμμετέχουν στη διαδικασία λήψης αποφάσεων 
και να αναγνωρίζουν καλύτερα τις ενωσιακές τους ρίζες – δεδομένου ότι θα έχουν συνεισφέρει στη 
διαμόρφωσή τους.  
 
36. «Συνιστούμε οι πολιτικοί να είναι πιο υπεύθυνοι ως προς την εκπροσώπηση των πολιτών τους 
οποίους εκλέγονται για να εκπροσωπούν. Ειδικότερα, οι νέοι είναι ιδιαίτερα αποξενωμένοι από 
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την πολιτική και δεν λαμβάνονται σοβαρά υπόψη οπουδήποτε συμμετέχουν. Ωστόσο, η 
αποξένωση αποτελεί οικουμενικό ζήτημα, θα πρέπει δε να συμμετέχουν περισσότερο απ’ ό,τι 
σήμερα πολίτες όλων των ηλικιών.»  
 
Πρέπει να ανανεωθεί ο ορισμός της δημοκρατίας Πρέπει να θυμηθούμε τι είναι πραγματικά η 
δημοκρατία. Η δημοκρατία συνίσταται στην εκπροσώπηση των πολιτών (πολίτες της ΕΕ). Οι νέοι είναι 
αγανακτισμένοι και απογοητευμένοι με τους πολιτικούς, τους οποίους βλέπουν ως ελίτ που δεν 
συμμερίζεται τις απόψεις τους. Για αυτό θα πρέπει να καλούνται οι πολίτες να συμμετέχουν στις 
διαδικασίες περισσότερο απ’ ό,τι σήμερα, και δη με καινοτόμους τρόπους που τους κινούν το 
ενδιαφέρον. Το εκπαιδευτικό σύστημα και, ακολούθως, τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και κάθε 
μορφής μέσα ενημέρωσης θα μπορούσαν να αναλάβουν τον ρόλο αυτόν καθ’ όλη τη διάρκεια του 
κύκλου ζωής και σε όλες τις γλώσσες. 
 
Υποάξονας 5.2 Συμμετοχή των πολιτών  
 
37. «Συνιστούμε να επιδιώξει πιο δυναμικά η ΕΕ να έρθει πιο κοντά στους πολίτες της, πράγμα 
που συνεπάγεται τη συμμετοχή των κρατών μελών στην προώθηση της συμμετοχής των πολιτών 
στην ΕΕ. Η ΕΕ θα πρέπει να προωθήσει τη χρήση των μηχανισμών συμμετοχής των πολιτών, 
αναπτύσσοντας εκστρατείες για σκοπούς μάρκετινγκ και διαφήμισης. Οι φορείς εθνικής και 
τοπικής διοίκησης θα πρέπει να υποχρεούνται να συμμετέχουν στη διαδικασία αυτή. Η ΕΕ θα 
πρέπει να εξασφαλίζει την αποτελεσματικότητα των πλατφορμών συμμετοχικής δημοκρατίας.»  
 
Η υφιστάμενη πλατφόρμα πρέπει να ενισχυθεί και να καταστεί αποδοτικότερη: χρειάζεται 
περισσότερη ανατροφοδότηση από τους πολίτες προς την ΕΕ και αντιστρόφως. Ο διάλογος εντός της 
ΕΕ, τόσο μεταξύ των πολιτών όσο και μεταξύ των κυβερνητικών φορέων, είναι ανεπαρκής.  Οι πολίτες 
δεν συμμετέχουν στην υποβολή αναφορών επειδή είτε δεν γνωρίζουν την ύπαρξη της διαδικασίας 
είτε δεν πιστεύουν ότι μια τέτοια αναφορά μπορεί να έχει επιτυχημένη έκβαση. 
 
38. «Συνιστούμε στην ΕΕ να καταρτίσει και να υλοποιήσει σχολικά προγράμματα για το τι γίνεται 
στην ΕΕ όσον αφορά τους υφιστάμενους μηχανισμούς συμμετοχής. Τα προγράμματα αυτά θα 
πρέπει να περιλαμβάνονται στη διδακτέα ύλη σχετικά με την ευρωπαϊκή ιθαγένεια και τη 
δεοντολογία, με ηλικιακά κατάλληλο περιεχόμενο. Θα πρέπει επίσης να υπάρχουν προγράμματα 
για ενήλικες. Οι πολίτες θα πρέπει να έχουν στη διάθεσή τους προγράμματα δια βίου μάθησης 
ώστε να βελτιώνουν τις γνώσεις τους σχετικά με τις δυνατότητες συμμετοχής των πολιτών στην 
ΕΕ.»  
 
Η παρούσα σύσταση είναι σημαντική για το μέλλον των παιδιών μας. Οι πολίτες θέλουν να γνωρίζουν 
πώς να εκφράζουν την άποψή τους. Είναι σημαντικό να γνωρίζουν τους ακριβείς μηχανισμούς, 
καθώς και πώς μπορούν να τους χρησιμοποιήσουν, ώστε να ακούγεται η φωνή τους στην ΕΕ. Είναι 
επίσης σημαντικό για την ισότιμη ένταξη όλων των Ευρωπαίων πολιτών. Ως Ευρωπαίοι πολίτες, 
πρέπει να γνωρίζουμε πώς να αξιοποιούμε τα δικαιώματά μας. Δικαιούμαστε τις γνώσεις αυτές απλά 
και μόνο επειδή είμαστε Ευρωπαίοι πολίτες. 
 
Υποάξονας 5.3 Συμμετοχή των πολιτών  
 
39. «Συνιστούμε να συγκαλεί η Ευρωπαϊκή Ένωση συνελεύσεις πολιτών. Συνιστούμε ένθερμα να 
κατοχυρωθούν μέσω νομικά δεσμευτικού και υποχρεωτικού νόμου ή κανονισμού. Οι συνελεύσεις 
πολιτών θα πρέπει να πραγματοποιούνται κάθε 12-18 μήνες. Η συμμετοχή των πολιτών θα πρέπει 
να μην είναι υποχρεωτική, αλλά να ενθαρρύνεται, και να οργανώνεται με βάση περιορισμένες 
εντολές. Οι συμμετέχοντες πρέπει να επιλέγονται τυχαία, με κριτήρια αντιπροσωπευτικότητας, 
και να μην εκπροσωπούν κανενός είδους οργάνωση, ούτε να καλούνται να συμμετάσχουν ως μέλη 
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στη συνέλευση λόγω του επαγγελματικού τους ρόλου. Παρέχεται υποστήριξη από 
εμπειρογνώμονες όποτε χρειάζεται, ώστε τα μέλη της συνέλευσης να διαθέτουν επαρκείς 
πληροφορίες προς συζήτηση. Η λήψη αποφάσεων θα βρίσκεται στα χέρια των πολιτών. Η ΕΕ 
πρέπει να διασφαλίσει την προσήλωση των πολιτικών στις αποφάσεις που λαμβάνουν οι πολίτες 
στις συνελεύσεις αυτές. Σε περίπτωση που οι προτάσεις των πολιτών αγνοηθούν ή απορριφθούν 
ρητά, τα θεσμικά όργανα της ΕΕ πρέπει να είναι υπόλογα για την απόφαση αυτή και να την 
αιτιολογούν.» 
 
Συνιστούμε να πραγματοποιούνται συνελεύσεις πολιτών, διότι επιθυμούμε οι πολίτες να 
αισθάνονται πιο κοντά στα θεσμικά όργανα της ΕΕ και να συμβάλλουν άμεσα στη λήψη αποφάσεων 
σε στενή συνεργασία με τους πολιτικούς, ώστε να εντείνεται το αίσθημα του ανήκειν και να 
βελτιώνεται η άμεση αποδοτικότητα. Επιπλέον, θέλουμε τα πολιτικά κόμματα και τα εκλογικά τους 
προγράμματα να είναι υπόλογα ενώπιον των πολιτών. 
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Παράρτημα I: Πώς εκπονήθηκαν οι συστάσεις; 

A. Σύνοψη της 3ης συνόδου  

· Χαιρετισμός και ημερήσια διάταξη
· Σχόλια από την πλατφόρμα
· Εξήγηση των στόχων και της 

διαδικασίας
Μετατροπή των προσανατολισμών 

σε συστάσεις

· Επεξεργασία των βασικών 
μηνυμάτων για την ολομέλεια της 

Διάσκεψης

· Οι πολίτες διαβάζουν και 
ιεραρχούν τους προσανατολισμούς

· Εμπειρογνώμονες και επαληθευτές 
γεγονότων απαντούν σε ερωτήσεις

Σχόλια από τις άλλες ομάδες και 
οριστικοποίηση των συστάσεων

· Ψηφοφορία των συστάσεων
· Τελευταίες παρατηρήσεις

· Οριστικοποίηση των βασικών 
μηνυμάτων

Ξεκινά η μετατροπή των 
προσανατολισμών σε συστάσεις

ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ

ΑΝΟΙΧΤΟ 
ΦΟΡΟΥΜ

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ 
ΥΠΟΟΜΑΔΑΣ

- Χαιρετισμός και προετοιμασία
- Ιεράρχηση προσανατολισμών

- Έναρξη μετατροπής των 
προσανατολισμών σε συστάσεις

- Μετατροπή των προσανατολισμών σε 
συστάσεις

- Οριστικοποίηση συστάσεων

- Επεξεργασία των βασικών μηνυμάτων 
για την ολομέλεια της Διάσκεψης

- Ψηφοφορία των συστάσεων

3η ΣΥΝΟΔΟΣ

1η ΗΜΕΡΑ 2η ΗΜΕΡΑ 3η ΗΜΕΡΑ
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Β. Τρόπος ανάπτυξης συστάσεων 

1ο ΒΗΜΑ: ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΙ

2ο ΒΗΜΑ: ΟΜΑΔΟΠΟΙΗΣΗ

3ο ΒΗΜΑ: ΙΕΡΑΡΧΗΣΗ ΤΩΝ 5 ΟΜΑΔΩΝ

4ο ΒΗΜΑ: 
ΣΥΣΤΑΣΕΙΣ
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Γ. Λεπτομερής διαδικασία ανάπτυξης συστάσεων 

Ολομέλεια 1 

Στόχος: Ανασύνταξη της ομάδας και προετοιμασία για την 3η σύνοδο  

Χαιρετισμός. Ο λόγος στους πολίτες. Επικαιροποίηση της πλατφόρμας. Ημερήσια διάταξη για το 
Σαββατοκύριακο. Παρουσίαση της μεθοδολογίας της συνόδου. 

Ανοιχτό φόρουμ 1 

Στόχος: Ιεράρχηση των προσανατολισμών 

Ανάγνωση των προσανατολισμών και άτυπη συζήτηση σε αίθουσες (χωρίς διερμηνεία). Ιεράρχηση 
προσανατολισμών με αυτοκόλλητα. Κάθε πολίτης έλαβε πενήντα αυτοκόλλητα (δέκα πράσινα για 
τον άξονα 1, δέκα κόκκινα για τον άξονα 2, δέκα μπλε για τον άξονα 3, δέκα κίτρινα για τον άξονα 4, 
δέκα μωβ για τον άξονα 5) και προέβη στην ιεράρχηση έως και δέκα προσανατολισμών ανά άξονα. 
Δόθηκαν επίσης πέντε μαύρα αυτοκόλλητα σε κάθε πολίτη, για να ιεραρχήσει τους 
προσανατολισμούς της υποομάδας του.  

Άξονας 1
Διασφάλιση 

δικαιωμάτων 
και 

καταπολέμηση 
των διακρίσεων

Υποάξονας 1.1
Μη εισαγωγή 

διακρίσεων

 

Άξονας 2
Προστασία της 
δημοκρατίας 

και του κράτους 
δικαίου

Υποάξονας 2.2
Προστασία και 
ενίσχυση της 
δημοκρατίας 

 

Άξονας 3
Μεταρρύθμιση 

της ΕΕ

Υποάξονας 3.1
Θεσμική 

μεταρρύθμιση

 

Άξονας 4
Διαμόρφωση 
ευρωπαϊκής 
ταυτότητας

Υποάξονας 4.3
Πληροφόρηση

για την ΕΕ

 

Άξονας 5
Ενίσχυση της 

συμμετοχής των 
πολιτών

Υποάξονας 5.1
Συμμετοχή των 

πολιτών

 

1.1.1.1
Η ΕΕ πρέπει να ελέγχει και να μεριμνά ότι οι 

ενιαίοι κανόνες εφαρμόζονται ισότιμα σε όλα 
τα κράτη μέλη της. Οι δε ευπαθείς ομάδες 

χρήζουν μεγαλύτερης προστασίας.

001

 

2.3.4.1
Η ΕΕ θα πρέπει να ενισχύσει τη δέσμευσή 

της για εξαγωγή του μοντέλου της 
δημοκρατίας και των αξιών της εκτός των 

συνόρων της. Όχι με όπλα αλλά με 
διπλωματία, με την ανταλλαγή βέλτιστων 
πρακτικών σε διεθνές επίπεδο και με την 

αύξηση της ευαισθητοποίησης.

044

 

3.1.1.2
Όσον αφορά τα κριτήρια προσχώρησης 

στην ΕΕ, θα πρέπει να δοθεί προτεραιότητα 
στο κριτήριο των αξιών και της δημοκρατίας 

(αντί της οικονομικής ανάπτυξης).

054

 

4.2.4.1
Βελτίωση της διαδικασίας είσπραξης φόρων 

από μεγάλες πολυεθνικές εταιρείες. 
Διευθέτηση επίσης του προβλήματος των 

φορολογικών παραδείσων.

095

 

5.2.3.1
Συμμετοχή των δήμων, των τοπικών και των 

περιφερειακών φορέων στην πρόσκληση 
των πολιτών και την προώθηση της 

συμμετοχής τους στους μηχανισμούς λήψης 
αποφάσεων της ΕΕ. Ιδιαίτερη συμμετοχή 
των σχολείων και της νεολαίας. Να μην 

λησμονηθούν οι ενήλικες.

116
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Εργασίες της υποομάδας 1 

Στόχος: Έναρξη της μετατροπής των προσανατολισμών σε συστάσεις 

Σάββατο 11/12/2021 

Εργασίες της υποομάδας 2 

Στόχος 1: Μετατροπή των προσανατολισμών σε συστάσεις 

Ακολουθήθηκε η ίδια μεθοδολογία όπως και στις εργασίες της υποομάδας 1. 

Στόχος 2: Υποβολή/λήψη ανάδρασης σε/από άλλες υποομάδες από τον ίδιο άξονα. 

Στόχος 3: Υποβολή/λήψη ανάδρασης σε/από άλλες υποομάδες από διαφορετικούς άξονες. 

Συνεχίστηκε η ίδια μεθοδολογία όπως και πριν. 

Στόχος 4: Ολοκλήρωση των συστάσεων 

Σε αυτό το τελευταίο στάδιο, επιχειρήθηκε να ενσωματωθεί η ανάδραση από τις άλλες υποομάδες 
και από την επαλήθευση των γεγονότων. Οι υποομάδες ολοκλήρωσαν τις συστάσεις τους. 

Κυριακή 12/12/2021 

Ανοιχτό φόρουμ 2 

Στόχος: Εργασίες σχετικά με τα βασικά μηνύματα για την ολομέλεια της Διάσκεψης 

Στα διαστήματα μεταξύ των συνόδων μια ομάδα 20 ατόμων, που εκπροσώπησαν την ομάδα των 
πολιτών στην ολομέλεια της Διάσκεψης, ασχολήθηκε με τη διατύπωση των βασικών μηνυμάτων. Για 
τον σκοπό αυτό, πραγματοποίησαν συνεντεύξεις με άλλους συμμετέχοντες για να προσπαθήσουν να 
αποτυπώσουν αυτά τα μηνύματα και να είναι σε θέση να κοινοποιήσουν τα πορίσματα της ειδικής 
ομάδας με απλό τρόπο. Τα βασικά μηνύματα θα πρέπει να αντικατοπτρίζουν τις συστάσεις και την 
αιτιολόγησή τους. 

Ολομέλεια 2 

Στόχος: Ψηφοφορία επί των συστάσεων 

Οδηγίες προς τους συμμετέχοντες: 

 

1. Πατήστε το συγκεκριμένο εικονίδιο 

στην ταμπλέτα 

 

2. Σαρώστε τον κωδικό QR 

για να μεταβείτε στον 

σύνδεσμο όπου 

 

3. Ελέγξτε τον προσωπικό 

αριθμό ταυτοποίησης (PIN) 
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αναγράφονται οι συστάσεις 

του άξονα 

που βρίσκεται πίσω από την 

ταμπλέτα 

PIN: Personal Identification Number

Your answer

STREAM 1 – Ensuring rights and non-discrimination
Conference on the Future of Europe
European Citizens’ Panel 2: “European democracy/values and rights, rule of law, security”

1.1 Non-discrimination / 1.2 Gender Equality
1.3 Protecting human rights and the rights of nature and animals
1.4 Right to privacy

 

 

4. Εισάγετε το PIN στο πεδίο 

 

 

5. Ψηφίστε θετικά 

(αντίχειρας προς τα πάνω) ή 

αρνητικά (αντίχειρας προς τα 

κάτω) για καθεμία από τις 

συστάσεις του κάθε άξονα 

και πατήστε Αποστολή 

 
 
 
 
 
 
6. Οι συστάσεις που 
υπερψηφίζονται από 
τουλάχιστον το 70% των 
ψηφισάντων εγκρίνονται. 
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Παράρτημα II: Συμβολή εμπειρογνωμόνων και επαληθευτών γεγονότων για την υποστήριξη της 

σχετικής διαδικασίας 

Η συμβολή εμπειρογνωμόνων και επαληθευτών γεγονότων συντονίστηκε από το λεγόμενο «Κέντρο 
Γνώσης και Πληροφόρησης — KICK», το οποίο αποτελείται από μέλη της κοινής γραμματείας και της 
ομάδας διαβούλευσης, με την υποστήριξη μεταδιδακτορικών φοιτητών του EUI. Όποτε 
συμμετέχοντες, διαμεσολαβητές, παρατηρητές ή εμπειρογνώμονες έκριναν ότι χρειαζόταν 
πραγματολογική διευκρίνιση, ενημέρωναν το KICK, το οποίο διαβίβαζε την ερώτηση στον αρμόδιο 
εμπειρογνώμονα ή/και επαληθευτή γεγονότων. 

Αρκετοί εμπειρογνώμονες παρακολούθησαν τις εργασίες των υποομάδων, τόσο δια ζώσης όσο και 
διαδικτυακά, προκειμένου να είναι σε θέση να προχωρήσουν σε επαλήθευση γεγονότων. Επιπλέον, 
εμπειρογνώμονες από τα τρία θεσμικά όργανα κλήθηκαν να απαντήσουν σε ερωτήσεις επαλήθευσης 
γεγονότων στους αντίστοιχους τομείς εμπειρογνωσίας τους, ιδίως όσον αφορά τα ήδη υφιστάμενα 
κανονιστικά και άλλα μέσα πολιτικής.  

Οι εμπειρογνώμονες και οι επαληθευτές γεγονότων έπρεπε να απαντήσουν στα διάφορα 
ερωτήματα, σε σύντομο χρονικό διάστημα, συντάσσοντας ένα όσο το δυνατόν σαφέστερο κείμενο 
που θα μπορούσε να διαβιβαστεί στους συμμετέχοντες από τον διαμεσολαβητή κατόπιν έγκρισης 
του KICK. 

Κατάλογος εμπειρογνωμόνων που συμμετείχαν δια ζώσης και διαδικτυακά: 

Εμπειρογνώμονες για τον άξονα 1 – Διασφάλιση δικαιωμάτων και καταπολέμηση των διακρίσεων 

 

• Costanza Hermanin, υπεύθυνη πολιτικής στο Ευρωπαϊκό Πανεπιστημιακό Ινστιτούτο 

της Φλωρεντίας 

• Hielke Hijmans, πρόεδρος του τμήματος ένδικων διαφορών/μέλος του εκτελεστικού 

συμβουλίου της βελγικής αρχής προστασίας δεδομένων  

 

Εμπειρογνώμονες για τον άξονα 2 – Προστασία της δημοκρατίας και του κράτους δικαίου 

 

• Carlos Closa Montero, καθηγητής, Σχολή Διακρατικής Διακυβέρνησης του EUI/IPP-

CSIC, Ισπανία 

• Paul Blokker, αναπληρωτής καθηγητής Κοινωνιολογίας, Πανεπιστήμιο της Μπολόνια 
• Raphael Bossong, Γερμανικό Ινστιτούτο Διεθνών Υποθέσεων και Υποθέσεων Ασφάλειας 

• Elda Brogi, καθηγήτρια στο Κέντρο Πολιτικής και Ελευθερίας των Μέσων Ενημέρωσης 

του EUI. Μέλος του διοικητικού συμβουλίου του EDMO, Ευρωπαϊκό Παρατηρητήριο 

Ψηφιακών Μέσων 

 

Εμπειρογνώμονες για τον άξονα 3 — Μεταρρύθμιση της ΕΕ 

 

• Katrin Auel, επικεφαλής της ερευνητικής ομάδας «Ευρωπαϊκή διακυβέρνηση, δημόσια 

οικονομικά και αγορές εργασίας» στο Ινστιτούτο Προηγμένων Μελετών, Βιέννη 

• Corinna Stratulat, Κέντρο Ευρωπαϊκής Πολιτικής, επικεφαλής του προγράμματος 

«Ευρωπαϊκή Πολιτική και Θεσμικά Ιδρύματα» και ανώτερη πολιτική αναλύτρια 

https://urldefense.com/v3/__https:/www.coleurope.eu/whoswho/person/costanza.hermanin__;!!DOxrgLBm!S7as4VlIJ45LRn_yKsnkkFKNJxrw_t3adh_qhJsU8ikqN_FFKoKuA7mmOnKIcvk4rHtgXVGCC422NQ$
https://urldefense.com/v3/__https:/lsts.research.vub.be/en/hielke-hijmans__;!!DOxrgLBm!S7as4VlIJ45LRn_yKsnkkFKNJxrw_t3adh_qhJsU8ikqN_FFKoKuA7mmOnKIcvk4rHtgXVF2yb_QgA$
https://urldefense.com/v3/__http:/ipp.csic.es/en/personal/carlos.closa__;!!DOxrgLBm!S7as4VlIJ45LRn_yKsnkkFKNJxrw_t3adh_qhJsU8ikqN_FFKoKuA7mmOnKIcvk4rHtgXVG5Fcuh8A$
https://urldefense.com/v3/__https:/www.unibo.it/sitoweb/paulus.blokker/en__;!!DOxrgLBm!S7as4VlIJ45LRn_yKsnkkFKNJxrw_t3adh_qhJsU8ikqN_FFKoKuA7mmOnKIcvk4rHtgXVFAty3Umg$
https://urldefense.com/v3/__https:/www.swp-berlin.org/en/researcher/raphael-bossong__;!!DOxrgLBm!S7as4VlIJ45LRn_yKsnkkFKNJxrw_t3adh_qhJsU8ikqN_FFKoKuA7mmOnKIcvk4rHtgXVERvLDITQ$
https://cmpf.eui.eu/team/brogi-elda/
https://urldefense.com/v3/__https:/www.ihs.ac.at/people/Katrin-Auel/__;!!DOxrgLBm!S7as4VlIJ45LRn_yKsnkkFKNJxrw_t3adh_qhJsU8ikqN_FFKoKuA7mmOnKIcvk4rHtgXVHyfGp6QA$
https://joinus.epc.eu/en/analysts/Corina-Stratulat~104fc8


 

2η ομάδα, 3η σύνοδος - 24 

2η ομάδα Ευρωπαίων πολιτών: «Ευρωπαϊκή δημοκρατία / Αξίες και δικαιώματα, κράτος δικαίου, ασφάλεια» 

• Ariadna Ripoll Servent, Καθηγήτρια Πολιτικής της Ευρωπαϊκής Ένωσης στο Κέντρο 

Ευρωπαϊκών Σπουδών του Σάλτσμπουργκ (SCEUS) και στο Τμήμα Πολιτικών 

Επιστημών και Κοινωνιολογίας του Πανεπιστημίου του Σάλτσμπουργκ 

• Diane Fromage, υπότροφος Marie Sklodowska-Curie στη Νομική Σχολή του Sciences 

Po, Παρίσι  

• Καλυψώ Νικολαΐδη, Καθηγήτρια στη Σχολή Διακρατικής Διακυβέρνησης και Καθηγήτρια 

Διεθνών Σχέσεων στο Πανεπιστήμιο της Οξφόρδης 

• Ulrike Liebert, καθηγήτρια στην έδρα ευρωπαϊκών σπουδών Jean Monnet, 

Πανεπιστήμιο Βρέμης 

 

Εμπειρογνώμονες για τον άξονα 4 — Ανάπτυξη ευρωπαϊκής ταυτότητας 

 

• Hans-Jörg Trenz, καθηγητής Κοινωνιολογίας Πολιτισμού και Επικοινωνίας στη Scuola 

Normale Superiore στην Πίζα/Φλωρεντία, Ιταλία 

• Antoine Godbert, πρώην επικεφαλής του οργανισμού Erasmus στο Μπορντώ, μέλος του 

Cercle Erasmus 

 

Εμπειρογνώμονες για τον άξονα 5 — Ενίσχυση της συμμετοχής των πολιτών 

 

• Alberto Alemanno, καθηγητής Δικαίου και Πολιτικής της Ευρωπαϊκής Ένωσης στο HEC 

Paris 

• Dominik Hierlemann, Ίδρυμα Bertelsmann  

 

 

Παράρτημα III: Άλλες συστάσεις που εξετάστηκαν από την ομάδα και δεν υιοθετήθηκαν 

Άξονας 1: Διασφάλιση δικαιωμάτων και καταπολέμηση των διακρίσεων  
 

Υποάξονας 1.1 Απαγόρευση των διακρίσεων / Υποάξονας 1.2 Ισότητα των φύλων  
 
«Συνιστούμε στην ΕΕ να συμπεριλάβει ενεργά τις μειονότητες στη χάραξη πολιτικής όσον αφορά 
βασικές πτυχές των κρατικών θεσμικών φορέων (π.χ. αστυνομία και ΜΚΟ). Συνιστούμε στην ΕΕ να 
συγκροτήσει συμβουλευτική επιτροπή, η οποία θα εκλέγεται άμεσα από τις μειονότητες. Ως προς 
τη σύνθεση, θα πρέπει να απαρτίζεται κυρίως από εκπροσώπους μειονοτήτων, καθώς και ΜΚΟ.  
Θα πρέπει να διαδραματίζει εποικοδομητικό ρόλο στην κατάρτιση των δημοσίων υπαλλήλων, 
ώστε να καλύπτονται οι ανάγκες των μειονοτήτων. Το όργανο αυτό θα πρέπει να έχει δικαίωμα 
αρνησικυρίας σε θέματα μειονοτήτων.» 
 
Οι φωνές των μειονοτήτων δεν ακούγονται επαρκώς. Οι μειονότητες θα πρέπει να μιλούν οι ίδιες εξ 
ονόματός τους, αυτοπροσδιοριζόμενες, και σε επαγγελματικό επίπεδο, και για τον λόγο αυτόν 
συνδυάσαμε την εκπροσώπηση μέσω ψηφοφορίας με την εμπειρογνωσία. 
 
Άξονας 2: Προστασία της δημοκρατίας και του κράτους δικαίου  
 
Υποάξονας 2.2 Προστασία και ενίσχυση της δημοκρατίας / Υποάξονας 2.4 Μέσα ενημέρωσης και 
παραπληροφόρηση  

https://urldefense.com/v3/__https:/www.coleurope.eu/whoswho/person/ariadna.ripoll-servent__;!!DOxrgLBm!S7as4VlIJ45LRn_yKsnkkFKNJxrw_t3adh_qhJsU8ikqN_FFKoKuA7mmOnKIcvk4rHtgXVHBw78d5w$
http://dianefromage.eu/
https://urldefense.com/v3/__https:/www.eui.eu/people?id=kalypso-nicolaidis__;!!DOxrgLBm!S7as4VlIJ45LRn_yKsnkkFKNJxrw_t3adh_qhJsU8ikqN_FFKoKuA7mmOnKIcvk4rHtgXVEtcj1KWQ$
https://www.monnet-centre.uni-bremen.de/people/prof-dr-ulrike-liebert/
https://urldefense.com/v3/__https:/www.sns.it/en/persona/hans-jorg-trenz__;!!DOxrgLBm!S7as4VlIJ45LRn_yKsnkkFKNJxrw_t3adh_qhJsU8ikqN_FFKoKuA7mmOnKIcvk4rHtgXVFUxe-Bwg$
https://urldefense.com/v3/__https:/www.hec.edu/en/faculty-research/faculty-directory/faculty-member/alemanno-alberto__;!!DOxrgLBm!S7as4VlIJ45LRn_yKsnkkFKNJxrw_t3adh_qhJsU8ikqN_FFKoKuA7mmOnKIcvk4rHtgXVGKlGFKoA$
https://www.bertelsmann-stiftung.de/en/about-us/who-we-are/contact/profile/cid/dominik-hierlemann/
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«Συνιστούμε να θεσπιστεί οργανισμός για την παρακολούθηση των οπτικοακουστικών, έντυπων 
και ψηφιακών μέσων σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Ο οργανισμός αυτός θα πρέπει να παρακολουθεί 
τα εθνικά μέσα ενημέρωσης, ώστε να διασφαλίζεται ότι εφαρμόζουν αμερόληπτη και 
αντικειμενική διαδικασία κατά την παραγωγή του περιεχομένου τους. Για την πρόληψη της 
παραπληροφόρησης, ο οργανισμός θα πρέπει να παράσχει ένα σύστημα βαθμολόγησης της 
αξιοπιστίας των εθνικών μέσων ενημέρωσης. Αυτό το σύστημα βαθμολόγησης θα πρέπει να είναι 
εύκολα κατανοητό για τους πολίτες.»  
 
Χρειάζεται να αξιολογούνται τα μέσα ενημέρωσης και η αξιοπιστία τους, αλλά και η πολυμορφία 
των μέσων ενημέρωσης στις χώρες της ΕΕ. Ένας οργανισμός της ΕΕ θα ήταν ο πλέον αντικειμενικός 
για τη διασφάλιση του στόχου αυτού. Επιπλέον, ένα σύστημα βαθμολόγησης επιτρέπει στους 
πολίτες να προβαίνουν σε επιλογές με επίγνωση, και δίνει στα μέσα ενημέρωσης κίνητρα να 
παρέχουν αξιόπιστες ειδήσεις. Εάν το σύστημα βαθμολόγησης αποδειχθεί ανεπαρκές για τη 
διασφάλιση της αξιοπιστίας των μέσων ενημέρωσης, ο οργανισμός θα πρέπει επίσης να αποκτήσει 
την αρμοδιότητα επιβολής κυρώσεων. 
 
Άξονας 5: Ενίσχυση της συμμετοχής των πολιτών 
 
Υποάξονας 5.1 Συμμετοχή των πολιτών  
 
«Συνιστούμε να θεσπιστεί φορέας εκπροσώπησης των πολιτών που θα συζητά και θα επηρεάζει 
σημαντικά τη διαδικασία λήψης αποφάσεων κάθε φορά που λαμβάνονται αποφάσεις σε επίπεδο 
ΕΕ για ζητήματα μείζονος σημασίας για τους Ευρωπαίους πολίτες (όπως σηματοδοτούνται από 
τους ίδιους τους πολίτες, ενδεχομένως μέσω έρευνας). Πρόκειται για μια ποικιλόμορφη ομάδα 
περίπου 100 πολιτών από όλες τις χώρες της ΕΕ, όπου κάθε χώρα εκπροσωπείται επί ίσοις όροις. 
Η ομάδα αυτή θα πρέπει να είναι ανανεούμενη, με την περιοδική αλλαγή των μελών.»  
 
Κρίνουμε σημαντικό να αποφεύγονται προβλήματα, όπως η διαφθορά, που ενδέχεται να 
προκύψουν σε έναν μόνιμο φορέα εκπροσώπησης, είναι δε ζωτικής σημασίας να εκπροσωπούνται 
επί ίσοις όροις όλες οι χώρες σε έναν τέτοιο φορέα, ώστε να αποφεύγεται η άδικη εξουσία λήψης 
αποφάσεων. Η λειτουργία με τον τρόπο αυτόν θα αποτρέψει τις προκλήσεις που συνδέονται με την 
πραγματοποίηση συνελεύσεων διαρκώς με φυσική παρουσία ή εξ αποστάσεως με τη χρήση σχετικής 
τεχνολογίας. 
 
 
 
 

Παράρτημα IV: Ομαδοποιημένοι προσανατολισμοί3 

Άξονας 1: Διασφάλιση δικαιωμάτων και καταπολέμηση των διακρίσεων 

Υποάξονας1.1 Μη εισαγωγή διακρίσεων 

1. 1.1.1.1 προσανατολισμός: Η ΕΕ πρέπει να ελέγχει και να μεριμνά ότι οι ενιαίοι κανόνες εφαρμόζονται 
ισότιμα σε όλα τα κράτη μέλη της. Οι δε ευπαθείς ομάδες χρήζουν μεγαλύτερης προστασίας. 

 
3  Κατά τη διαδικασία ομαδοποίησης, εκ παραδρομής τρεις προσανατολισμοί δεν συμπεριλήφθηκαν στον 
κατάλογο: 5.3.1.1 προσανατολισμός: Προώθηση της εκπαίδευσης των πολιτών όσον αφορά τη συμμετοχή τους στα κοινά 
(σε επίπεδο ΕΕ). 1.2.2.4 προσανατολισμός: Συμβολή της ΕΕ στην επανεξέταση των αντιλήψεων περί αρρενωπότητας και 
θηλυκότητας. 1.2.2.1 προσανατολισμός: Πολιτισμικός αγώνας: αναγνώριση και κατανόηση των προνομίων του ανδρικού 
φύλου ώστε να αυξηθεί η ευαισθητοποίηση σχετικά με τις συνέπειες του να ανήκεις στο γυναικείο φύλο. Οι πολίτες 
ενημερώθηκαν σχετικά.  
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2. 1.1.1.2 προσανατολισμός: Μεγαλύτερη συμμετοχή και καλύτερη εκπροσώπηση των μειονοτήτων. 

Πρέπει να συμμετέχουν στη διαμόρφωση των νόμων και η κοινωνία να τις αφουγκράζεται πιο 
προσεκτικά.  
1.1.1.3 προσανατολισμός: Η εκπροσώπηση των μειονοτήτων στα θεσμικά όργανα της ΕΕ θα πρέπει 
να είναι ισχυρή και της επιλογής τους. 
1.1.2.4 προσανατολισμός: Θέσπιση καλύτερων δομών για την ενεργό συμμετοχή των μειονοτήτων. 
2.3.2.3 προσανατολισμός: Η ΕΕ θα πρέπει να βελτιώσει την ένταξη διαφόρων κοινωνικών ομάδων, να 
στηρίξει την πολυμορφία αλλά και να δώσει περισσότερο χώρο και φωνή σε όσους ανήκουν σε 
μειονότητες και δεν εκπροσωπούνται επαρκώς σε δημόσιους και ιδιωτικούς φορείς αλλά ούτε και σε 
εκδηλώσεις σε εθνικό και ευρωπαϊκό επίπεδο. Οι δημόσιοι και ιδιωτικοί φορείς εξακολουθούν να 
είναι ιδιαίτερα ομοιογενείς και να χαρακτηρίζονται από περιορισμένη ποικιλομορφία και μικρό βαθμό 
ένταξης.  
 

3. 1.1.1.4 προσανατολισμός: Στα σχολεία πρέπει να παρουσιάζεται μια ρεαλιστική εικόνα των 
μειονοτήτων, να αντιμετωπίζονται τυχόν φόβοι, να υπάρχει ενημέρωση με απτά γεγονότα και να 
καθιερωθεί διάλογος με τις μειονότητες. Το ίδιο ισχύει και για τον χώρο εργασίας. Το εγχείρημα αυτό 
πρέπει να στηρίζεται σε σχετικές νομοθετικές διατάξεις.   
2.3.2.2 προσανατολισμός: Η ΕΕ θα πρέπει να ενθαρρύνει τις εθνικές κυβερνήσεις να παρέχουν 
εκπαίδευση κατά της βίας στα σχολεία, όπως μαθήματα σχετικά με τον σεβασμό των εθνοτικών και 
θρησκευτικών μειονοτήτων, αλλά και σεξουαλική διαπαιδαγώγηση και διαπαιδαγώγηση σε θέματα 
φύλου διότι συνδέονται άμεσα με το πρόβλημα της σεξουαλικής κακοποίησης, της βίας και της 
ομοφοβίας.   
2.3.2.4 προσανατολισμός: Η ΕΕ πρέπει να επενδύσει οικονομικά στη στήριξη ορθών πρακτικών για 
την καταπολέμηση της βίας στα κράτη μέλη. Για παράδειγμα μπορεί να στηρίζει οικονομικά δημόσια 
και ιδιωτικά κέντρα υποστήριξης σε διάφορες χώρες. 
2.3.2.1 προσανατολισμός:  Η ΕΕ θα πρέπει να διαδραματίσει ισχυρότερο ρόλο στη διασφάλιση της 
προστασίας των ατόμων ΛΟΑΔΜ + από περιστατικά βίας και διακρίσεων.  
2.3.2.5 προσανατολισμός: Η εκπαίδευση και η ενημέρωση σχετικά με την καταπολέμηση της βίας δεν 
πρέπει να περιοριστεί στα παιδιά καθώς είναι ζητήματα που αφορούν τον γενικό πληθυσμό. 

 
4. 1.1.2.3 προσανατολισμός: Συγκέντρωση περισσότερων στοιχείων σχετικά με περιστατικά διακρίσεων 

στα κράτη μέλη. Επίσης, αποτελεσματική τακτική ενημέρωση από τα κράτη μέλη, τα οποία θα 
υποχρεούνται να συλλέγουν και να διαβιβάζουν δεδομένα σχετικά με περιστατικά διακρίσεων. Τα 
δεδομένα θα πρέπει να είναι ανώνυμα και να δημοσιοποιούνται. Επιπλέον, θα πρέπει να υπάρχει 
πρόσβαση σε βοήθεια. Ταυτόχρονα, πρέπει να υπάρχουν σαφείς πληροφορίες στην πλατφόρμα 
σχετικά με τα περιστατικά πολλαπλών διακρίσεων. (Πρέπει να γίνεται έλεγχος για αθέμιτη 
συμπεριφορά).  
1.2.3.3 προσανατολισμός: Επιβολή κυρώσεων σε περιπτώσεις διακρίσεων.  
 

5. 1.1.3.1 προσανατολισμός: Διευκόλυνση της πρόσβασης των νέων και των ηλικιωμένων στην αγορά 
εργασίας και περιορισμός τυχόν διακρίσεων. 
 

6. 1.1.3.2 προσανατολισμός: Μείωση της ηλικίας ψήφου στα 16 έτη 
 

Υποάξονας 1.2 Ισότητα των φύλων 

7. 1.2.1.1 προσανατολισμός: Παροχή κατάρτισης σε γυναίκες που επιστρέφουν από γονική άδεια.  
 

8. 1.2.1.2 προσανατολισμός: Χάρη στην τηλεργασία οι γυναίκες, ιδίως όταν έχουν να φροντίσουν 
παιδιά, μπορούν να κατακτήσουν ευκολότερα τους επαγγελματικούς τους στόχους.  
 

9. 1.2.1.3 προσανατολισμός: Οι μόνοι γονείς θα πρέπει να έχουν τη δυνατότητα να εργάζονται λιγότερες 
ώρες ώστε να μπορούν να αφιερωθούν στη φροντίδα της οικογένειάς τους.  
 

10. 1.2.1.4 προσανατολισμός: Οι επιχειρήσεις χρειάζονται περισσότερους παιδικούς σταθμούς ώστε να 
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διευκολυνθεί η ισορροπία μεταξύ επαγγελματικής και προσωπικής ζωής των εργαζομένων. 1.2.1.5 
προσανατολισμός: Η γονική άδεια για τους πατέρες θα πρέπει να είναι ελκυστικότερη.  
1.2.5.2 προσανατολισμός: Οι άνδρες θα πρέπει να αναλαμβάνουν και εκείνοι ευθύνες που 
παραδοσιακά ανατίθενται στις γυναίκες.  
 

11. 1.2.3.1 προσανατολισμός: Αναγνώριση και άλλων δυσκολιών που αντιμετωπίζουν οι άνθρωποι, όπως 
η αναπηρία.  
 

12. 1.2.3.2 προσανατολισμός: Δημιουργία μιας πλατφόρμας της ΕΕ μέσω της οποίας οι πολίτες μπορούν 
να έχουν ευκολότερη πρόσβαση σε ένδικα μέσα και συμβουλευτικούς φορείς, όπως ο Συνήγορος του 
Πολίτη. 
 

13. 1.2.4.1 προσανατολισμός: Ο πολιτισμικός αγώνας που αναφέρεται ανωτέρω θα πρέπει επίσης να 
περιλαμβάνει και ενέργειες για την εξάλειψη των φαινομένων κακοποίησης και των απειλών που 
δέχονται οι γυναίκες από συγγενείς ή τον σύντροφο τους.  
 

14. 1.2.5.1 προσανατολισμός: Καθιέρωση ανώνυμων συνεντεύξεων εργασίας ώστε το φύλο να μην 
αποτελεί παράγοντα επιλογής. Οι συνεντεύξεις μπορούν επίσης να καταγράφονται προκειμένου να 
διασφαλίζεται η αποτελεσματικότητά τους.  
1.2.5.4 προσανατολισμός: Τα γραφεία εύρεσης εργασίας θα πρέπει να είναι υπεύθυνα για την 
πρόσληψη εργαζομένων προκειμένου να αποφεύγονται οι διακρίσεις. 
 

15. 1.2.5.3 προσανατολισμός: Θέσπιση ευρωπαϊκού νομικού πλαισίου για την αντιμετώπιση 
περιστατικών καταπάτησης των εργασιακών δικαιωμάτων. Η ΕΕ θα πρέπει να διασφαλίσει ότι τα 
κράτη μέλη εφαρμόζουν κανόνες κατά των διακρίσεων για την επίτευξη της ισότητας των φύλων. Θα 
πρέπει επίσης να παρέχει νομικές συμβουλές για την καταπολέμηση των διακρίσεων. 
 

16. 1.2.5.5 προσανατολισμός: Θέσπιση πιο ευέλικτων ωραρίων εργασίας.  
 

Υποάξονας 1.3 Προστασία των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και των δικαιωμάτων της φύσης και των ζώων 

17. 1.3.1.2 προσανατολισμός: Η εκπαίδευση και η επικοινωνία μπορούν να χρησιμοποιηθούν για την 
ανταλλαγή απόψεων σχετικά με τα δικαιώματα και τις ελευθερίες και για τη διατήρηση μιας ενωμένης 
ΕΕ.  
2.1.2.4 προσανατολισμός: Συνεχής και συνεπής ενσωμάτωση πληροφοριών σχετικά με τις αξίες/την 
ιδιότητα του πολίτη/τη δομή της ΕΕ κ.λπ. στα σχολικά προγράμματα σε όλα τα επίπεδα εκπαίδευσης. 
Επένδυση στην ευρωπαϊκή αγωγή του πολίτη.  
 

18. 1.3.2.1 προσανατολισμός: Ενίσχυση της εντολής του Οργανισμού Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης με εργαλεία για την προστασία των ευάλωτων ατόμων και των μειονοτήτων σε 
όλα τα κράτη μέλη. 
 

19. 1.3.2.2 προσανατολισμός: Η ανεξαρτησία και η ανάπτυξη ικανοτήτων των μέσων ενημέρωσης και των 
δημοσιογράφων θα μπορούσαν να συμβάλουν στη διασφάλιση ισόρροπης ενημέρωσης, για 
παράδειγμα, όσον αφορά τις μειονότητες και τους μετανάστες, στην αποτύπωση των θετικών πτυχών 
και στην κατάρριψη των στερεοτύπων που επικρατούν για τους μετανάστες και τους πρόσφυγες.  
 

20. 1.3.3.1 προσανατολισμός: Θέσπιση κοινών ενωσιακών κανόνων για την προστασία της καλής 
διαβίωσης των εκτρεφομένων ζώων. 
1.3.3.3 προσανατολισμός: Σε επίπεδο ΕΕ, θα πρέπει να διακοπεί η επιδότηση πολλών παραγόντων 
του αγροτικού τομέα που εκτρέφουν ζώα σε κακές συνθήκες διαβίωσης στο πλαίσιο της μαζικής 
παραγωγής.  
 

21. 1.3.3.2 προσανατολισμός: Τα δικαιώματα των ζώων είναι δευτερεύοντα σε σχέση με τα ζητήματα που 
αφορούν τα ανθρώπινα δικαιώματα και την προστασία του περιβάλλοντος. 
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22. 1.3.3.4 προσανατολισμός: Η φορολόγηση των αρνητικών κλιματικών παραγόντων, όπως το μεθάνιο 
και οι εκπομπές CO2 που παράγονται από τη γεωργία, και η φορολογική εναρμόνιση για την 
ενθάρρυνση της τοπικής παραγωγής κρέατος θα βοηθούσαν το κλίμα και θα μείωναν τις μεταφορές 
ζώων σε μεγάλες αποστάσεις. 

 

Υποάξονας 1.4 Δικαίωμα στην ιδιωτική ζωή 

23. 1.4.1.1 προσανατολισμός: Τακτικός έλεγχος των διαδικτυακών υπηρεσιών για την πρόληψη και τον 
έλεγχο των παραβιάσεων και/ή της κατάχρησης των δικαιωμάτων ιδιωτικότητας/προστασίας των 
δεδομένων.  
1.4.1.2 προσανατολισμός: Επιβολή προστίμου σε εταιρείες που παραβιάζουν και καταχρώνται τα 
δικαιώματα στην ιδιωτική ζωή/την προστασία των δεδομένων. Το πρόστιμο θα πρέπει να είναι 
ανάλογο προς την αγοραία αξία της εταιρείας  
 

24. 1.4.2.1 προσανατολισμός: Θέσπιση σχετικής ρύθμισης ώστε οι πάροχοι διαδικτυακών υπηρεσιών να 
παρέχουν στους χρήστες φιλικά προς τον χρήστη και εύληπτα έγγραφα προστασίας δεδομένων και 
αιτήματα συγκατάθεσης. 
1.4.2.2 προσανατολισμός: Ευαισθητοποίηση σχετικά με την ύπαρξη εθνικών και ενωσιακών φορέων 
που είναι αρμόδιοι για την προστασία των δεδομένων. 
2.3.3.4 προσανατολισμός: Η ΕΕ θα πρέπει να προσφέρει μηχανισμούς για την προστασία των 
δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που θα είναι εύκολα προσβάσιμοι για όλους τους πολίτες.  
 

25. 1.4.3.1 προσανατολισμός: Λήψη μέτρων ώστε να αποφεύγεται η ανταλλαγή σχετικά με τα cookies 
ιστοτόπων με τρίτους.  
 

26. 1.4.3.2 προσανατολισμός: Επανεξέταση και επικαιροποίηση της ισχύουσας νομοθεσίας ώστε η χρήση 
των δεδομένων να είναι ανάλογη προς τις πραγματικές ανάγκες. 
1.4.3.3 προσανατολισμός: Έναρξη ειδικής διαδικασίας λήψης αποφάσεων σε επίπεδο ΕΕ για την 
επίτευξη σαφήνειας όσον αφορά τον συμβιβασμό μεταξύ της ανταλλαγής δεδομένων και της 
πρόληψης της κατάχρησής τους (με κατάλληλη διάκριση για κάθε συγκεκριμένο τομέα, π.χ. υγεία, 
ασφάλεια κ.λπ.).  

 
27. 1.4.4.1 προσανατολισμός: Να επιτραπεί η προσχώρηση της ΕΕ στην Ευρωπαϊκή Σύμβαση 

Δικαιωμάτων του Ανθρώπου, ώστε να διασφαλιστεί ότι όλα τα κράτη μέλη της ΕΕ σέβονται εξίσου το 
δικαίωμα στην ιδιωτικότητα και την προστασία των δεδομένων 
 

28. 1.4.5.1 προσανατολισμός: Θέσπιση σαφέστερων και αυστηρότερων κανόνων σχετικά με τη χρήση των 
μέσων κοινωνικής δικτύωσης από ανηλίκους, προκειμένου να αποτρέπεται η έκθεσή τους σε 
κινδύνους για την ιδιωτική ζωή. 
1.4.5.2 προσανατολισμός: Ειδικά σχολικά προγράμματα. 
2.3.3.2 προσανατολισμός: Η εκπαίδευση και η πρόληψη αποτελούν προτεραιότητα. Η ΕΕ θα πρέπει 
να επενδύσει πόρους στα κράτη μέλη για την εκπαίδευση και την ευαισθητοποίηση των παιδιών στα 
σχολεία όσον αφορά την προστασία των προσωπικών τους δεδομένων. 
2.3.3.3 προσανατολισμός: Η ΕΕ θα πρέπει να προωθήσει την ευαισθητοποίηση των πολιτών και να 
χρησιμοποιήσει ενημερωτικές εκστρατείες για την προστασία των δεδομένων προσωπικού 
χαρακτήρα. 
 
 

Άξονας 2: Προστασία της δημοκρατίας και του κράτους δικαίου 

Υποάξονας 2.1 Προστασία του κράτους δικαίου 

29. 2.1.1.1 προσανατολισμός: Η ΕΕ θα πρέπει να παροτρύνει τα κράτη μέλη να αντιμετωπίσουν ενεργά 
το ζήτημα αυτό εντός των εθνικών δικαιοδοσιών τους. 
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30. 2.1.1.2 προσανατολισμός: Η ΕΕ θα πρέπει να λάβει μέτρα για την καταπολέμηση της χρήσης της 

ανωνυμίας ως όπλου (όταν η ανωνυμία χρησιμοποιείται για δημοσιεύσεις με με αντιδεοντολογικές 
μεθόδους). 
 

31. 2.1.2.1 προσανατολισμός: Η ΕΕ θα πρέπει να επενδύσει σε βασικές δράσεις για την ενίσχυση των 
δημοκρατικών αξιών στα κράτη μέλη. 
 

32. 2.1.2.2 προσανατολισμός: Η ΕΕ θα πρέπει να επενδύσει σε μέτρα (σχέδια) που προωθούν τη 
συνεργασία και τις ανταλλαγές μεταξύ διαφόρων ομάδων/περιφερειών/χωρών. 
 

33. 2.1.2.3 προσανατολισμός: Δημιουργία χώρων όπου αποφεύγονται τα επικριτικά σχόλια και οι χώρες 
θα μπορούν να ανταλλάζουν γνώσεις με στόχο τη βελτίωση των δημοκρατικών πρακτικών τους. 
 

34. 2.1.3.1 προσανατολισμός: Δημιουργία διακρατικών, ευρωπαϊκών πολιτικών κομμάτων στα οποία θα 
μπορούν να συμμετέχουν όλοι οι Ευρωπαίοι πολιτικοί.  
 

35. 1.1.2.1 προσανατολισμός: Απαιτούνται σαφείς κυρώσεις για τα κράτη μέλη της ΕΕ, οι οποίες θα 
επιβάλλονται αποτελεσματικά και θα λειτουργούν αποτρεπτικά. Μια πιθανή κύρωση είναι η ακύρωση 
κονδυλίων της ΕΕ. 
1.3.1.1 προσανατολισμός: Συνδυασμός κυρώσεων και συστημάτων επιβράβευσης καθώς και 
ομαδοποίηση των κρατών μελών ανάλογα με τον βαθμό στον οποίο σέβονται τα ανθρώπινα 
δικαιώματα, τις ελευθερίες και την ισότητα.  
2.1.4.1 προσανατολισμός: Η ΕΕ θα πρέπει αρχικά να συμμετάσχει σε φιλικό διάλογο με τα μη 
συμμορφούμενα κράτη. Ως δεύτερο βήμα, μπορεί να επικαλεστεί το άρθρο 7 της Συνθήκης για την 
Ευρωπαϊκή Ένωση. Ως τελική λύση δε, μπορεί να αποσύρει τα κονδύλιά της από τα μη 
συμμορφούμενα κράτη. 
2.2.2.2 προσανατολισμός: Πρέπει να θεσπιστεί ένα κοινό κανονιστικό πλαίσιο. Όταν το πλαίσιο αυτό 
δεν τηρείται, να είναι δυνατή η επιβολή κυρώσεων.  
4.2.1.4 προσανατολισμός: Η επιβολή κυρώσεων να αποτελεί την έσχατη λύση σε περίπτωση που οι 
υπόλοιπες ενέργειες, συμπεριλαμβανομένου του διαλόγου, αποτύχουν. Να υπάρχει πλαίσιο και 
κλιμάκωση στη χρήση των κυρώσεων. 

 

Υποάξονας 2.2 Προστασία και ενίσχυση της δημοκρατίας 

36. 2.2.1.1 προσανατολισμός: Απαιτείται κοινή βάση για την κατανόηση και τον εντοπισμό υποθέσεων 
διαφθοράς. Πότε είναι θεμιτή η προώθηση συμφερόντων και πότε μπορεί να χαρακτηριστεί ως 
διαφθορά;  
2.2.1.2 προσανατολισμός: Προστασία όσων καταπολεμούν τη διαφθορά. Είναι αναγκαία η προστασία 
τους και, συνακόλουθα, η προστασία της διαδικασίας μέσω της οποίας μπορούμε να το επιτύχουμε. 
Μάλιστα, πρέπει να προσδιορίσουμε τον τρόπο με τον οποίο μπορεί αυτό να επιτευχθεί. 
4.2.4.3 προσανατολισμός: Βελτίωση των κανόνων για τις ομάδες προώθησης συμφερόντων στην ΕΕ 
προκειμένου να μειωθεί η απώλεια χρημάτων λόγω φαινομένων διαφθοράς. 
 

37. 2.2.3.1 προσανατολισμός: Όλες οι χώρες της ΕΕ θα πρέπει να υποχρεωθούν να θεσπίσουν ελάχιστο 
ευρωπαϊκό εισόδημα, αλλά και κατώτατο ευρωπαϊκό μισθό, προκειμένου να εξασφαλίσουν την 
αξιοπρεπή διαβίωση. Υπάρχει ανάγκη στήριξης των ατόμων που πρέπει να εισέλθουν εκ νέου στην 
αγορά εργασίας.  
2.3.5.2 προσανατολισμός: Η ΕΕ θα πρέπει να θεσπίσει κατώτατο ημερομίσθιο σε ευρωπαϊκό επίπεδο.  

 

Υποάξονας 2.3 Ασφάλεια 

38. 2.3.1.1 προσανατολισμός: Το ζήτημα της ισορροπίας μεταξύ ασφάλειας και δικαιωμάτων, ιδίως της 
ελευθερίας έκφρασης, αποτελεί βασικό πρόβλημα για την ασφάλεια αλλά και ένα πολύ περίπλοκο 
ζήτημα που πρέπει να διευθετηθεί. Ως πολίτες, είναι δύσκολο να πάρουμε θέση. 
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39. 2.3.1.2 προσανατολισμός: Γνωρίζουμε ότι οι απειλές κατά της ασφάλειας είναι σοβαρές αλλά 

πιστεύουμε ότι η Ευρώπη θα πρέπει να αποφύγει τη λήψη αυταρχικών μέτρων και, αντ’ αυτού, να 
εργαστεί περισσότερο στο επίπεδο της πρόληψης και της αποτροπής. 
 

40. 2.3.1.3 προσανατολισμός: Η ΕΕ θα πρέπει να συνεργαστεί με τις μεγάλες διαδικτυακές εταιρείες, τις 
πλατφόρμες κοινωνικής δικτύωσης (Facebook, Google και Twitter) και με τις αστυνομικές δυνάμεις 
των διαφόρων κρατών μελών για να αποτρέπει όσους δημοσιεύουν επικίνδυνο περιεχόμενο και να 
διεξαγάγει αστυνομικές έρευνες σχετικά με την προέλευση αυτού του επικίνδυνου περιεχομένου και 
του επιπέδου απειλής.  
 

41. 2.3.2.6 προσανατολισμός: Η ΕΕ θα πρέπει να ενθαρρύνει τα υπουργεία παιδείας των κρατών μελών 
να εγγυηθούν ψυχολογική βοήθεια στα σχολεία για όλα τα παιδιά και τις οικογένειες και όχι μόνο για 
όσους την ζητούν ή για τις περιπτώσεις στις οποίες παρεμβαίνει κοινωνικός λειτουργός. 
 

42. 2.3.3.1 προσανατολισμός: Εφαρμογή του γενικού κανονισμού για την προστασία δεδομένων και 
συμμόρφωση με αυτόν.  

 
43. 2.3.3.5 προσανατολισμός: Τα θεσμικά όργανα της ΕΕ και τα κράτη μέλη θα πρέπει να είναι πιο 

συντονισμένα όσον αφορά την προστασία των πολιτών τους, της δημοκρατίας και των αξιών τους από 
τις νέες απειλές που προέρχονται από το εξωτερικό, όπως η υπονόμευση της κυβερνοασφάλειας και 
η χρήση της τεχνητής νοημοσύνης για την τέλεση ποινικών αδικημάτων.  
 

44. 2.3.4.1 προσανατολισμός:  Η ΕΕ θα πρέπει να ενισχύσει τη δέσμευσή της για εξαγωγή του μοντέλου 
της δημοκρατίας και των αξιών της εκτός των συνόρων της. Όχι με όπλα αλλά με διπλωματία, με την 
ανταλλαγή βέλτιστων πρακτικών σε διεθνές επίπεδο και με την αύξηση της ευαισθητοποίησης. 
 

45. 2.3.4.3 προσανατολισμός: Η ΕΕ θα πρέπει να ενισχύσει τον συντονισμό της για να καταστήσει 
αποτελεσματικότερα τον διάλογο, τη διαμεσολάβηση και τις διαπραγματεύσεις με τις γειτονικές 
χώρες για ζητήματα που αφορούν τα σύνορα. 
 

46. 2.3.5.1 προσανατολισμός: Προστασία των Ευρωπαίων πολιτών από εργατικά ατυχήματα και αποφυγή 
ανθυγιεινών ή επικίνδυνων εργασιακών περιβαλλόντων.  
 

47. 2.3.6.1 προσανατολισμός: Η ΕΕ θα πρέπει να καταβάλει περισσότερες προσπάθειες για να επιβάλει 
τη διαφάνεια των τραπεζικών και χρηματοπιστωτικών συναλλαγών. 
 

48. 2.3.7.1 προσανατολισμός: Τα θεσμικά όργανα της ΕΕ πρέπει να καταβάλουν περισσότερες 
προσπάθειες για τον έλεγχο και τον περιορισμό των διαρθρωτικών φαινομένων της τρομοκρατίας και 
του οργανωμένου εγκλήματος.  
 

49. 2.3.7.2 προσανατολισμός: Προτείνουμε τη σύσταση ευρωπαϊκού οργανισμού για την καταπολέμηση 
της τρομοκρατίας και του οργανωμένου εγκλήματος (συμπεριλαμβανομένων των μαφίας και των νέων 
μορφών οργανωμένου εγκλήματος ως διεθνών συμμοριών). 
 

50. 2.3.7.3 προσανατολισμός: Δημιουργία μιας πραγματικής ευρωπαϊκής αστυνομίας. 
 

Υποάξονας 2.4 Μέσα ενημέρωσης και παραπληροφόρηση 

51. 2.4.1.1 προσανατολισμός: Δεν θα πρέπει να επιτρέπεται σε πολιτικούς να είναι μέτοχοι σε μέσα 
ενημέρωσης.  
2.4.1.2 προσανατολισμός: Απαιτείται μια ευρωπαϊκή διαδικασία επαλήθευσης για να καταδειχθεί η 
αμεροληψία των πολιτικά χρηματοδοτούμενων μέσων ενημέρωσης.  
2.4.1.3 προσανατολισμός: Πρέπει να δημιουργηθεί ένα περιβάλλον αντικειμενικών, χωρίς 
συναισθηματισμούς, ειδήσεων.  
2.4.2.1 προσανατολισμός: Απαιτείται μια ευρωπαϊκή διαδικασία επαλήθευσης για να ελέγχονται η 
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αντικειμενικότητα και η αμεροληψία των ειδήσεων. Πρέπει να δημιουργηθεί ένα περιβάλλον 
αντικειμενικών ειδήσεων.  
3.2.2.1 προσανατολισμός: Θα μπορούσε να υπάρχει ένα σύστημα βαθμολογίας ή μέτρησης που θα 
αξιολογεί την αξιοπιστία των παρόχων ειδήσεων και των πληροφοριών που δημοσιεύονται από την 
ΕΕ (άρθρα που έχουν αποδειχθεί ψευδή κ.λπ. ως μέτρο). 5.1.2.6 προσανατολισμός: Διαχωρισμός της 
πολιτικής και των μέσων ενημέρωσης και έλεγχος του διαχωρισμού αυτού. Τα κόμματα δεν θα πρέπει 
να είναι ιδιοκτήτες πλατφορμών μέσων ενημέρωσης. 
 

52. 2.4.2.2 προσανατολισμός: Οι νέοι χρήστες πρέπει να εκπαιδεύονται καλύτερα στην κατανόηση των 
πληροφοριών. Η εκπαίδευση αυτή μάλιστα πρέπει να προσφέρεται από το σχολείο σε νεαρή ηλικία 
ώστε οι μαθητές να κατανοούν τον τρόπο δημιουργίας των ειδήσεων. Υπάρχει ένας πληροφοριακός 
αναλφαβητισμός τον οποίο πρέπει να αντιμετωπίσουμε. Χρειάζεται εκπαίδευση όσον αφορά τα μέσα 
ενημέρωσης.  
2.4.3.1 προσανατολισμός: Τα σχολεία πρέπει να προσφέρουν εκπαιδευτικά σεμινάρια σχετικά με το 
θέμα αυτό ώστε οι νέοι να μάθουν να ενημερώνονται σωστά. 
2.4.3.2 προσανατολισμός: Χρειάζονται περισσότερες εκπαιδευτικές δράσεις, οι οποίες μάλιστα θα 
επικεντρώνονται στους πολίτες που ζουν σε αγροτικές περιοχές, χάρη στις οποίες οι πολίτες θα 
μπορούν να κατανοήσουν τη ροή των πληροφοριών.  

 
 

Άξονας 3: Μεταρρύθμιση της ΕΕ 

Υποάξονας 3.1 Θεσμική μεταρρύθμιση 

 
53. 3.1.1.1 προσανατολισμός: Αύξηση της διαφάνειας των λόγων για τους οποίους ορισμένες υποψήφιες 

χώρες γίνονται δεκτές στην ΕΕ και άλλες δεν γίνονται δεκτές. 
 

54. 3.1.1.2 προσανατολισμός: Όσον αφορά τα κριτήρια προσχώρησης στην ΕΕ, θα πρέπει να δοθεί 
προτεραιότητα στο κριτήριο των αξιών και της δημοκρατίας (αντί της οικονομικής ανάπτυξης). 
 

55. 3.1.2.1 προσανατολισμός: Αύξηση της στήριξης της ΕΕ προς τις υποψήφιες χώρες ώστε να μπορέσουν 
να ενισχύσουν τους θεσμούς και τις οικονομίες τους (με τρόπο που να εποπτεύεται στενά από την 
Ευρωπαϊκή Ένωση). 
 

56. 3.1.3.1 προσανατολισμός: Οι πολίτες της Ευρωπαϊκής Ένωσης θα πρέπει να έχουν το δικαίωμα να 
ψηφίζουν με διακρατικά κομματικά ψηφοδέλτια για τις εκλογές του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου (είτε 
ενιαίο διακρατικό εκλογικό ψηφοδέλτιο είτε δύο ψηφοδέλτια — ένα εθνικό και ένα διακρατικό). 
 

57. 3.1.5.1 προσανατολισμός: Θα πρέπει να γίνει ευρεία επανεξέταση των αρμοδιοτήτων της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης και των θεσμικών οργάνων της Ευρωπαϊκής Ένωσης. 
 

58. 3.1.5.2 προσανατολισμός: Θα πρέπει να ανατεθούν περισσότερες εξουσίες στα θεσμικά όργανα της 
ΕΕ που εκλέγονται απευθείας από τους πολίτες της Ένωσης. 
 

59. 3.1.6.1 προσανατολισμός: Τα θεσμικά όργανα της ΕΕ θα πρέπει να μετονομαστούν ώστε τα ονόματά 
τους να είναι λιγότερο συγκεχυμένα για τους πολίτες.  
3.1.6.2 προσανατολισμός: Η Ευρωπαϊκή Ένωση θα πρέπει να διαθέτει πιο διακριτά σύμβολα (όπως 
λογότυπο) που να μην είναι τόσο παρόμοια με άλλους διεθνείς οργανισμούς (όπως το Συμβούλιο της 
Ευρώπης).  
3.1.6.3 προσανατολισμός: Η Ευρωπαϊκή Ένωση θα πρέπει να είναι ακριβής στις ανακοινώσεις της. Θα 
πρέπει να χρησιμοποιεί τη λέξη «Ευρωπαϊκή Ένωση» και όχι «Ευρώπη», διότι η Ευρώπη δεν είναι μόνο 
η Ευρωπαϊκή Ένωση αλλά και ένας ευρύτερος όρος. 
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Υποάξονας 3.2 Λήψη αποφάσεων 

60. 3.2.2.2 προσανατολισμός: Δημιουργία διαδικτυακής πλατφόρμας όπου οι πολίτες θα μπορούν να 
δημοσιεύουν πληροφορίες για τις οποίες δεν είναι βέβαιοι και οι ειδικοί θα μπορούν να επαληθεύουν 
τα γεγονότα. 
 

61. 3.2.3.1 προσανατολισμός: Θα πρέπει να διεξάγεται δημοψήφισμα σε επίπεδο ΕΕ όταν πρόκειται για 
ζήτημα εξαιρετικής σημασίας για όλους τους Ευρωπαίους πολίτες. 
 

62. 3.2.3.2 προσανατολισμός: Θα πρέπει να δοθεί μεγαλύτερη προσοχή στη διαδικτυακή ψηφοφορία και 
τη συμμετοχή των πολιτών στο διαδίκτυο όσον αφορά τον επηρεασμό της διαδικασίας λήψης 
αποφάσεων. 
 

63. 3.2.3.3 προσανατολισμός: Θα πρέπει να υπάρχει ένα σύστημα μεγαλύτερου ή πλήρους 
κοινοβουλευτικού ελέγχου και λογοδοσίας όσον αφορά τις αποφάσεις σχετικά με την οικονομική 
βοήθεια/την ευημερία/και τον τρόπο με τον οποίο δαπανώνται τα κοινοτικά κονδύλια στην ΕΕ.  
 

64. 3.2.4.1 προσανατολισμός: Θα πρέπει να χρησιμοποιηθεί εναλλακτικό σύστημα ψηφοφορίας. Η 
«στάθμιση» των ψήφων θα πρέπει να υπολογίζεται με δίκαιο τρόπο, ώστε να προστατεύονται τα 
συμφέροντα των μικρών χωρών.  
 

65. 3.2.4.2 προσανατολισμός: Χρειάζεται διαρθρωτική αλλαγή στις υφιστάμενες συνθήκες ή, 
εναλλακτικά, νέο σύνταγμα που θα συμφωνηθεί από τα κράτη μέλη. 
 

66. 3.2.4.3 προσανατολισμός: Είναι πολύ σημαντικό, ανεξάρτητα από το σύστημα που θα δημιουργηθεί, 
να δοθεί στις μικρότερες χώρες σχετικά ισότιμο δικαίωμα ψήφου όσον αφορά τη λήψη αποφάσεων. 
 

67. 3.2.5.1 προσανατολισμός: Θα πρέπει να υπάρχει ένας μηχανισμός με τον οποίο το Κοινοβούλιο 
παρακάμπτεται προσωρινά και οι αποφάσεις λαμβάνονται άμεσα από το Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης. 
 

68. 3.2.5.2 προσανατολισμός: Θα πρέπει να υπάρχει ένα αντιπροσωπευτικό σώμα εμπειρογνωμόνων, το 
οποίο θα παρέχει πληροφορίες και καθοδήγηση στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο σε έκτακτες 
περιπτώσεις. 

 

Υποάξονας 3.3 Στενότερη ενοποίηση 

69. 3.3.1.1 προσανατολισμός: Μια ομάδα εμπειρογνωμόνων προτείνει κατ’ αρχάς ποια μορφή θα 
μπορούσε να έχει η προτεινόμενη κοινή οικονομική δομή και ποιες θα ήταν οι συνέπειές της πριν 
ξεκινήσει μια συζήτηση σχετικά με το κατά πόσον θέλουμε να δημιουργήσουμε μια τέτοια δομή. 
 

70. 3.3.1.2 προσανατολισμός: Είναι σημαντικό όλα τα κράτη μέλη να ξεκινήσουν από την ίδια βάση (ίδιες 
ευκαιρίες, ίδιο επίπεδο) προκειμένου να επιτευχθεί μια κοινή οικονομική δομή. 
 

71. 3.3.2.1 προσανατολισμός: Προτείνουμε να αυξηθούν οι δημόσιες επενδύσεις για τη βελτίωση της 
ποιότητας ζωής των ανθρώπων (υποδομές και δρόμοι, αλλά ενδεχομένως και στέγαση/κοινωνική 
στέγαση). 
 

72. 3.3.2.2 προσανατολισμός: Προτείνουμε τη φορολόγηση των μεγάλων επιχειρήσεων και του 
εισοδήματός τους καθώς τα έσοδα που θα προκύψουν θα διοχετευθούν σε επενδύσεις για δημόσια 
έργα, στην εκπαίδευση και την ανάπτυξη κάθε χώρας (Ε&Α, υποτροφίες/Erasmus, κ.λπ.). 
 

73. 3.3.2.3 προσανατολισμός: Κλιμακωτή φορολόγηση των χρηματοπιστωτικών και τραπεζικών 
συναλλαγών για την άντληση εισοδήματος από μεγάλες χρηματοπιστωτικές συναλλαγές.  
 

74. 3.3.3.2 προσανατολισμός: Διεξαγωγή πανευρωπαϊκής έρευνας σε τυχαίο δείγμα ενημερωμένων 
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πολιτών σχετικά με την κατεύθυνση που πρέπει να ακολουθήσει η Ένωση, καθώς και πανευρωπαϊκή 
ενημερωτική εκστρατεία σχετικά με τα αποτελέσματα πιθανών αλλαγών. 
 

75. 3.3.3.3 προσανατολισμός: Ανάπτυξη ενός υποθετικού σεναρίου κρίσης όπου ενισχύονται οι εξουσίες 
της ΕΕ. 
 

76. 3.3.4.1 προσανατολισμός: Αρχικά πρέπει να ορίσουμε σε τι συνίσταται η ιδιότητα του Ευρωπαίου 
πολίτη. Μόνο τότε μπορούμε να πούμε τι δεν περιλαμβάνει (τούτο μπορεί να γίνει μέσω 
δημοσκόπησης). 
 

Άξονας 4: Διαμόρφωση ευρωπαϊκής ταυτότητας 

Υποάξονας 4.1 Εκπαίδευση για τη δημοκρατία 

77. 4.1.1.1 προσανατολισμός: Χρήση τεχνητής νοημοσύνης για την ενίσχυση της διαδικασίας 
μετάφρασης. 

78. 4.1.1.2 προσανατολισμός: Χρήση μιας κύριας γλώσσας (π.χ. της αγγλικής) για την επικοινωνία. 
 

79. 4.1.1.3 προσανατολισμός: Δημιουργία εφαρμογής που θα μπορεί να διαδίδει πληροφορίες σχετικά 
με δημοκρατικά ζητήματα και να τα μεταφράζει στη γλώσσα του χρήστη. 
 

80. 4.1.2.1 προσανατολισμός: Ενθάρρυνση των διαδικασιών δημοκρατικού χαρακτήρα στα σχολεία (π.χ. 
μαθητικά συμβούλια που ψηφίζουν επί βασικών διοικητικών θεμάτων στο σχολείο). Χρήση του 
διαδικτύου και της τεχνολογίας υπολογιστών (διαδικτυακές δημοσκοπήσεις) για την επίλυση 
ζητημάτων.  

 
81. 4.1.2.2 προσανατολισμός: Συμπερίληψη σπουδών σχετικά με την ΕΕ στο πρόγραμμα σπουδών 

πανεπιστημίων σε όλα τα κράτη μέλη της ΕΕ.  
4.1.3.1 προσανατολισμός: Όσο συντομότερα ξεκινήσει αυτή η εκπαιδευτική διαδικασία τόσο 
καλύτερα. Η πρόταση αφορά άτομα ηλικίας μεταξύ 10 και 12 ετών. Η σύσταση μαθητικών συμβουλίων 
αφορά μαθητές 12 ετών και άνω. Για μαθητές μικρότερης ηλικίας θα πρέπει να διεξάγονται 
δραστηριότητες κατάλληλες για την ηλικία τους.  
4.1.4.1 προσανατολισμός: Δεν θα πρέπει να διδάσκουμε πολιτικές απόψεις αλλά τις δημοκρατικές 
διαδικασίες της ΕΕ και τον τρόπο λειτουργίας της. Η διαφορά θα πρέπει να είναι σαφής τόσο για τους 
εκπαιδευτικούς όσο και για τους μαθητές.  
4.1.4.2 προσανατολισμός: Δεν συμφωνούν όλοι οι πολίτες ότι τα κράτη μέλη θα μπορούσαν να 
συμφωνήσουν σε ένα πανευρωπαϊκό πρόγραμμα σπουδών.  
4.1.4.3 προσανατολισμός: Θα πρέπει να εφαρμοστεί μια απλή διαδικασία ώστε όλοι να μάθουν για 
την ΕΕ. 
4.1.5.1 προσανατολισμός: Τα εκπαιδευτικά συστήματα στην ΕΕ δεν θα πρέπει να είναι ομοιόμορφα. 
4.2.2.3 προσανατολισμός: Να καθιερωθεί ένα ενιαίο σχολικό πρόγραμμα σπουδών για την ΕΕ ήδη 
από την πρωτοβάθμια εκπαίδευση.  
4.3.8.1 προσανατολισμός: Δημιουργία νέου μαθήματος για τη δευτεροβάθμια εκπαίδευση, το οποίο 
θα παρουσιάζει τις τρέχουσες δραστηριότητες και τα μέτρα μέτρα που λαμβάνει η ΕΕ, καθώς και τον 
τρόπο με τον οποίο επηρεάζουν τους πολίτες.  
5.1.2.1 προσανατολισμός: Για τη στήριξη της συμμετοχής των πολιτών απαιτούνται περισσότερες 
πληροφορίες σχετικά με την ΕΕ και περισσότερη επικοινωνία με τους πολίτες. Οι πολίτες πρέπει να 
μάθουν περισσότερα για την ΕΕ και την ευρωπαϊκή πολιτική (παιδαγωγική, εκπαίδευση και 
κατάρτιση). 
 

82. 4.1.2.3 προσανατολισμός: Θα μπορούσαν να δοθούν κίνητρα στα σχολεία μέσω επιχορηγήσεων ή 
δωρεάς εξοπλισμού προκειμένου να ενθαρρυνθούν να εισάγουν μαθήματα σχετικά με τους 
δημοκρατικούς θεσμούς της ΕΕ.  
4.1.3.2 προσανατολισμός: Επιχορηγήσεις σε σχολεία που εισάγουν δημοκρατικές πρακτικές στο 
πλαίσιο της σχολικής ζωής. Τα σχολεία δεν θα είναι υποχρεωμένα να το κάνουν προκειμένου να 
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λάβουν επιχορηγήσεις αλλά σίγουρα θα αποτελεί κίνητρο. 
 

Υποάξονας 4.2 Ευρωπαϊκές αξίες και ταυτότητα 

83. 4.2.1.1 προσανατολισμός: Αναζήτηση των αιτίων του εθνικισμού και του προστατευτισμού 
ορισμένων κρατών μελών, ιδίως μέσω του διαλόγου για τις αξίες και της ορθής κατανόησης των 
σχετικών εννοιών. 
 

84. 4.2.1.2 προσανατολισμός: Αντιμετώπιση του ζητήματος του πολιτικού εξτρεμισμού, ο οποίος συχνά 
εκμεταλλεύεται το αντιευρωπαϊκό αίσθημα για τους δικούς του σκοπούς. 
 

85. 4.2.1.3 προσανατολισμός: Βελτίωση της συνεχούς επικοινωνίας με τους πολίτες των κρατών μελών. 
Μεγαλύτερη συμμετοχή των πολιτών στη διαδικασία. Οι πολίτες θα πρέπει να έχουν τη δυνατότητα 
να συμμετέχουν όσο το δυνατόν περισσότερο. 
 

86. 4.2.1.5 προσανατολισμός: Συντονισμός της συμμόρφωσης με τους ευρωπαϊκούς κανόνες σε όλα τα 
επίπεδα, μεταξύ άλλων σε εθνικό και τοπικό. 
 

87. 4.2.2.2 προσανατολισμός: Προσαρμογή των πληροφοριών για ορισμένες ομάδες. Αλλαγή και 
απλούστευση της ορολογίας. 
 

88. 4.2.2.4 προσανατολισμός: Συμμετοχή όλων των κοινωνικών ομάδων με διάφορους καινοτόμους 
τρόπους. 
 

89. 4.2.2.5 προσανατολισμός: Να μπορούν οι πολίτες να ταξιδεύουν περισσότερο, να συναντώνται και να 
συζητούν διάφορα θέματα εντός της ΕΕ. Τούτο ισχύει και για όσους δεν είναι οικονομικά εύποροι, για 
τους οποίους μάλιστα θα συσταθεί ειδικό ταμείο (όπως το Erasmus).  
4.3.3.1 προσανατολισμός: Δημιουργία περισσότερων ευρωπαϊκών προγραμμάτων ή δραστηριοτήτων 
ανταλλαγών, όπως το πρόγραμμα Erasmus ή η παρούσα διάσκεψη, ώστε οι πολίτες να μπορούν να 
ταξιδεύουν σε άλλες χώρες, να συναντώνται με τους πολίτες άλλων χωρών και να συζητούν σχετικά 
με τη ζωή τους και τη σχέση τους με την Ευρώπη. 
 

90. 4.2.3.1 προσανατολισμός: Αντιμετώπιση του προβλήματος της παραπληροφόρησης. Μεγαλύτερη 
προσοχή στις πηγές παραπληροφόρησης. 
 

91. 4.2.3.2 προσανατολισμός: Ενεργός υποστήριξη στα κράτη μέλη για την αντιμετώπιση τοπικών 
προβλημάτων που προκαλούν οι εκστρατείες παραπληροφόρησης. 
 

92. 4.2.3.3 προσανατολισμός: Επίλυση των μεταναστευτικών κρίσεων. 
 

93. 4.2.3.4 προσανατολισμός: Αύξηση της ασφάλειας του διαδικτύου – προστασία από παραβιάσεις 
ασφαλείας (χάκινγκ) 
 

94. 4.2.3.5 προσανατολισμός: Δημιουργία κοινής εξωτερικής πολιτικής της ΕΕ. Συντονισμός των 
ενεργειών στον τομέα της εξωτερικής πολιτικής μεταξύ της ΕΕ και των κρατών μελών. 
 

95. 4.2.4.1 προσανατολισμός: Βελτίωση της διαδικασίας είσπραξης φόρων από μεγάλες πολυεθνικές 
εταιρείες. Διευθέτηση επίσης του προβλήματος των φορολογικών παραδείσων. 
 

96. 4.2.4.2 προσανατολισμός: Βελτίωση της διαφάνειας των κονδυλίων της ΕΕ που χορηγούνται σε κράτη 
μέλη και θεσμικά όργανα της Ένωσης. 

 

Υποάξονας 4.3 Πληροφόρηση για την ΕΕ 

97. 4.3.3.2 προσανατολισμός: Δημιουργία διαδικτυακών φόρουμ και χώρων συνάντησης όπου οι πολίτες 
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θα μπορούν να ακούν, να θέτουν ερωτήσεις και να συμμετέχουν σε διάλογο με Ευρωπαίους 
εκπροσώπους, με μετάφραση σε διάφορες γλώσσες. 
  

98. 4.3.5.1 προσανατολισμός: Να χρησιμοποιείται απλούστερη και πιο κατανοητή γλώσσα στις 
επικοινωνιακές στρατηγικές και να επισυνάπτονται πιο λεπτομερείς και τεχνικές εκθέσεις, ώστε 
όποιος το επιθυμεί να μπορεί να εμβαθύνει στο εκάστοτε ζήτημα.  
4.3.7.2 προσανατολισμός: Καλύτερη αξιοποίηση του βασικού ρόλου που παίζουν σήμερα τα μέσα 
κοινωνικής δικτύωσης.  
4.3.7.3 προσανατολισμός: Ανάλυση για τον προσδιορισμό του κοινού-στόχου και του είδους των 
διαύλων που χρησιμοποιεί για την επικοινωνία, και προσαρμογή της επικοινωνίας στους εν λόγω 
διαύλους (προσθήκη συνδέσμων για όσους επιθυμούν να εμβαθύνουν). 
 

99. 4.3.5.3 προσανατολισμός: Μετάδοση διαφημιστικών μηνυμάτων της ΕΕ σε σημαντικές εκδηλώσεις 
(Eurovision, αθλητικές εκδηλώσεις κ.λπ.) και σε προγράμματα υψηλής τηλεθέασης 
 

100.  4.3.6.1 προσανατολισμός: Η διακυβέρνηση της ΕΕ να γίνει πιο ανοικτή στους πολίτες. 
 

101. 2.1.3.2 προσανατολισμός: Ενθάρρυνση των εθνικών μέσων ενημέρωσης να καλύπτουν περισσότερες 
εξελίξεις σε επίπεδο ΕΕ.  
3.2.1.1 προσανατολισμός: Τα μέσα ενημέρωσης θα πρέπει να ενθαρρυνθούν σθεναρά να παρέχουν 
περισσότερο χρόνο προγράμματος για τα ευρωπαϊκά ζητήματα και τις δραστηριότητες εντός της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης.  
4.3.1.1 προσανατολισμός: Στα ειδησεογραφικά προγράμματα των δημόσιων τηλεοπτικών σταθμών 
θα πρέπει να υπάρχει ενότητα ειδήσεων για την Ευρώπη, όπως υπάρχουν ενότητες με αθλητικές 
ειδήσεις ή για άλλα θέματα.  
4.3.5.2 προσανατολισμός: Στα μέσα ενημέρωσης θα πρέπει να υπάρχουν προγράμματα, 
χρονοθυρίδες, με ειδήσεις συγκεκριμένα για την ΕΕ.  
4.3.7.4 προσανατολισμός: Συμπερίληψη στις τηλεοπτικές ειδήσεις ενός συνόλου πληροφοριών για 
την ΕΕ, όπως συμβαίνει για τον αθλητισμό και άλλα θέματα. 
3.2.1.2 προσανατολισμός: Ο υφιστάμενος ευρωπαϊκός τηλεοπτικός σταθμός ή ειδησεογραφικός 
οργανισμός που ασχολείται με θέματα που σχετίζονται με τη λειτουργία της ΕΕ (Συμβούλιο, 
Κοινοβούλιο, αποφάσεις κ.λπ.) θα πρέπει να επεκταθεί σε όλους τους πολίτες της ΕΕ που επιθυμούν 
να το χρησιμοποιήσουν αντί του ενός τρίτου περίπου. Όλες οι πληροφορίες που κοινοποιεί η ΕΕ θα 
πρέπει να είναι τεκμηριωμένες και αμερόληπτες.  
3.2.3.4 προσανατολισμός: Οι δημόσιες συζητήσεις που μεταδίδονται από την ΕΕ θα μπορούσαν να 
αποτελέσουν πιθανή λύση. Θα μπορούσαν να υπάρχουν εφημερίδες και ειδησεογραφικά πρακτορεία 
που θα παρέχουν αυτή την ενημέρωση στους πολίτες.  
3.3.3.1 προσανατολισμός: Βελτίωση της ενημέρωσης των πολιτών σχετικά με την ΕΕ: Κανάλι στο 
οποίο να βρίσκουμε όλες τις πληροφορίες σχετικά με την ΕΕ, επιτελείο δημοσίων σχέσεων της ΕΕ που 
θα ενημερώνει σχετικά με τις δραστηριότητες της ΕΕ χρησιμοποιώντας διάφορους διαύλους για την 
προσέγγιση διαφόρων ομάδων-στόχων, καθώς και δυνατότητα συμμετοχής των κρατών μελών στην 
ενεργό ενημέρωση σχετικά με τις δραστηριότητες της ΕΕ, ένταξή της στο σχολικό πρόγραμμα, εύκολη 
και διασκεδαστική μορφή.  
4.3.2.1 προσανατολισμός: Δημιουργία ανεξάρτητου ευρωπαϊκού ειδησεογραφικού καναλιού ή 
πρακτορείου για τη μετάδοση πραγματικών πληροφοριών και την αντιμετώπιση των ψευδών και 
μεροληπτικών ειδήσεων. 
4.3.7.1 προσανατολισμός: Χρειαζόμαστε ένα ειδησεογραφικό κανάλι που να μπορεί να μεταδίδει 
τέτοιου είδους πληροφορίες (τι κάνει η ΕΕ και γιατί).  
5.2.3.2 προσανατολισμός: Συμμετοχή των μέσων ενημέρωσης στην προώθηση των μηχανισμών 
διαφάνειας της ΕΕ. 
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Άξονας 5: Ενίσχυση της συμμετοχής των πολιτών 

Υποάξονας 5.1 Συμμετοχή των πολιτών  

102. 5.1.1.1 προσανατολισμός: Χρειάζεται διαφάνεια σχετικά με τα θέματα που συζητήθηκαν στις 
διαδικασίες συμμετοχής των πολιτών. 
 

103. 5.1.1.2 προσανατολισμός: Όλες οι αποφάσεις της ΕΕ θα πρέπει να χαρακτηρίζονται από διαφάνεια 
ώστε οι πολίτες να αισθάνονται ότι συμμετέχουν. 
5.1.1.3 προσανατολισμός:  Οι πολιτικοί ιθύνοντες πρέπει να προνοούν ώστε να υπάρχει διαφάνεια 
και οι πολίτες πρέπει να φροντίζουν να είναι ενημερωμένοι. 

 
104. 5.1.2.5 προσανατολισμός: Η σύνδεση πραγματογνωσίας και πολιτικής θα πρέπει να θεσμοθετηθεί. 

Θα πρέπει να οριστεί και να είναι διαφανής, όπως η διαβούλευση ή ο τρόπος επιλογής των 
κυβερνητικών εμπειρογνωμόνων. 
 

105. 5.1.2.3 προσανατολισμός: Πρέπει να καταστήσουμε ελκυστική τη συμμετοχή στις εκλογές. Δεν 
θέλουμε η ψηφοφορία να είναι υποχρεωτική. 
 

106. 5.1.2.4 προσανατολισμός: Μόνιμη εκπροσώπηση των πολιτών στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο/την 
Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Οι πολίτες θα πρέπει να συμμετέχουν στη διαδικασία λήψης αποφάσεων 
5.2.1.1 προσανατολισμός: Μεγαλύτερη συμμετοχή των βουλευτών στις προτάσεις και συμμετοχή των 
πολιτών με ειδική κατανομή χρόνου στην ημερήσια διάταξη του Κοινοβουλίου για συνεργασία με τους 
πολίτες. 

 
107. 5.1.3.1 προσανατολισμός: Άμεση δημοκρατία: να καθοριστούν συγκεκριμένα τα θέματα στα οποία 

θα πρέπει να χρησιμοποιείται η άμεση δημοκρατία. 
 

108. 5.1.3.2 προσανατολισμός: Οι πολίτες θα πρέπει να έχουν τη δυνατότητα να ψηφίσουν για τη θέσπιση 
ευρωπαϊκού συντάγματος. 
 

109. 5.1.4.1 προσανατολισμός: Η συνεργασία των κρατών μελών και της ΕΕ θα πρέπει να βελτιωθεί σε 
ορισμένους τομείς πολιτικής. Οι τομείς δράσης/αρμοδιοτήτων της ΕΕ δεν θα πρέπει να επεκτείνονται 
χωρίς λόγο («όχι στα τυφλά»). 
 

110. 5.1.4.2 προσανατολισμός: Ανάλυση των λόγων για την απώλεια εμπιστοσύνης μεταξύ της πολιτικής 
και των πολιτών. 
 

111. 5.1.5.1 προσανατολισμός: Πλατφόρμα ενημέρωσης για παραβιάσεις ή μη συμμόρφωση με τις 
οδηγίες και τους κανονισμούς της ΕΕ. 
 

Υποάξονας 5.2 Συμμετοχή των πολιτών  

112. 2.1.3.3 προσανατολισμός: Η ΕΕ θα πρέπει να είναι δεκτική απέναντι σε ιδέες που προέρχονται 
απευθείας από τους πολίτες, όχι μόνο από τις εθνικές κυβερνήσεις. Για παράδειγμα: δημιουργία 
πανευρωπαϊκής πλατφόρμας για την υποβολή αναφορών και πρωτοβουλιών πολιτών.  
5.2.1.3 προσανατολισμός: Πλατφόρμα ανταλλαγών μεταξύ πολιτών και εκλεγμένων εκπροσώπων με 
μηχανισμούς ανάδρασης και καταγραφή των αλληλεπιδράσεων. 

 
113. 5.2.1.4 προσανατολισμός: Διαβούλευση και με τους πολίτες πριν από τη λήψη αποφάσεων.  

5.2.3.4 προσανατολισμός: Υποχρεωτικοί μηχανισμοί διαβούλευσης με τους πολίτες όταν υπάρχει 
πρόταση για μείωση των δικαιωμάτων των πολιτών. 
 

114. 5.2.1.5 προσανατολισμός: Βελτίωση των μηχανισμών λογοδοσίας των πολιτικών προς τους πολίτες 
και όχι μόνο προς τα κόμματα τους. Απαιτούνται αποτελεσματικότερα μέσα από ό,τι οι ετήσιες 
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εκθέσεις. Στο πλαίσιο της προετοιμασίας των εκλογών, κάθε εκπρόσωπος θα πρέπει να υποβάλλει 
έκθεση πεπραγμένων. 
 

115. 5.2.2.1 προσανατολισμός: Προγράμματα για σχολεία και επιχειρήσεις σχετικά με το τι γίνεται όσον 
αφορά τους μηχανισμούς συμμετοχής και τα υφιστάμενα μέσα.  
5.3.1.4 προσανατολισμός: Δημιουργία ευρωπαϊκού προγράμματος σπουδών (σχετικά με τη 
συμμετοχή των πολιτών, την ιθαγένεια, τη δεοντολογία, καθώς και γενικό πρόγραμμα σπουδών). 

 
116. 5.2.3.1 προσανατολισμός: Συμμετοχή των δήμων, των τοπικών και των περιφερειακών φορέων στην 

πρόσκληση των πολιτών και την προώθηση της συμμετοχής τους στους μηχανισμούς λήψης 
αποφάσεων της ΕΕ. Ιδιαίτερη συμμετοχή των σχολείων και της νεολαίας. Να μην λησμονηθούν οι 
ενήλικες. 
 

117. 5.2.3.3 προσανατολισμός: Μείωση του χρόνου και των απαιτήσεων για την εφαρμογή μηχανισμών 
διαφάνειας και συμμετοχής στη λήψη αποφάσεων 
 
 

Υποάξονας 5.3 Συμμετοχή των πολιτών  

118. 5.3.3.4 προσανατολισμός: Η ΕΕ πρέπει να προωθήσει τοπικά γραφεία στους δήμους για την παροχή 
κατάρτισης και ψηφιακής πρόσβασης στις διαδικασίες πληροφόρησης και λήψης αποφάσεων της ΕΕ. 
 

119. 5.3.4.1 προσανατολισμός: Διάδοση των πληροφοριών (μεταξύ άλλων από τα μέσα μαζικής 
ενημέρωσης) σχετικά με τους μηχανισμούς συμμετοχής που διαθέτει η ΕΕ (ειδικότερα όταν μια 
διαβούλευση είναι ανοικτή).  
 

120. 5.3.4.2 προσανατολισμός: Επανεξέταση των κριτηρίων για τα έγγραφα που δεν μπορούν να 
δημοσιοποιηθούν.  
 

121. 5.3.4.3 προσανατολισμός: Να διατίθενται πληροφορίες σε διάφορες γλώσσες της ΕΕ (όχι μόνο στα 
αγγλικά, γερμανικά και γαλλικά). 
 

122. 4.2.2.1 προσανατολισμός: Διασφάλιση ότι κάθε πολίτης θα μπορεί να έχει πρόσβαση σε πληροφορίες 
(smartphone, διαδίκτυο) 
5.3.3.5 προσανατολισμός: Παροχή πρόσβασης στο διαδίκτυο σε όλους τους Ευρωπαίους πολίτες (για 
τη διασφάλιση της ψηφιακής ενημέρωσης και της συμμετοχής των πολιτών).  
 

123. 5.3.2.1 προσανατολισμός: Διασφάλιση της δέσμευσης των πολιτικών με τη συμμετοχή των πολιτών.  
5.3.2.2 προσανατολισμός: Σε περίπτωση απόρριψης μιας πρότασης πολιτών, να καλούνται οι 
πολιτικοί να λογοδοτούν γι’ αυτό τεκμηριώνοντας τους λόγους για τους οποίους δεν δόθηκε συνέχεια 
στην εν λόγω πρόταση. 

 
124. 3.2.3.5 προσανατολισμός: Η συμμετοχή των πολιτών και οι διαβουλεύσεις, όπως η Συνέλευση των 

Πολιτών, θα πρέπει να πραγματοποιούνται σε τοπικό επίπεδο.  
5.1.2.2 προσανατολισμός: Να χρησιμοποιούνται ομάδες Ευρωπαίων πολιτών! Προϋπόθεση: οι 
πολιτικοί πρέπει να παρέχουν λεπτομερή ανάδραση σχετικά με τα αποτελέσματα των συνεδριάσεων 
των ομάδων αυτών.  
5.2.1.2 προσανατολισμός:  Δημιουργία ομάδας πολιτών με έδρα στο Κοινοβούλιο. Καθορισμός των 
δικαιωμάτων και των υποχρεώσεων των πολιτών που συμμετέχουν στις επιτροπές, ιδίως όσον αφορά 
την εναλλαγή των τόπων και την επιλογή των πολιτών βάσει τυχαίων μηχανισμών. Οι ομάδες πολιτών 
πρέπει να υποστηρίζονται από μια δομή υποστήριξης του διαλόγου μεταξύ των πολιτών και των 
εκλεγμένων εκπροσώπων.  
5.3.3.1 προσανατολισμός: Προσδιορισμός των πολιτικών θεμάτων για τα οποία απαιτείται η 
συμμετοχή της ομάδας πολιτών (κύρια θέματα). Για παράδειγμα, τα δικαιώματα των πολιτών δεν θα 
πρέπει να περιορίζονται χωρίς τη συγκατάθεση των ομάδων πολιτών (κάτι που συνέβη κατά τη 
διάρκεια της πανδημίας).  
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5.3.3.2 προσανατολισμός: Οργάνωση ομάδων πολιτών για τον εμπλουτισμό των πολιτικών απόψεων.  
5.3.3.3 προσανατολισμός: Να διασφαλιστεί ότι οι πολίτες που επιλέγονται για τις συζητήσεις είναι 
αντιπροσωπευτικό δείγμα του πληθυσμού (κοινωνική-δημογραφική πολυμορφία και μειονότητες). 


