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Με τη Διάσκεψη για το Μέλλον της Ευρώπης, 

το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, το Συμβούλιο και 

η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δημιούργησαν μια ευκαιρία 

για τους Ευρωπαίους πολίτες και από τα 27 κράτη 

μέλη να συμμετάσχουν σε συζήτηση σχετικά με τις 

προκλήσεις και τις προτεραιότητες της Ευρώπης, 

προκειμένου να δημιουργηθεί από κοινού μια Ευρώπη 

έτοιμη για το μέλλον. Στο πλαίσιο της διαδικασίας της 

Διάσκεψης, στις 19 Απριλίου 2021 εγκαινιάστηκε μια 

πολύγλωσση ψηφιακή πλατφόρμα (η πλατφόρμα) 

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

λειτουργία καθ’ όλη τη διάρκεια των εργασιών της 

Διάσκεψης. 

Η πλατφόρμα αποτελεί βασική συνιστώσα της 

Διάσκεψης· Δίνει σε κάθε πολίτη της ΕΕ την ευκαιρία 

να συμμετάσχει σε οποιαδήποτε από τις 24 επίσημες 

γλώσσες της ΕΕ. Οι πολίτες μπορούν να 

διατυπώσουν τις ιδέες τους, να συμμεριστούν τις ιδέες 

άλλων ανθρώπων και να τις σχολιάσουν. Είναι επίσης 

ο χώρος όπου όλοι μπορούν να ανταλλάσσουν 

πληροφορίες σχετικά με τις εκδηλώσεις της 

Διάσκεψης και να παρουσιάζουν τα αποτελέσματά 

τους. Όλες οι εισηγήσεις στην πλατφόρμα 

συγκεντρώνονται και αναλύονται και χρησιμεύουν ως 

συμβολή στις εργασίες των ομάδων ευρωπαίων 

πολιτών και της Ολομέλειας της Διάσκεψης. 

Στόχος της παρούσας έκθεσης είναι να παράσχει μια 

πρώτη επισκόπηση των εισηγήσεων των πολιτών 

στην πλατφόρμα, ιδίως με την προοπτική των ομάδων 

ευρωπαίων πολιτών, οι οποίες θα αρχίσουν τις 

εργασίες τους από τα μέσα Σεπτεμβρίου. Καλύπτει τα 

πορίσματα σχετικά με τις εισηγήσεις κατά την αρχική 

1. Εισαγωγή 

https://futureu.europa.eu/
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Σημείωση σχετικά με τη μεθοδολογία 

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

Η ομαδοποίηση των ιδεών σε θέματα και 
επιμέρους θέματα δεν αντιπροσωπεύει τον όγκο 
των ιδεών ή των σχολίων που διατυπώνονται σε 
σχέση με την εν λόγω θεματική ενότητα. Αυτό 
σημαίνει ότι τα ζητήματα που εγείρονται από μικρό 
αριθμό συμμετεχόντων αναφέρονται επίσης στην 
παρούσα ανάλυση εάν παρέχουν μια νέα 
προοπτική σε σύγκριση με εκείνη άλλων 
συμμετεχόντων. Στόχος είναι να παρασχεθεί μια 
γενική επισκόπηση του εύρους και της 
ποικιλομορφίας των ιδεών που προτείνονται επί 
του παρόντος στην πλατφόρμα και όχι να δοθεί 
έμφαση στη σχετική υποστήριξη των ιδεών ή στο 
μέγεθος των προσδιορισμένων θεμάτων και 
επιμέρους θεμάτων στο παρόν στάδιο.  

Ωστόσο, αναφέρονται ποσοτικά στοιχεία 
(αριθμός ιδεών, σχόλια, θετικές αντιδράσεις, 
εκδηλώσεις) προκειμένου να αποτυπωθεί η 
τρέχουσα κατάσταση των συζητήσεων στην 
πλατφόρμα, συμπεριλαμβανομένου ενός υψηλού 
επιπέδου ενδιαφέροντος ή συζήτησης για 
ορισμένες ιδέες. 

Επισημαίνεται επίσης ότι στην ανάλυση που 
παρέχεται στην παρούσα έκθεση, ο όρος 
«συνεισφορές/εισηγήσεις» αναφέρεται σε 
συνδυασμό ιδεών, σχολίων και γεγονότων, ενώ ο 
όρος «αλληλεπίδραση» σε συνδυασμό ιδεών και 
σχολίων. 

Περισσότερες λεπτομέρειες σχετικά με τη 
μεθοδολογική προσέγγιση παρέχονται στο 

παράρτημα II. 

περίοδο από την 19 Απριλίου έως τις 2 Αυγούστου 

2021. 

Δεδομένου του πρώιμου σταδίου της Διάσκεψης, τα 

πορίσματα αυτά δεν πρέπει σε καμία περίπτωση να 

θεωρηθούν ως πρόκριμα του αποτελέσματος των 

συζητήσεων στην πλατφόρμα. Νέες εκθέσεις και 

επισκοπήσεις των εισηγήσεων θα είναι διαθέσιμες τις 

προσεχείς εβδομάδες και μήνες, καθώς νέες 

εισηγήσεις προστίθενται με την πάροδο του χρόνου 

στην πλατφόρμα. 

Κατά την ανάγνωση της παρούσας έκθεσης, 

είναι επίσης σημαντικό να λαμβάνεται υπόψη ότι 

οι συνεισφορές στην πλατφόρμα αντιπροσωπεύουν 

τις απόψεις των αντίστοιχων συμμετεχόντων και δεν 

θα πρέπει να θεωρείται ότι αντιπροσωπεύουν τις 

απόψεις των ευρωπαίων πολιτών στο σύνολό τους. 

Οι συνεισφορές θα αποτελέσουν αντικείμενο 

περαιτέρω συζήτησης και αξιολόγησης κατά τη 

διάρκεια των εργασιών των ομάδων ευρωπαίων 

πολιτών και της Ολομέλειας της Διάσκεψης. 

Τα αναλυτικά αποτελέσματα παρουσιάζονται στην 
έκθεση σύμφωνα με τις θεματικές ενότητες που 
καθορίζονται στην πλατφόρμα: 

‒ Κλιματική αλλαγή και περιβάλλον 

‒ Υγεία 

‒ Ισχυρότερη οικονομία, κοινωνική δικαιοσύνη 
και θέσεις εργασίας 

‒ Η ΕΕ στον κόσμο 

‒ Αξίες και δικαιώματα, κράτος δικαίου, 
ασφάλεια 

‒ Ψηφιακός μετασχηματισμός 

‒ Ευρωπαϊκή δημοκρατία 

‒ Μετανάστευση 

‒ Παιδεία, πολιτισμός, νεολαία και αθλητισμός 

Έχοντας κατά νου τις επικείμενες εργασίες των 
ομάδων ευρωπαίων πολιτών, οι ιδέες που 
αναφέρονται στην πλατφόρμα υπό τον τίτλο «Άλλες 
ιδέες» έχουν υπαχθεί σε μια από τις εννέα 
προαναφερθείσες θεματικές ενότητες, ή σε διάφορες 
θεματικές ενότητες σε περίπτωση οριζόντιων 
ζητημάτων. Για κάθε θεματική ενότητα παρέχεται 
επισκόπηση της θεματικής ομαδοποίησης των 
υποβαλλόμενων ιδεών και εκδηλώσεων σε θέματα και 
επιμέρους θέματα. Νοητικός χάρτης απεικονίζει την 
αναπαράσταση της θεματικής ανάλυσης 
περιεχομένου ανά θέμα και επιμέρους θέμα. 
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Η παρούσα έκθεση συνοψίζει τη δραστηριότητα στην 
πολύγλωσση ψηφιακή πλατφόρμα για τη Διάσκεψη 
για το Μέλλον της Ευρώπης από την έναρξή της έως 
τις 2 Αυγούστου 2021. 

Κατά την περίοδο αυτή, καταγράφηκαν στην 
πλατφόρμα 19.679 εισηγήσεις, με 6.115 ιδέες, 11.879 
σχόλια και 1.685 εκδηλώσεις που κάλυπταν και τις 10 
θεματικές ενότητες. Κορύφωση της δραστηριότητας 
καταγράφεται την Ημέρα της Ευρώπης (9 Μαΐου). 

Οι θεματικές ενότητες της ευρωπαϊκής δημοκρατίας 
και της κλιματικής αλλαγής προσέλκυσαν μακράν τον 
μεγαλύτερο όγκο συνεισφορών κατά την αρχική αυτή 
περίοδο, ενώ ακολουθεί το ανοικτό θέμα «Άλλες 
ιδέες». Συνεισφορές έχουν φθάσει από όλες τις χώρες 
της ΕΕ. Όσον αφορά το προφίλ των συμμετεχόντων, 
η εκπροσώπηση των ηλικιακών ομάδων είναι αρκετά 
διαφοροποιημένη, με τα άτομα ηλικίας 25-39 ετών να 

είναι τα πιο δραστήρια. Περίπου το 63 % των 
συνεισφερόντων έχουν προσδιοριστεί ως άνδρες και 
το 15 % ως γυναίκες. Ωστόσο, περίπου το ένα πέμπτο 
των συνεισφερόντων δεν έχουν δηλώσει πληροφορίες 
σχετικά με το φύλο τους. Εν προκειμένω, θα πρέπει 
να τονιστεί ότι οι οργανισμοί μπορούν επίσης να 
συνεισφέρουν στην πλατφόρμα. 

Κλιματική αλλαγή 
και περιβάλλον 

Οι συνεισφέροντες υπογραμμίζουν την κλιματική 
αλλαγή και τις επιπτώσεις της και τις πολυάριθμες 
περιβαλλοντικές προκλήσεις και ζητούν την ανάληψη 

2. Συνοπτική 
παρουσίαση  
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συγκεκριμένης δράσης για την αντιμετώπισή τους. 
Οι ιδέες μπορούν να ομαδοποιηθούν θεματικά ως 
εξής: 

‒ Η ρύπανση ορίζεται ως σημαντική πηγή 
πίεσης στο περιβάλλον. Οι συνεισφέροντες 
προτείνουν μέτρα για την αντιμετώπιση των 
παγκόσμιων εκπομπών διοξειδίου του 
άνθρακα, της ρύπανσης των υδάτων και της 
φωτορύπανσης· 

‒ Οι μεταφορές προσδιορίζονται ως σημαντική 
πηγή ρύπανσης από συμμετέχοντες που 
επιθυμούν τη λήψη μέτρων για την 
ενθάρρυνση της ανάπτυξης και της χρήσης 
εναλλακτικών, φιλικών προς το περιβάλλον 
μεταφορών. Εξετάζονται συγκεκριμένα 
διάφορες μορφές δημόσιων μεταφορών· 

‒ Στο πλαίσιο του θεματικού τομέα της 
γεωργίας, ένα ισχυρό επιμέρους θέμα είναι 
η έκκληση για την εξάλειψη της χρήσης 
φυτοφαρμάκων. Άλλα μέτρα σχετικά με το 
περιβάλλον περιλαμβάνουν την προώθηση 
της τοπικής γεωργίας, της βιοποικιλότητας, 
της χορτοφαγικής ή αμιγώς χορτοφαγικής 
διατροφής και δίκαιων τιμών για τους 
γεωργούς· 

‒ Στο θέμα της κατανάλωσης, οι συμμετέχοντες 
ζητούν ισχυρότερα μέτρα για την 
αντιμετώπιση των αποβλήτων, με αποδέκτες 
τόσο τους κατασκευαστές όσο και τους 
καταναλωτές. Επιπλέον, ζητούν τη λήψη 
μέτρων για την προώθηση πιο βιώσιμης 
κατανάλωσης σε τομείς που κυμαίνονται από 
τον τουρισμό, τη μόδα έως τις ηλεκτρονικές 
συσκευές· 

‒ Παύση των μη φιλικών προς το περιβάλλον 
επιδοτήσεων και πρόταση για φόρο 
βιωσιμότητας· 

‒ Προώθηση εναλλακτικών πηγών ενέργειας 
και επενδύσεις σε αυτές. 

Υγεία 

Η θεματική ενότητα της υγείας καλύπτει ευρύ φάσμα 
θεμάτων. Οι συνεισφέροντες ζητούν περισσότερη 
εναρμόνιση και ολοκλήρωση, υπό την επήρεια και της 
εμπειρίας της COVID-19 και του αντικτύπου της. 
Τα κυριότερα θέματα είναι οι εξής: 

‒ Περισσότερη συνεργασία ή ακόμη και 
ενίσχυση του συστήματος υγειονομικής 
περίθαλψης της ΕΕ, με διασφάλιση της 
πρόσβασης όλων στην υγειονομική 
περίθαλψη· 

‒ ανάγκη για συντονισμένη καινοτομία και 
επενδύσεις της ΕΕ στην έρευνα στον τομέα 
της υγείας, ιδίως υπό το πρίσμα της 
δημογραφικής γήρανσης της ΕΕ· 

‒ Μέσα και μέτρα για την προώθηση του 
γραμματισμού σε θέματα υγείας, του υγιεινού 
τρόπου ζωής και της υγιεινής διατροφής, 
καθώς και μιας πιο προληπτικής προσέγγισης 
για τη δημόσια υγεία· Αξιολόγηση του 
αντικτύπου της νόσου COVID-19 και 
διδάγματα που πρέπει να αντληθούν. 

Ισχυρότερη 
οικονομία, 
κοινωνική 
δικαιοσύνη και 
θέσεις εργασίας 

Οι συνεισφέροντες τονίζουν ότι είναι σημαντικό 
η Ευρώπη να γίνει πιο συμμετοχική και κοινωνικά 
δίκαιη, ιδίως υπό το πρίσμα της πανδημίας COVID-19. 
Επιπλέον, πιστεύουν ότι η ευημερία διαφόρων 
ομάδων ανθρώπων, ιδίως των πλέον μειονεκτουσών, 
είναι καίριας σημασίας για την επιτυχή λειτουργία και 
την περαιτέρω ανάπτυξη της ΕΕ. Τα σημαντικότερα 
θέματα που συζητήθηκαν στο πλαίσιο αυτής της 
θεματικής ενότητας είναι τα εξής: 

‒ Διάφορες μορφές φορολόγησης για μια δίκαιη 
και συμπεριληπτική οικονομία, όπως 
φορολογικά μέτρα για τη διασφάλιση θεμιτού 
ανταγωνισμού μεταξύ των εταιρειών, 
περιβαλλοντικοί φόροι και ένας ελάχιστος 
φόρος σε επίπεδο ΕΕ για την αντιμετώπιση 
των φορολογικών παραδείσων· 

‒ Οι συνεισφέροντες θεωρούν ότι τα μέτρα 
κοινωνικής ασφάλισης είναι σημαντικά για την 
επίτευξη κοινωνικής δικαιοσύνης. Η ιδέα που 
συζητείται συχνότερα είναι το βασικό άνευ 
όρων εισόδημα· 

‒ Προτάσεις για την οικοδόμηση μιας κοινωνικά 
δίκαιης Ευρώπης χωρίς αποκλεισμούς, 
σύμφωνα με τον ευρωπαϊκό πυλώνα 
κοινωνικών δικαιωμάτων, όπως τα μέτρα 
κοινωνικής προστασίας, η εξάλειψη του 
μισθολογικού χάσματος μεταξύ των φύλων, 
τα δικαιώματα και η εκπροσώπηση των 
ΛΟΑΤΙ· 

‒ Μια κοινή φορολογική πολιτική με ευρωπαϊκή 
φορολογική μεταρρύθμιση για μια πιο 
ενωμένη Ευρώπη στο μέλλον, 
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συμπεριλαμβανομένων περισσότερων ιδίων 
πόρων της ΕΕ ή προϋπολογισμού 
ανεξάρτητου από τα κράτη μέλη· 

‒ Οικονομική ανάκαμψη, 
συμπεριλαμβανομένων των ανησυχιών για 
την αύξηση του δημόσιου χρέους στην ΕΕ, οι 
συζητήσεις σχετικά με τον ρόλο της 
Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας, εκκλήσεις 
για την αναθεώρηση του Συμφώνου 
Σταθερότητας και Ανάπτυξης και την 
επέκταση του Ταμείου Ανάκαμψης, καθώς και 
τη στήριξη της τοπικής παραγωγής και της 
τοπικής κατανάλωσης για την τόνωση της 
οικονομίας της ΕΕ· 

‒ Συνθήκες εργασίας με σαφέστερους κανόνες 
για την κατ’ οίκον εργασία (και επίσης εργασία 
από το εξωτερικό), μικρότερες εβδομάδες 
εργασίας, απαγόρευση της μη αμειβόμενης 
πρακτικής άσκησης· 

‒ Ειδικά μέτρα για την περαιτέρω διευκόλυνση 
της κινητικότητας του εργατικού δυναμικού 
εντός της ΕΕ και την ενίσχυση των 
δικαιωμάτων των μετακινούμενων 
Ευρωπαίων· 

‒ Τόνωση της ανάπτυξης της απασχόλησης με 
επενδύσεις στην καινοτομία, την εκπαίδευση 
και την Ε&Α. 

Η ΕΕ στον κόσμο 

Σε γενικές γραμμές, οι συνεισφέροντες ζητούν 
ισχυρότερη παρουσία της ΕΕ στην παγκόσμια 
πολιτική σκηνή: στην πολιτική γειτονίας της, καθώς και 
στις σχέσεις, για παράδειγμα, με τις χώρες της 
Αφρικής και της Λατινικής Αμερικής. Οι πολίτες που 
συνεισέφεραν στην πλατφόρμα θεωρούν ότι η ΕΕ θα 
πρέπει να επιδεικνύει μεγαλύτερη τόλμη κατά την 
άσκηση τόσο ήπιας όσο και σκληρής ισχύος. Οι ιδέες 
περιλαμβάνουν: 

‒ Μια πιο σθεναρή στάση εξωτερικής πολιτικής 
με διάφορα μέσα και μηχανισμούς, 
προκειμένου η ΕΕ να εκτιμάται και να 
λαμβάνεται σοβαρά υπόψη στην παγκόσμια 
πολιτική σκηνή· Αυτή περιλαμβάνει την 
άσκηση ήπιας ισχύος από την ΕΕ ως 
υπέρμαχο της πολυμέρειας, αλλά και σκληρής 
ισχύος, με μεγάλη συζήτηση σχετικά με την 
κοινή αμυντική πολιτική ώστε να μπορεί να 
παρεμβαίνει, αλλά και να αποτρέπει και να 
αποτελεί γεωπολιτική δύναμη έναντι άλλων 
παγκόσμιων δυνάμεων· 

‒ Δημιουργία στρατού της ΕΕ· 

‒ Δράσεις ώστε η ΕΕ να αντιμετωπίζεται ως 
ενιαίος παράγοντας με τα θεσμικά όργανα της 
ΕΕ στον παγκόσμιο πολιτικό στίβο· πιο ορατή 
παρουσία, με τα κράτη μέλη να τερματίζουν 
τον εσωτερικό ανταγωνισμό μεταξύ τους. 
Αυτό συνδέεται με την εξίσου συζητούμενη 
έκκληση για μια ομοσπονδιακή Ευρώπη· και 

‒ Κοινή εξωτερική πολιτική με αυξημένες 
εξουσίες για το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και 
επανεξέταση του κανόνα της ομοφωνίας. 

Αξίες και 
δικαιώματα, κράτος 
δικαίου και 
ασφάλεια 

Σημαντικό ποσοστό των αλληλεπιδράσεων στο 
πλαίσιο της εν λόγω θεματικής ενότητας 
πραγματεύεται τους «κινδύνους από την άνοδο 
ανελεύθερων δημοκρατιών», όπως χαρακτηρίζονται, 
εντός της ΕΕ, και την ανάγκη προστασίας των αξιών 
της ΕΕ. Τα κυριότερα θέματα και ιδέες είναι τα εξής: 

‒ Μια ομάδα συνεισφερόντων επικεντρώνεται 
στο τι συνιστά τις αξίες της ΕΕ, με εκκλήσεις 
για μεγαλύτερη ισότητα των φύλων και 
συζητήσεις σχετικά με τον ρόλο των 
χριστιανικών αξιών· 

‒ Αναφέρεται συχνά η προστασία της ιδιωτικής 
ζωής στο ταχέως μεταβαλλόμενο τεχνολογικό 
περιβάλλον, καθώς και η ανάγκη επανόδου 
στην ομαλότητα μόλις το επιτρέψει 
η κατάσταση της νόσου COVID-19. 
Διατυπώνονται επίσης εκκλήσεις για καλύτερη 
προστασία των ΛΟΑΤΙ και για ανάληψη 
ηγετικού ρόλου όσον αφορά την προστασία 
των δικαιωμάτων των ζώων· 

‒ Διατυπώνονται ορισμένες συγκεκριμένες 
προτάσεις σχετικά με τον τρόπο βελτίωσης 
της προστασίας των αξιών της ΕΕ και του 
κράτους δικαίου στην ΕΕ, καθώς και των 
ανθρωπίνων δικαιωμάτων γενικότερα· 

‒ Στο πλαίσιο του θεματικού τομέα της 
ασφάλειας, ορισμένοι συμμετέχοντες 
συζητούν την ιδέα ενός στρατού της ΕΕ και 
εγείρεται η ανάγκη για στενότερη συνεργασία 
σε θέματα εσωτερικής ασφάλειας. 
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Ψηφιακός 
μετασχηματισμός 

Γενικά, οι εισηγητές τονίζουν τη σημασία της 
διευκόλυνσης και της καθιέρωσης του ψηφιακού 
μετασχηματισμού σε ευρύ φάσμα τομέων, από την 
οικονομία έως την υγεία. Ωστόσο, υπογραμμίζουν 
επίσης διάφορες προκλήσεις που σχετίζονται με τον 
ψηφιακό μετασχηματισμό, όπως δεοντολογικά 
ζητήματα, ελλείψεις στον ΓΚΠΔ (γενικό κανονισμό για 
την προστασία δεδομένων) και κυβερνοαπειλές. 
Τα κυριότερα θέματα είναι οι εξής: 

‒ Ψηφιοποίηση της οικονομίας με μέτρα σχετικά 
με το κρυπτονόμισμα, και έκκληση για ένα 
ψηφιακό ευρώ· 

‒ Μέσα και μέτρα για τη στήριξη της ψηφιακής 
καινοτομίας, όπως η τεχνητή νοημοσύνη και η 
τόνωση της ψηφιακής αυτονομίας. Αυτά 
καλύπτουν ποικίλα επιμέρους θέματα: 
βιώσιμη μεταποίηση, μέσα κοινωνικής 
δικτύωσης και πλατφόρμες που 
συμμορφώνονται με τα πρότυπα της ΕΕ όσον 
αφορά την ιδιωτική ζωή, και γενικότερα 
οικοδόμηση ενός ευρωπαϊκού ψηφιακού 
οικοσυστήματος που είναι ανταγωνιστικό και 
ανοικτό στον κόσμο, αλλά είναι επίσης 
ασφαλές και σέβεται την ιδιωτικότητα· 

‒ Ψηφιακές δεξιότητες για τους εργαζόμενους 
και στήριξη των επιχειρήσεων ώστε να 
προσαρμοστούν στην ψηφιακή μετάβαση· 

‒ Κυβερνοστρατός για την υπεράσπιση της ΕΕ 
έναντι κυβερνοαπειλών· 

‒ Αύξηση της χρήσης της ψηφιακής 
ψηφοφορίας για να καταστεί η ψηφοφορία πιο 
προσιτή, ιδίως στη συγκυρία της πανδημίας. 
Από την άλλη πλευρά, ορισμένοι σχολιαστές 
ζητούν προσοχή σε αυτόν τον τομέα· 

‒ Προστασία των δεδομένων στο ψηφιακό 
περιβάλλον· 

‒ Επένδυση στην ψηφιακή εκπαίδευση και την 
ψηφιακή υγεία προκειμένου να προωθηθεί 
η υγιής και συνειδητή χρήση της τεχνολογίας. 

 

 

 

 

Ευρωπαϊκή  
δημοκρατία 

Οι ιδέες στο πλαίσιο αυτής της θεματικής ενότητας 
καλύπτουν ευρύ φάσμα θεμάτων. Οι συνεισφέροντες 
ζητούν αναδιάρθρωση των ευρωπαϊκών θεσμικών 
οργάνων ή ακόμη και ομοσπονδοποίηση της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης. Σε διάφορες προτάσεις ζητείται 
αυξημένη συμμετοχή και δραστηριοποίηση των 
πολιτών. Τα σημαντικότερα θέματα είναι τα εξής: 

‒ Το θέμα της ομοσπονδοποίησης της ΕΕ 
απαντάται συχνά, αλλά εμφανίζεται και σε 
άλλες θεματικές ενότητες στην πλατφόρμα. 
Ορισμένοι συμμετέχοντες τάσσονται υπέρ της 
αποκέντρωσης με μεγαλύτερη εξουσία για τα 
κράτη μέλη· 

‒ Προτείνονται θεσμικές μεταρρυθμίσεις, με 
στόχο να καταστούν τα θεσμικά όργανα της 
ΕΕ πιο αποτελεσματικά και διαφανή και να 
έρθουν πιο κοντά στους πολίτες. 
Οι εισηγήσεις προτείνουν συχνότερα την 
ψηφοφορία με ειδική πλειοψηφία και όχι την 
ομοφωνία στο Συμβούλιο και την ενίσχυση 
του ρόλου του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου· 

‒ Μηχανισμοί για τη βελτίωση της συμμετοχής 
των πολιτών της ΕΕ, με την εκλογή προέδρου 
της ΕΕ, διακρατικών κομματικών 
ψηφοδελτίων για τις εκλογές του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου ή διακρατικών εκστρατειών. 
Προτείνονται και άλλα μέτρα ώστε 
οι διαβουλεύσεις με τους πολίτες και 
η συμμετοχή τους να αποτελέσουν 
διαρθρωτικό σκέλος της διακυβέρνησης της 
ΕΕ· 

‒ Μηχανισμοί και μέσα για την καλύτερη 
συμμετοχή των πολιτών της ΕΕ και τη 
διασφάλιση μεγαλύτερης διασύνδεσης και 
καλύτερης ενημέρωσης σχετικά με την ΕΕ και 
τις αποφάσεις της. Προτάσεις σχετικά με την 
καλύτερη επικοινωνία, τις κοινές πλατφόρμες 
μέσων ενημέρωσης της ΕΕ και την προώθηση 
ενός ευρωπαϊκού πνεύματος 
περιλαμβάνονται επίσης στη θεματική 
ενότητα της παιδείας, του πολιτισμού, της 
νεολαίας και του αθλητισμού· 

‒ Μηχανισμοί και μέσα για την προστασία των 
δημοκρατικών αξιών όσον αφορά τις ομάδες 
συμφερόντων ή τη διαφθορά και μέτρα κατά 
κυβερνήσεων που παραβιάζουν τις 
δημοκρατικές αρχές. 
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Μετανάστευση 

Οι απόψεις που διατυπώνονται στο πλαίσιο αυτής της 
θεματικής ενότητας είναι πολωμένες. Πρόκειται για 
το πιο πολωτικό όλων των θεμάτων, με μια ισχυρή 
μερίδα εναντίον οποιασδήποτε μετανάστευσης και 
άλλη μερίδα υπέρ μιας πιο επικεντρωμένης στα 
ανθρώπινα δικαιώματα μεταναστευτικής πολιτικής. 
Οι απόψεις μπορούν να διακριθούν σε: 

‒ Όσους αντιτίθενται στη μετανάστευση προς 
την ΕΕ και εκφράζουν τη διαφωνία τους, την 
απογοήτευσή τους και το αίσθημα απειλής για 
τη δική τους πολιτιστική ταυτότητα· 

‒ Όσους συζητούν και προτείνουν 
συγκεκριμένα μέτρα και μέσα για τη μείωση 
της μετανάστευσης ή διαφόρων μορφών 
ελεγχόμενης μετανάστευσης· 

‒ Όσους ζητούν μια μεταναστευτική πολιτική 
που θα σέβεται τα ανθρώπινα δικαιώματα, με 
μεγαλύτερη αλληλεγγύη και καλύτερη ένταξη· 

‒ Μέσα και μέτρα για τη διευκόλυνση της 
ένταξης και τη στήριξη των δικαιωμάτων των 
μόνιμων κατοίκων της ΕΕ. 

 

Παιδεία, 
πολιτισμός, 
νεολαία και 
αθλητισμός 

Το περιεχόμενο αυτού του θέματος είναι προς 
το παρόν πολύ κατακερματισμένο και 
συμπεριλαμβάνει πολλές διαφορετικές ιδέες με τη 
μεγαλύτερη έμφαση στην παιδεία και τον πολιτισμό. 
Τα θέματα αυτής της ενότητας είναι οριζόντια και 
εμφανίζονται και σε άλλα σημεία της πλατφόρμας. 

‒ Προς το παρόν, οι ιδέες που σχετίζονται με 
την παιδεία, τον πολιτισμό και τον αθλητισμό 
συζητούνται ως επί το πλείστον ως μέσο για 
την προώθηση της ανάπτυξης ευρωπαϊκής 
ταυτότητας και ευρωπαϊκής ιθαγένειας· εδώ 
εντάσσονται διάφορες προτάσεις για την 
προώθηση των ανταλλαγών και των 
αλληλεπιδράσεων, όπως μέσω του 
προγράμματος Erasmus και των 
διευρωπαϊκών αθλητικών εκδηλώσεων· 

‒ Όσον αφορά την εκπαίδευση, 
οι συνεισφέροντες αναφέρουν την ανάγκη 
επανεξέτασης της εκπαίδευσης, με αυξημένη 

ψηφιοποίηση, διευρωπαϊκή εκπαιδευτική 
κινητικότητα και προώθηση μη τεχνικών 
δεξιοτήτων· 

‒ Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται στον ρόλο των 
μέσων ενημέρωσης και της ευρωπαϊκής 
δημοσιογραφίας, καθώς και στις ευρωπαϊκές 
παραγωγές για τη διάδοση των ευρωπαϊκών 
αξιών και του ευρωπαϊκού πολιτισμού· 

‒ Η πρόταση για μια ενοποιημένη, κοινή 
γλώσσα είναι διαδεδομένη σε ολόκληρη την 
πλατφόρμα σε διάφορα θέματα· 

‒ Επιπλέον, στο θέμα αυτό περιλαμβάνονται 
ιδέες για τη συζήτηση συγκεκριμένων 
δράσεων σχετικά με τη νεολαία και την 
ανεργία των νέων. 
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Επισκόπηση της 

δραστηριότητας 
Κατά την περίοδο υπό εξέταση, συγκεντρώθηκαν στην 
πλατφόρμα συνολικά 19.679 συνεισφορές, υπό τη 
μορφή ιδεών, σχολίων και εκδηλώσεων. 
Η δραστηριότητα αναλύεται ως εξής: 

‒ Ιδέες: 6.115 

‒ Σχόλια: 11.879 

‒ Εκδηλώσεις: 1.685 

Κατά τη διάρκεια του Ιουλίου, υποβλήθηκαν κατά μέσο 
όρο 89 ιδέες, σχόλια και εκδηλώσεις ημερησίως. 
Συγκριτικά, υποβλήθηκαν κατά μέσο όρο ημερησίως 
111 συνεισφορές τον Ιούνιο, 262 τον Μάιο και 308 τον 
Απρίλιο. Με βάση τη γραμμή τάσης (βλ. διάγραμμα 1), 
παρατηρούνται δύο κορυφώσεις στις συνεισφορές. 
Η πρώτη κορύφωση συμπίπτει με την έναρξη 
λειτουργίας της πλατφόρμας, ενώ η δεύτερη 
κορύφωση σημειώθηκε περίπου με την έναρξη της 
Διάσκεψης για το Μέλλον της Ευρώπης την Ημέρα της 
Ευρώπης (9 Μαΐου). 

 

3. Επισκόπηση των 
συνεισφορών στην 
πλατφόρμα  

4.  



   
 

   

 

Διάγραμμα 1 – Χρονοδιάγραμμα των ημερήσιων συνεισφορών (19/4/2021 – 1/8/2021) 
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Προτού συμμετάσχουν στην πλατφόρμα, 
οι συνεισφέροντες καλούνται να παράσχουν 
πληροφορίες σχετικά με την χώρα διαμονής τους, 
το εκπαιδευτικό τους υπόβαθρο, την ηλικία τους, 
το φύλο τους και την επαγγελματική τους κατάσταση. 
Η επεξεργασία των δεδομένων γίνεται ανώνυμα. 
Καθώς οι εν λόγω πληροφορίες ανταλλάσσονται 
οικειοθελώς, η δυνατότητα παροχής λεπτομερούς 
ανάλυσης σε αυτή τη βάση υπόκειται σε 
περιορισμούς, οι οποίοι παρουσιάζονται στη συνέχεια. 
Για παράδειγμα, το 27% των συνεισφορών 
προέρχονται από συμμετέχοντες που δεν δήλωσαν τη 
χώρα διαμονής τους. 

Σημειώθηκε δραστηριότητα από όλες τις χώρες της 
ΕΕ, όπως μπορεί να παρατηρηθεί στο διάγραμμα 2, 
στο οποίο απεικονίζεται ο συνολικός αριθμός 
συνεισφορών ανά χώρα. 

Διάγραμμα 2 – Όγκος συνεισφορών ανά χώρα 
(19/4/2021 – 1/8/2021) 

 

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

Διάγραμμα 3 – Όγκος συνεισφορών ανά χώρα, 
αναλογική απεικόνιση ανά 1 εκατ. κατοίκους 
(19/4/2021 – 1/8/2021) 
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Ποιοι συμμετέχουν 
στη συζήτηση; 

Περίπου δύο τρίτα των συμμετεχόντων στην 
πλατφόρμα αυτοπροσδιορίστηκαν ως άνδρες (62,7%) 
και 15% ως γυναίκες. Ωστόσο, ένας στους πέντε 
συνεισφέροντες (22%) δεν παρείχε πληροφορίες 
σχετικά με το φύλο, ενώ 0,3% αυτοπροσδιορίστηκε ως 
«άλλο». Συνεπώς τα εν λόγω στοιχεία παρέχουν μόνο 
περιορισμένη εικόνα. Εν προκειμένω, θα πρέπει να 
σημειωθεί ότι στην πλατφόρμα μπορούν να 
συνεισφέρουν και οργανισμοί. 

Η εκπροσώπηση των ηλικιακών ομάδων είναι επί του 
παρόντος αρκετά διαφοροποιημένη, με τα άτομα 
ηλικίας 25-39 ετών να είναι η πιο δραστήρια ηλικιακή 
ομάδα όσον αφορά τις συνεισφορές (26,1 %), 
ακολουθούμενη από τα άτομα ηλικίας 55-69 ετών 
(16,8 %). 

Όσον αφορά την απασχόληση, οι επαγγελματίες 
εργαζόμενοι (17,4%), οι σπουδαστές (15,7%) και τα 
διευθυντικά στελέχη (12%) είναι οι πλέον δραστήριοι 
στην πλατφόρμα. Επίσης αρκετά δραστήριοι είναι 
οι συνταξιούχοι (9,9%). Οι χειρώνακτες εργαζόμενοι 
(7,5 %), οι αυτοαπασχολούμενοι (7,3 %) και οι άνεργοι 
(2,5 %) είναι σχετικά λιγότερο δραστήριοι στην 
πλατφόρμα μέχρι σήμερα. 

Όσον αφορά την εκπαίδευση, τα άτομα τριτοβάθμιας 
εκπαίδευσης ήταν πολύ δραστήρια (44%) κατά την 
περίοδο μεταξύ 19 Απριλίου 2021 και 2 Αυγούστου 
2021. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Διάγραμμα 4 – Ηλικία, φύλο, εκπαίδευση και 
επάγγελμα των συμμετεχόντων (19/4/2021 – 
1/8/2021) 
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17%
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Ηλικία των συμμετεχόντων
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40-54 ετών
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70+ ετών 

27%

16%

3%7%

17%
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12% 0%
Επάγγελμα των συμμετεχόντων
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αυτοαπασχολούμενοι
επαγγελματίες εργαζόμενοι
συνταξιούχοι
χειρώνακτες εργαζόμενοι
διοικητικά στελέχη
οικιακά

28%

15%

1%6%

49%
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χωρίς σχολική φοίτηση πλήρους 
ωραρίου
κάτω των 20 - βασική ή ανώτερη 
δευτεροβάθμια εκπαίδευση
άνω των 20 - τριτοβάθμια εκπαίδευση
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Δημοφιλείς θεματικές 
ενότητες ως προς τις 
συνεισφορές 

Από τους πρώτους μήνες της Διάσκεψης, το θέμα της 
ευρωπαϊκής δημοκρατίας σημείωσε το υψηλότερο 
επίπεδο συνεισφορών (ιδέες, σχόλια και εκδηλώσεις) 
(3.641), ακολουθούμενο από την κλιματική αλλαγή και 
το περιβάλλον (3.156). Οι συνεισφορές υπό τον τίτλο 
«άλλες ιδέες» βρίσκονται στην 3η θέση, 
ακολουθούμενες από τους τίτλους «Ισχυρότερη 
οικονομία, κοινωνική δικαιοσύνη και θέσεις εργασίας» 
(4η) και «Η ΕΕ στον κόσμο» (5η) (βλ. Διάγραμμα 5). 
Όπως προαναφέρθηκε, οι συνεισφορές υπό τον τίτλο 
«άλλες ιδέες» κατανεμήθηκαν μεταξύ των άλλων 
θεματικών ενοτήτων κατά τη διάρκεια της ανάλυσης. 
Ορισμένες θεματικές ενότητες συγκεντρώνουν 
περισσότερα σχόλια ή ιδέες από άλλα, για 
παράδειγμα, οι θεματικές ενότητες της κλιματικής 
αλλαγής και του περιβάλλοντος καταγράφει τον 
μεγαλύτερο αριθμό ιδεών (1.074). Ομοίως, η θεματική 
ενότητα της παιδείας, του πολιτισμού, της νεολαίας και 
του αθλητισμού καταγράφει συνολικά 261 εκδηλώσεις, 
πολύ περισσότερες από οποιοδήποτε άλλη θεματική 
ενότητα. 

Διάγραμμα 5 – Συνεισφορές στην πλατφόρμα ανά 
θεματική ενότητα (19/4 –1/8/2021) 
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Η θεματική ενότητα «Κλιματική αλλαγή και 

περιβάλλον» έχει δώσει λαβή σε συνολικά 3.156 

σχόλια, ιδέες και εκδηλώσεις από την έναρξη 

λειτουργίας της πλατφόρμας (1.074 ιδέες, 1.798 

σχόλια και 284 εκδηλώσεις). Η έννοια της κλιματικής 

αλλαγής και η επίγνωση των επιπτώσεών της 

αποτελούν τη βάση μιας σειράς προτάσεων, στις 

οποίες οι συνεισφέροντες επισημαίνουν τις 

πολυάριθμες περιβαλλοντικές προκλήσεις και ζητούν 

να αναληφθεί συγκεκριμένη διαρκής δράση για την 

αντιμετώπισή τους. Οι ιδέες στο πλαίσιο αυτής της 

θεματικής ενότητας είναι ποικίλες και μπορούν να 

ομαδοποιηθούν στα ακόλουθα θέματα: 

 Ρύπανση 

 Μεταφορές 

 Γεωργία 

 Κατανάλωση 

 Επιδότηση, φορολογία 

 Ενέργεια 

 Αλλαγή νοοτροπίας και συμπεριφοράς 

  

4. Κλιματική αλλαγή 
και περιβάλλον 
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Ρύπανση 

Οι συνεισφέροντες εντοπίζουν τη ρύπανση ως 

σημαντική πηγή πίεσης πάνω στο παγκόσμιο 

περιβάλλον. Η πράσινη μετάβαση συζητείται και 

προτείνονται διάφορες λύσεις για τη μείωση της 

ρύπανσης (βλ. εκδήλωση). Για παράδειγμα, μία από 

τις πιο διαδεδομένες ιδέες στην πλατφόρμα προτείνει 

η ΕΕ να παράσχει μια ισχυρή και συμπεριληπτική 

προσέγγιση διακυβέρνησης, κατά την οποία τόσο 

οι εργοδότες όσο και τα συνδικάτα μετέχουν στον 

σχεδιασμό και την εφαρμογή πολιτικών προσαρμογής 

σε όλα τα επίπεδα. Τονίζεται ότι η στρατηγική της ΕΕ 

για την αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής θα 

πρέπει να περιλαμβάνει συγκεκριμένα μέτρα 

πολιτικής που να διατηρούν τις θέσεις εργασίας και να 

προστατεύουν την υγεία και την ασφάλεια των 

εργαζομένων, καθώς και ενεργητικές πολιτικές για την 

αγορά εργασίας και επανειδίκευση και κατάρτιση για 

να αποτραπεί η απώλεια θέσεων εργασίας (βλ. ιδέα). 

Συζητούνται διάφοροι τομείς ρύπανσης, με 

τα ακόλουθα επιμέρους θέματα: εκπομπές, 

αποδάσωση, ρύπανση υδάτων, φωτορύπανση και 

χρήση πλαστικών. 

Όσον αφορά τις εκπομπές, ένα από τα θέματα που 

συζητήθηκαν περισσότερο αφορά τη φορολόγησή 

τους, και ειδικότερα την ενθάρρυνση των 

επιχειρήσεων να μειώσουν τις εκπομπές αερίων του 

θερμοκηπίου επιλέγοντας φθηνότερες ανανεώσιμες 

πηγές ενέργειας, με αποτέλεσμα οι πελάτες να κάνουν 

πιο βιώσιμες επιλογές (βλ. παράδειγμα ιδέας). 

Επιπλέον, υπάρχει ένα αίτημα να επεκταθεί το 

σύστημα εμπορίας εκπομπών της ΕΕ (ΣΕΔΕ). 

Ένα επιμέρους θέμα ιδεών αφορά την αποδάσωση, 

όπου οι χρήστες ζητούν να επενδύσουμε στην 

αναδάσωση της Ευρώπης (βλ. παράδειγμα ιδέας) ή 

σε παγκόσμιο επίπεδο για τη διάσωση των 

πνευμόνων του πλανήτη, δηλαδή του τροπικού 

δάσους του Αμαζονίου και άλλων τροπικών δασών 

του πλανήτη, προκειμένου όχι μόνο να επιβραδυνθεί 

η παγκόσμια ρύπανση του άνθρακα και να σωθούν τα 

είδη, αλλά και να μειωθούν οι μεταναστευτικές πιέσεις 

στην Ευρώπη (βλ. παράδειγμα ιδέας). 

Όσον αφορά το επιμέρους θέμα της ρύπανσης των 

υδάτων, δίνεται ιδιαίτερη έμφαση στην ανάγκη να 

διασφαλιστεί η μελλοντική ασφάλεια πόρων πόσιμου 

νερού και καθαρών οικοσυστημάτων (βλ. εκδήλωση). 

Επιπλέον, υπάρχουν συγκεκριμένες προτάσεις για 

την καταπολέμηση της ανόδου της στάθμης των 

ωκεανών και της ρύπανσης των ποταμών (βλ. 

παράδειγμα εκδήλωσης). Μία από τις ιδέες προτείνει 

τη δημιουργία εγκαταστάσεων για την ανακύκλωση 

πλαστικών που περισυλλέγονται από ποταμούς και 

ωκεανούς (βλ. ιδέα). 

Τέλος, ορισμένες ιδέες στην πλατφόρμα θέλουν να 

περιοριστεί η φωτορύπανση (βλ. παράδειγμα ιδέας). 

 

Μεταφορές 

Μια μεγάλη ομάδα ιδεών στο θέμα των μεταφορών 

επικεντρώνεται στη σχέση μεταξύ μεταφορών και 

ρύπανσης. Ορισμένες από τις προτάσεις που 

παρατίθενται κατωτέρω αφορούν την αλλαγή του 

συστήματος μεταφορών με σκοπό να μειωθεί 

η ρύπανση. 

Οι ιδέες που υποβλήθηκαν στην πλατφόρμα για 

αλλαγή του συστήματος μεταφορών απαιτούν 

πρωτίστως την απαγόρευση των πτήσεων μικρών 

αποστάσεων στην ΕΕ προκειμένου να μειωθεί 

η ρύπανση (βλ. παράδειγμα ιδέας). 

Οι συνεισφέροντες επισημαίνουν ότι η πανδημία έχει 

ήδη οδηγήσει σε συρρίκνωση του κλάδου των 

αερομεταφορών. 

Γενικώς, υποστηρίζεται έντονα η ιδέα να βελτιωθούν 

τα συστήματα δημόσιων μεταφορών στην Ευρώπη 

(βλ. παράδειγμα ιδέας) ως πιο φιλικές προς 

το περιβάλλον εναλλακτικές λύσεις σε σχέση με τις 

πτήσεις μικρών αποστάσεων. Ειδικότερα, ένα κοινό 

ευρωπαϊκό σιδηροδρομικό δίκτυο συζητείται ευρέως 

(βλ. παράδειγμα ιδέας). Ένας συνεισφέρων προτείνει 

τη μηχανή αναζήτησης «EuroTrainscanner» για να 

γίνει ελκυστικότερο το ταξίδι με σιδηρόδρομο (βλ. 

ιδέα), ενώ άλλος προτείνει να καθιερωθεί 

ολοκληρωμένο ενωσιακό εισιτήριο το οποίο να είναι 

δωρεάν στις πόλεις (βλ. ιδέα). 

Άλλες ιδέες αφορούν ένα κοινό δίκτυο ποδηλασίας, 

προτείνοντας, για παράδειγμα, την επέκταση των 

ποδηλατοδρόμων ή τη δημιουργία ενός 

πανευρωπαϊκού δικτύου ποδηλατικών κόμβων (βλ. 

παράδειγμα ιδέας). 

https://futureu.europa.eu/processes/GreenDeal/f/2/meetings/515?locale=en&per_page=50
https://futureu.europa.eu/processes/GreenDeal/f/1/proposals/13832
https://futureu.europa.eu/processes/GreenDeal/f/1/proposals/350?page=2
https://futureu.europa.eu/processes/GreenDeal/f/1/proposals/834
https://futureu.europa.eu/processes/GreenDeal/f/1/proposals/744?order=most_endorsed&per_page=50
https://futureu.europa.eu/processes/GreenDeal/f/2/meetings/18085
https://futureu.europa.eu/processes/GreenDeal/f/2/meetings/18085
https://futureu.europa.eu/processes/GreenDeal/f/1/proposals/15028?locale=en&order=most_endorsed&page=2&per_page=100
https://futureu.europa.eu/processes/GreenDeal/f/1/proposals/1780?component_id=1&filter%5bcategory_id%5d%5b%5d=6&locale=en&order=most_commented&participatory_process_slug=GreenDeal&toggle_translations=true
https://futureu.europa.eu/processes/GreenDeal/f/1/proposals/8785
https://futureu.europa.eu/processes/GreenDeal/f/1/proposals/1238?component_id=1&filter%5bcategory_id%5d%5b%5d=6&=&order=random&participatory_process_slug=GreenDeal&per_page=50&toggle_translations=true&locale=en
https://futureu.europa.eu/processes/GreenDeal/f/1/proposals/120
https://futureu.europa.eu/processes/GreenDeal/f/1/proposals/100?t
https://futureu.europa.eu/processes/GreenDeal/f/1/proposals/2160?=&order=most_followed&per_page=100&locale=en
https://futureu.europa.eu/processes/GreenDeal/f/1/proposals/55144?filter%5bdecidim_scope_id%5d=&filter%5bresource_type%5d=Decidim::Proposals::Proposal&filter%5bterm%5d=&locale=en&toggle_translations=true
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Μια άλλη δεξαμενή ιδεών επικεντρώνεται στην 

καινοτομία και την ανάπτυξη ηλεκτρικών οχημάτων, 

π.χ. αυτοκινήτων και ποδηλάτων, και την 

ενσωμάτωσή τους στο τρέχον περιβάλλον, για 

παράδειγμα με την πρόβλεψη δικτύου σταθμών 

φόρτισης (βλ. παράδειγμα ιδέας). 

Όσον αφορά το ζήτημα της απαλλαγής των 

μεταφορών από τον άνθρακα και των πιο φιλικών 

προς το περιβάλλον μεταφορών, οι συμμετέχοντες 

τονίζουν επίσης τη σημασία διασυνοριακών έργων για 

την προώθηση της ναυτιλίας και των σιδηροδρομικών 

μεταφορών (βλ. παράδειγμα ιδέας). Υπάρχει επίσης 

μια εισήγηση να αναπτυχθούν προγράμματα για να 

ενθαρρυνθεί η Ε & Α και η καινοτομία, ώστε να 

παραχθούν μέσα μεταφοράς, δημόσια και ιδιωτικά, 

ατομικά και συλλογικά, που να μην ρυπαίνουν και να 

είναι κατά 100 % αυτάρκη από ενεργειακή άποψη (βλ. 

παράδειγμα ιδέας). 

 

Γεωργία 

Στο θέμα της γεωργίας, η σύλληψη περί οικολογικής 

καλλιέργειας και περισσότερων μικρών γεωργικών 

εκμεταλλεύσεων (βλέπε παράδειγμα ιδέας) 

υποστηρίζεται αρκετά συχνά από τους 

συνεισφέροντες, ενώ ζητείται να απαγορευθεί η χρήση 

φυτοφαρμάκων και η εντατική γεωργία (βλ. 

παράδειγμα ιδέας). Ορισμένοι από τους 

συνεισφέροντες προχωρούν ακόμη περισσότερο, 

προτείνοντας η απαγόρευση να επεκταθεί και στην 

ιδιωτική χρήση: ενώ οι γεωργοί πρέπει να 

τεκμηριώνουν τη χρήση φυτοφαρμάκων, δεν υπάρχει 

τέτοια απαίτηση για τους ιδιώτες ιδιοκτήτες κήπων, οι 

οποίοι μπορούν νομίμως να αγοράζουν τέτοια 

προϊόντα και συχνά αγνοούν τις επιβλαβείς 

επιπτώσεις τους (βλ. παράδειγμα ιδέας). 

Άλλες ιδέες προτείνουν η ΕΕ να καταβάλει 

περισσότερες προσπάθειες να προωθήσει έναν 

τρόπο διατροφής βασισμένο σε φυτικά προϊόντα, για 

λόγους προστασίας του κλίματος και διατήρησης του 

περιβάλλοντός μας. Ορισμένοι από τους 

συνεισφέροντες προσθέτουν ηθικούς 

προβληματισμούς προς αιτιολόγηση μιας τέτοιας 

επιλογής (βλ. παράδειγμα ιδέας). Το ζήτημα αυτό 

εξετάζεται και στο πλαίσιο της θεματικής ενότητας 

«Υγεία». 

Η ανάγκη να διασφαλίζεται επισιτιστική κυριαρχία και 

ασφάλεια μέσω της προώθησης της τοπικής γεωργίας 

τονίζεται επίσης έντονα από τους συνεισφέροντες (βλ. 

παράδειγμα ιδέας). Η τοπική γεωργία θα μπορούσε να 

προωθηθεί, για παράδειγμα, με τη δημιουργία 

τροφικών ζωνών γύρω από τις πόλεις, με την 

απαίτηση φύτευσης οπωροφόρων σε αστικές 

περιοχές, με τη στήριξη της απόκτησης γης από 

παραγωγούς και γεωργούς μέσω περιορισμού της 

τιμής αυτών των γαιών, με την απαίτηση να 

χρησιμοποιείται μέρος του χώρου της στέγης 

δημόσιων κτιρίων για την γεωργία, με περιορισμό της 

πίεσης των κατοικιών στις γεωργικές γαίες (βλ. ιδέα). 

Επιπλέον, οι συνεισφέροντες επιθυμούν να 

προωθηθεί η βιοποικιλότητα στην Ευρώπη, για 

παράδειγμα με συγκεκριμένα μέτρα όπως οι πράσινες 

στέγες (βλ. παράδειγμα ιδέας). 

Τέλος, υπάρχει μια συζήτηση γύρω από το εισόδημα 

των γεωργών, ενώ κάποιοι συνεισφέροντες ζητούν οι 

γεωργοί να λαμβάνουν εγγυημένο εισόδημα μέσω 

δίκαιων τιμών αντί επιδοτήσεων (βλ. παράδειγμα 

ιδέας). 

 

Κατανάλωση 

Στο πλαίσιο του θέματος «κατανάλωση», υπάρχει 

γενική απαίτηση για αλλαγή του σημερινού 

συστήματος μαζικής κατανάλωσης αγαθών και 

υπηρεσιών (βλ. παράδειγμα ιδέας). Ορισμένοι 

συνεισφέροντες προχωρούν ακόμη περισσότερο 

προτείνοντας ποσοστώσεις για μέγιστη κατανάλωση 

και παραγωγή (βλ. παράδειγμα ιδέας). 

Ορισμένοι συνεισφέροντες στην πλατφόρμα 

επισημαίνουν τον σημαντικό όγκο αποβλήτων που 

παράγεται και προτείνουν διάφορα μέτρα για την 

αποφυγή και την καταπολέμηση αυτής της σπατάλης, 

όπως να γίνεται ανακύκλωση (βλ. παράδειγμα ιδέας) 

ή να επιλέγονται συσκευασίες με μηδενικά ή χαμηλά 

απόβλητα ώστε να μειωθούν οι αρνητικές επιπτώσεις 

στο περιβάλλον (βλ. παράδειγμα ιδέας). Επιπλέον, 

εκφράζεται έντονη επιθυμία να σταματήσουν 

http://futureu.europa.eu/processes/GreenDeal/f/1/proposals/1655
https://futureu.europa.eu/processes/GreenDeal/f/1/proposals/35841?toggle_translations=true
https://futureu.europa.eu/processes/GreenDeal/f/1/proposals/40724?toggle_translations=true
https://futureu.europa.eu/processes/GreenDeal/f/1/proposals/37786?toggle_translations=true
https://futureu.europa.eu/processes/GreenDeal/f/1/proposals/32639?order=random&per_page=100
https://futureu.europa.eu/processes/GreenDeal/f/1/proposals/1672?component_id=1&locale=en&page=3&participatory_process_slug=GreenDeal
https://futureu.europa.eu/processes/GreenDeal/f/1/proposals/713?=&order=recent&page=7&per_page=100&locale=en
https://futureu.europa.eu/processes/GreenDeal/f/1/proposals/1218?locale=en&order=most_followed&page=3&per_page=20&toggle_translations=true
https://futureu.europa.eu/processes/GreenDeal/f/1/proposals/1218?component_id=1&filter%5bcategory_id%5d%5b%5d=6&locale=en&order=most_followed&participatory_process_slug=GreenDeal&per_page=50&toggle_translations=true
https://futureu.europa.eu/processes/GreenDeal/f/1/proposals/1233?filter%5bcategory_id%5d%5b%5d=6&per_page=50&locale=en&toggle_translations=true
https://futureu.europa.eu/processes/GreenDeal/f/1/proposals/43990
http://futureu.europa.eu/processes/GreenDeal/f/1/proposals/75
https://futureu.europa.eu/processes/GreenDeal/f/1/proposals/1380?locale=en
https://futureu.europa.eu/processes/GreenDeal/f/1/proposals/1200?toggle_translations=true
https://futureu.europa.eu/processes/GreenDeal/f/1/proposals/370?component_id=1&filter%5bcategory_id%5d%5b%5d=6&locale=en&order=most_followed&participatory_process_slug=GreenDeal&toggle_translations=true
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οι εισαγωγές προϊόντων που προκαλούν αποψίλωση 

τροπικών δασών (βλ. παράδειγμα ιδέας). 

Η δεύτερη δέσμη ιδεών συνηγορεί υπέρ ενός πιο 

προηγμένου συστήματος επισήμανσης των 

προϊόντων (βλ. παράδειγμα ιδέας), το οποίο θα 

περιγράφει λεπτομερώς τις περιβαλλοντικές 

επιπτώσεις της παραγωγής ή θα αναφέρει αν τα 

προϊόντα περιέχουν μικροπλαστικά και, άρα, έχουν 

αρνητικές μακροπρόθεσμες επιπτώσεις στην υγεία 

των καταναλωτών (βλ. παράδειγμα ιδέας). 

Η τρίτη πτυχή περιστρέφεται γύρω από τη γρήγορη 

μόδα και την κλωστοϋφαντουργία, με στόχο να την 

κάνει πιο φιλική προς το περιβάλλον· 

οι συνεισφέροντες επισημαίνουν την τεράστια 

ποσότητα πόρων που χρησιμοποιούνται για την 

παραγωγή ενδυμάτων και ότι τα ρούχα είναι συχνά 

ακατάλληλα για ανακύκλωση (βλέπε παράδειγμα 

ιδέας). 

Επιπλέον, οι συμμετέχοντες υπογραμμίζουν την 

ανάγκη να προωθηθεί ο οικολογικός και βιώσιμος 

τουρισμός αντί του μαζικού, διότι ο τελευταίος 

θεωρείται ότι έχει σημαντικό αντίκτυπο στους 

φυσικούς και πολιτιστικούς πόρους (βλ. παράδειγμα 

εκδήλωσης). 

Μια τελευταία ομάδα σχολίων και ιδεών στο πλαίσιο 

αυτού του θέματος εκφράζει ανησυχίες σχετικά με τα 

απόβλητα που παράγονται από νέες ηλεκτρονικές 

συσκευές και ζητεί, μεταξύ άλλων, να αυξηθεί το 

διάστημα υποχρεωτικής παροχής εγγύησης γι’ αυτές 

και να διασφαλίζεται η δυνατότητα επισκευής τους (βλ. 

παράδειγμα ιδέας). Ορισμένοι συμμετέχοντες 

επιθυμούν επίσης να περιοριστεί η κατανάλωση 

ενέργειας — ιδίως επειδή η ηλεκτρική ενέργεια 

παράγεται σε μεγάλο βαθμό με ορυκτά καύσιμα — με 

την επιβολή μηνιαίας ποσόστωσης ηλεκτρικής 

ενέργειας προς κατανάλωση και φορολόγηση του 

πλεονάσματος (βλ. παράδειγμα ιδέας). 

Επιδότηση, 
φορολογία 

Στο πλαίσιο αυτού του θεματικού τομέα, 

οι συνεισφέροντες ζητούν να σταματήσουν μη φιλικές 

προς το περιβάλλον επιδοτήσεις, όπως οι επιζήμιες 

αλιευτικές επιδοτήσεις (βλ. ιδέα) ή οι επιδοτήσεις 

ορυκτών καυσίμων (βλ. ιδέα). Ομοίως, γίνονται 

προτάσεις να αυξηθούν οι επιδοτήσεις για έργα 

βιοποικιλότητας και κλιματικής αλλαγής που θα 

οδηγήσουν σε μακροπρόθεσμες θετικές προοπτικές. 

Άλλοι συνεισφέροντες προτείνουν την καθιέρωση ενός 

φόρου βιωσιμότητας (βλ. παράδειγμα ιδέας) που θα 

έκανε τα μη βιώσιμα προϊόντα ακριβότερα, και έτσι 

λιγότερο ελκυστικά τόσο για τους καταναλωτές όσο και 

για τους παραγωγούς. Επιπλέον, θεωρείται ότι 

ο φόρος αυτός θα εισφέρει στην ΕΕ πρόσθετα έσοδα 

προς επένδυση στη βιωσιμότητα. 

 

Ενέργεια 

Συνεισφέροντες στην πλατφόρμα προτείνουν να 

ενισχυθεί τόσο η μικρής όσο και η μεγάλης κλίμακας 

χρήση ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, καθώς και να 

περιοριστεί η χρήση της πυρηνικής ενέργειας ή, 

εναλλακτικά, να αναπτυχθεί ασφαλής πυρηνική 

ενέργεια και να χρησιμοποιηθεί σε χώρες και μέρη 

όπου δεν είναι δυνατή η χρήση ανανεώσιμων πηγών 

ενέργειας (βλ. παράδειγμα ιδέας). 

Επιπλέον, η δεύτερη σε αποδοχή ιδέα από την αρχή 

της διαδικασίας, στο πλαίσιο της θεματικής ενότητας 

της κλιματικής αλλαγής, απαιτεί να παύσουν όλες 

οι επιδοτήσεις για ορυκτά καύσιμα (βλ. παράδειγμα 

ιδέας). 

Ταυτόχρονα, ζητείται να διερευνηθούν εναλλακτικές 

πηγές ενέργειας (βλ. παράδειγμα εκδήλωσης), όπως 

η θερμοπυρηνική σύντηξη, η γεωθερμική ενέργεια ή το 

υδρογόνο, που θα μπορούσαν να συμβάλουν 

σημαντικά στην ενεργειακή πολυμορφία (βλ. 

παράδειγμα ιδέας). Ωστόσο, συνεισφέροντες τονίζουν 

ότι ακόμη και εναλλακτικές πηγές, όπως η αιολική 

ενέργεια, θα πρέπει να γίνονται αποδεκτές από τους 

τοπικούς πληθυσμούς και ότι πρέπει να διασφαλιστεί 

ότι έχουν θετικό αντίκτυπο στη βιοποικιλότητα, τον 

άνθρωπο και το τοπίο (βλ. παράδειγμα ιδέας). 

 

 

https://futureu.europa.eu/processes/GreenDeal/f/1/proposals/46466
https://futureu.europa.eu/processes/GreenDeal/f/1/proposals/12277?toggle_translations=true
https://futureu.europa.eu/processes/GreenDeal/f/1/proposals/6868?commentId=8944&component_id=1&locale=de&participatory_process_slug=GreenDeal
https://futureu.europa.eu/processes/GreenDeal/f/1/proposals/11427
https://futureu.europa.eu/processes/GreenDeal/f/2/meetings/5083?component_id=2&locale=en&page=2&participatory_process_slug=GreenDeal&toggle_translations=true
https://futureu.europa.eu/processes/GreenDeal/f/1/proposals/992?component_id=1&filter%5bcategory_id%5d%5b%5d=&filter%5brelated_to%5d=&filter%5bsearch_text%5d=&locale=en&page=5&participatory_process_slug=GreenDeal&toggle_translations=true
https://futureu.europa.eu/processes/GreenDeal/f/1/proposals/34890?toggle_translat
https://futureu.europa.eu/processes/GreenDeal/f/1/proposals/5546?component_id=1&locale=en&participatory_process_slug=GreenDeal&toggle_translations=true
https://futureu.europa.eu/processes/GreenDeal/f/1/proposals/85?to
https://futureu.europa.eu/processes/GreenDeal/f/1/proposals/458?component_id=1&filter%5bcategory_id%5d%5b%5d=&filter%5brelated_to%5d=&filter%5bsearch_text%5d=&locale=en&page=6&participatory_process_slug=GreenDeal&toggle_translations=true
https://futureu.europa.eu/processes/GreenDeal/f/1/proposals/64?toggle_translations=true
https://futureu.europa.eu/processes/GreenDeal/f/1/proposals/85?to
https://futureu.europa.eu/processes/GreenDeal/f/2/meetings/14457?toggle_translations=true
https://futureu.europa.eu/processes/GreenDeal/f/1/proposals/20297?locale=lv&order=recent
https://futureu.europa.eu/processes/GreenDeal/f/1/proposals/671
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Αλλαγή 
νοοτροπίας και 
συμπεριφοράς 

Ένα άλλο σημείο έμφασης είναι η εκπαίδευση και 

η ευαισθητοποίηση των Ευρωπαίων όλων των 

γενεών (βλ. εκδήλωση). Ενώ οι περισσότερες ιδέες 

αφορούν την εκπαίδευση των νέων (βλ. παράδειγμα 

ιδέας), εκφράζεται επίσης επιθυμία για συμμετοχή των 

ηλικιωμένων Ευρωπαίων σε πρωτοβουλίες για την 

κλιματική αλλαγή, ιδίως λόγω της αυξανόμενης 

γήρανσης του πληθυσμού στην Ευρώπη (βλ. 

παράδειγμα ιδέας). Επιπλέον, ορισμένοι 

συνεισφέροντες τονίζουν την ανάγκη να προωθηθεί 

περιβαλλοντικά υπεύθυνη επικοινωνία από 

τα ευρωπαϊκά θεσμικά όργανα. Για παράδειγμα, 

προτείνουν να αναπτυχθεί επικοινωνιακό υλικό 

σχετικά με το «πώς να είσαι οικολογικά υπεύθυνος 

Ευρωπαίος» και να ενισχυθεί η περιβαλλοντική 

εκπαίδευση προκειμένου να δημιουργηθούν γειτονιές 

υπεύθυνες για το περιβάλλον (βλ. ιδέα). 

https://futureu.europa.eu/processes/GreenDeal/f/2/meetings/1289?component_id=2&locale=en&participatory_process_slug=GreenDeal&per_page=20&toggle_translations=true
https://futureu.europa.eu/processes/GreenDeal/f/1/proposals/536?filter%5bcategory_id%5d%5b%5d=4&toggle_translations=true
https://futureu.europa.eu/processes/GreenDeal/f/1/proposals/2872?component_id=1&locale=en&order=recent&page=5&participatory_process_slug=GreenDeal&per_page=100&toggle_translations=true
https://futureu.europa.eu/processes/GreenDeal/f/1/proposals/59434?toggle_translations=true
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Διάγραμμα 6 — Νοητικός χάρτης της θεματικής ενότητας «Κλιματική αλλαγή και περιβάλλον» 
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Στη θεματική ενότητα της υγείας, οι συμμετέχοντες 
αγγίζουν ευρύ φάσμα θεμάτων. Προτείνουν 
περισσότερη εναρμόνιση και ενοποίηση σε 
ευρωπαϊκό επίπεδο· η στάση αυτή επηρεάζεται 
επίσης από την εμπειρία της νόσου COVID-19 και του 
αντικτύπου της. Στη θεματική ενότητα αυτή έχουν 
υποβληθεί 1.018 συνεισφορές: 392 ιδέες, 576 σχόλια 
και 50 εκδηλώσεις. Τα κυριότερα θέματα που 
διερευνώνται στο πλαίσιο αυτής της θεματικής 
ενότητας είναι τα εξής: 

 Ενοποίηση των συστημάτων υγειονομικής 
περίθαλψης 

 Καθολική πρόσβαση στην υγειονομική 
περίθαλψη 

 Υγιής γήρανση 

 Υγιής τρόπος ζωής 

 Αντιμετώπιση της νόσου COVID-19 

 Πρόληψη αντί παρέμβασης 

 Η υγεία σε μια ψηφιοποιημένη εποχή 

 Έρευνα στον τομέα της υγείας 

 Σεξουαλική και αναπαραγωγική υγεία 

 Άλλες ιδέες 

 
Ενοποίηση των 
συστημάτων 
υγειονομικής 
περίθαλψης 

Οι συμμετέχοντες στην πλατφόρμα προκρίνουν τη 

στενότερη συνεργασία μεταξύ των κρατών μελών για 

την ενίσχυση των ευρωπαϊκών συστημάτων 

υγειονομικής περίθαλψης με διάφορους τρόπους. 

Προβάλλονται ιδέες όπως η συγκέντρωση γνώσεων 

και ικανοτήτων με μέσα όπως, για παράδειγμα, 

5. Υγεία 

5.  
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η παροχή δυνατότητας στους εντατικολόγους να 

μετακινούνται ελεύθερα και να φροντίζουν βαριά 

νοσούντες σε όλη την ΕΕ (βλ. ιδέα), η τυποποίηση της 

προνοσοκομειακής επείγουσας περίθαλψης 

(βλ. ιδέα), η αναγνώριση των προσόντων των 

φροντιστών σε όλη την ΕΕ (βλ. ιδέα), η δημιουργία 

ενός Ευρωπαϊκού νοσοκομείου για σπάνιες ασθένειες 

(βλ. ιδέα) και η βελτίωση των νομικών ρυθμίσεων 

σχετικά με τη μεταμόσχευση για τη δημιουργία ενός 

ενοποιημένου συστήματος συντονισμού των 

μεταμοσχεύσεων (βλ. ιδέα). 

Ως εκ τούτου, στις συζητήσεις υπογραμμίζεται 

η ανάγκη να αποκτήσει η ΕΕ περισσότερες 

αρμοδιότητες και εξουσίες έκτακτης ανάγκης στον 

τομέα της δημόσιας υγείας μέσω της αναθεώρησης 

της Συνθήκης της Λισαβόνας (βλ. παράδειγμα ιδέας). 

Αυτές οι προτάσεις συνδέονται στις περισσότερες 

περιπτώσεις με τον τρόπο με τον οποίο τα κράτη μέλη 

αντιμετώπισαν την πανδημία COVID-19 και με τη 

σχετική έλλειψη ιατρικού εξοπλισμού, τις προκλήσεις 

της ανάπτυξης εμβολίων και τις κοινές αγορές 

εμβολίων. 

 

Καθολική 
πρόσβαση στην 
υγειονομική 
περίθαλψη 

Οι ιδέες που διατυπώνονται σχετικά με την πρόσβαση 

στην υγειονομική περίθαλψη υποστηρίζουν την 

καθιέρωση ενός ευρωπαϊκού συστήματος ιατρικής 

ασφάλισης (βλ. παράδειγμα ιδέας και ιδέας). Η ιδέα 

της αποϊδιωτικοποίησης του τομέα της υγειονομικής 

περίθαλψης προβάλλεται επίσης ως τρόπος να 

καταστεί η υγειονομική περίθαλψη οικονομικά προσιτή 

για όλους (βλ. ιδέα). Από μια διαφορετική σκοπιά, μια 

περαιτέρω ιδέα για να καταστεί η υγειονομική 

περίθαλψη πιο προσιτή σε όλους σε πρακτικό 

επίπεδο είναι η διεύρυνση του κινητού συστήματος 

υγείας, υπό τη μορφή λεωφορείων υγείας που θα 

διευκολύνουν την υψηλής ταχύτητας και σχεδόν 

απρόσκοπτη πρόσβαση στα ιατρικά συστήματα (βλ. 

ιδέα). 

 

Υγιής γήρανση και 
καταπολέμηση της 
γήρανσης 

Δεδομένης της γήρανσης του πληθυσμού στην 

Ευρώπη, οι πολίτες τονίζουν τη σημασία της καλής 

υγείας κατά τη διάρκεια της τρίτης ηλικίας. Μία ιδέα 

που υποστηρίχθηκε και σχολιάστηκε ιδιαιτέρως 

προάγει την έρευνα και τις τεχνολογίες επιστημονικής 

έντασης για υγιή μακροβιότητα (βλ. ιδέα), όπως 

οι θεραπείες αναζωογόνησης και οι κλινικές δοκιμές 

στο πεδίο αυτό, καθώς και την εφαρμογή 

αποτελεσματικών νομικών, δημοσιονομικών, 

κανονιστικών και θεσμικών δεσμεύσεων, με σκοπό 

την αύξηση του προσδόκιμου υγιούς ζωής στην 

Ευρωπαϊκή Ένωση. 

Ένας πολίτης θέτει το ζήτημα του δυναμικού των 

αγροτικών περιοχών ως κόμβων καινοτομίας για 

στρατηγικές υγιούς γήρανσης, καθώς αυτές 

οι «περιοχές σε δυσκολία» γενικά κατοικούνται σε 

μεγαλύτερο ποσοστό από ηλικιωμένους πολίτες και 

η ποιότητα της υγειονομικής περίθαλψης δεν είναι 

τόσο υψηλή όσο στις αστικές περιοχές, με 

αποτέλεσμα να απαιτούνται καινοτόμες λύσεις 

(βλ. ιδέα). Μία πολίτης προωθεί περαιτέρω το θέμα, 

προτείνοντας την κρυονική ως μια ευκαιρία για την 

καθυστέρηση της περίθαλψης ώσπου να βρεθεί 

θεραπεία, με την κατάψυξη ασθενών τελευταίου 

σταδίου (βλ. ιδέα). 

 

Υγιής τρόπος ζωής 

Σε διάφορες ιδέες υπογραμμίζεται η σημασία της 

υγιεινής διατροφής, ενώ πολλοί πολίτες προτείνουν 

την προώθηση της χορτοφαγικής διατροφής από την 

ΕΕ (βλ. ιδέα) λόγω των οφελών της για την υγεία και 

https://futureu.europa.eu/processes/Health/f/3/proposals/64120
https://futureu.europa.eu/processes/Health/f/3/proposals/5715
https://futureu.europa.eu/processes/Health/f/3/proposals/7762?order=random&per_page=50&toggle_translations=true
https://futureu.europa.eu/processes/Health/f/3/proposals/2015
https://futureu.europa.eu/processes/Health/f/3/proposals/55344
https://futureu.europa.eu/processes/Health/f/3/proposals/677
http://futureu.europa.eu/processes/Health/f/3/proposals/13051
https://futureu.europa.eu/processes/Health/f/3/proposals/13834
https://futureu.europa.eu/processes/Health/f/3/proposals/5842
https://futureu.europa.eu/processes/Health/f/3/proposals/5890
https://futureu.europa.eu/processes/Health/f/3/proposals/94?toggle_translations=true
https://futureu.europa.eu/processes/Health/f/3/proposals/8682
https://futureu.europa.eu/processes/Health/f/3/proposals/57982
https://futureu.europa.eu/processes/Health/f/3/proposals/28844
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το περιβάλλον. Στο πλαίσιο αυτό, μια ιδέα αφορά την 

αύξηση της φορολογίας για το κρέας και την 

παράλληλη μείωση του ΦΠΑ για τα υγιεινά τρόφιμα 

(βλ. ιδέα). Σε άλλες συνεισφορές απευθύνεται 

έκκληση να διερευνηθούν οι επιπτώσεις των 

γαλακτοματοποιητών (βλ. ιδέα), για απαγόρευση των 

τεχνητών trans λιπαρών (βλ. ιδέα) και για τη ρύθμιση 

των γεωργικών τεχνικών που επηρεάζουν τη 

διατροφή και την υγεία, όπως η χρήση αντιβιοτικών 

στις μονάδες βιομηχανικής εκτροφής 

(βλ. ιδέα). Παρεμφερείς ιδέες διατυπώθηκαν επίσης 

στο πλαίσιο της θεματικής ενότητας για την κλιματική 

αλλαγή και το περιβάλλον. 

Η ιδέα της ενσωμάτωσης φυσικών θεραπειών στην 

ιατρική συζητείται ευρέως στην πλατφόρμα 

(βλ. παράδειγμα ιδέας). Ειδικότερα, οι συμμετέχοντες 

προβάλλουν ότι οι μη φαρμακευτικές παρεμβάσεις 

μπορούν να ωφελήσουν αποδεδειγμένα την υγεία και 

την αυτονομία των ασθενών (βλ. παράδειγμα ιδέας). 

Ένας πολίτης επισημαίνει επίσης τα οφέλη που 

προκύπτουν από τα μούρα του βορρά, τα οποία είναι 

πλούσια σε αντιοξειδωτικά, για την ενίσχυση των 

αντικαρκινικών θεραπειών (βλ. ιδέα). Προτείνονται 

επίσης εναλλακτικές θεραπείες, όπως 

η δασοθεραπεία για την αντιμετώπιση του άγχους, της 

υπερκόπωσης, της κατάθλιψης και του άγχους (βλ. 

ιδέα). 

Στην πλατφόρμα περιέχονται επίσης υποστηρικτικές 

προτάσεις για την προαγωγή του αλφαβητισμού για 

την υγεία (βλ. ιδέα) και την εμφύσηση πρακτικών που 

σχετίζονται με την υγεία από νεαρή ηλικία, που 

συντελούν καθοριστικά σε έναν υγιή τρόπο ζωής (βλ. 

ιδέα). Για παράδειγμα, διάφοροι πολίτες επισημαίνουν 

την ανάγκη να αποθαρρυνθεί η κατανάλωση 

προϊόντων καπνού σε ευρωπαϊκό επίπεδο, με την 

αύξηση της τιμής τους και την αποκλειστική τους 

πώληση στα φαρμακεία (βλ. παράδειγμα ιδέας). 

 

Αντιμετώπιση της 
COVID-19 

Οι επιπτώσεις της COVID-19 συζητούνται ευρέως από 

συμμετέχοντες οι οποίοι, συνολικά, θεωρούν ότι 

υπάρχει ανάγκη να αποκατασταθεί η ορθολογική και 

επιστημονική αξιοπιστία και η εμπιστοσύνη στην 

ιατρική και την πολιτική, έναντι της ευρείας διάδοσης 

εσφαλμένων αντιλήψεων και ψευδών ειδήσεων κατά 

τη διάρκεια της πανδημίας. Κατά τη συζήτηση των 

μέτρων που σχετίζονται με την COVID-19, οι πολίτες 

στην πλατφόρμα συμφωνούν ότι τυχόν μέτρα COVID-

19 στην ΕΕ θα πρέπει να εφαρμόζονται με 

τεκμηριωμένο τρόπο, προκειμένου να επιτευχθεί μια 

όσο το δυνατόν πιο ρεαλιστική ανάλυση κόστους-

οφέλους (βλ. ιδέα). 

Περαιτέρω ιδέες τονίζουν την ανάγκη ανάπτυξης 

συμπεριληπτικών στρατηγικών για την αντιμετώπιση 

μελλοντικών πανδημιών σε επίπεδο ΕΕ, οι οποίες θα 

προστατεύουν τα δικαιώματα των ατόμων με 

αναπηρία (βλ. ιδέα). Μία υποβληθείσα πρόταση 

αφορά τη διεξαγωγή έρευνας σχετικά με τον αντίκτυπο 

των μέτρων COVID-19 στους ενοίκους και στο 

προσωπικό των οίκων ευγηρίας στις διάφορες χώρες 

της ΕΕ, προκειμένου να συγκεντρωθούν οι από 

πρώτο χέρι μαρτυρίες των ηλικιωμένων όσον αφορά 

την εμπειρία τους με τα μέτρα COVID-19 (βλ. ιδέα). 

Μία συνεισφορά αφορά τις διαδικασίες σχετικά με τις 

αγορές εμβολίων σε επίπεδο ΕΕ, ζητώντας ευρύτερη 

δημοσιοποίηση και διαφάνεια όσον αφορά τις 

συμβάσεις με τις φαρμακευτικές εταιρείες (βλ. ιδέα). 

Περαιτέρω, οι συζητήσεις σχετικά με το πρόγραμμα 

εμβολιασμού φέρνουν στην επιφάνεια αντικρουόμενες 

απόψεις, οι οποίες περιλαμβάνουν, μεταξύ άλλων, την 

ιδέα ότι ο εμβολιασμός θα πρέπει να είναι 

υποχρεωτικός για όλους (βλ. ιδέα) αλλά και την 

υπόδειξη ότι οι πολίτες θα πρέπει να είναι ελεύθεροι 

να επιλέγουν (βλ. ιδέα). Ένας άλλος συμμετέχων 

υποστηρίζει ότι τα εμβόλια δεν θα πρέπει να είναι 

υποχρεωτικά για τους νέους και ότι η ΕΕ δεν θα 

πρέπει να τους «εκβιάζει» δίνοντάς τους δυνατότητα 

«διευκόλυνσης» της διακρατικής μετακίνησής τους με 

αντάλλαγμα τον εμβολιασμό, και ότι τα τεστ PCR θα 

πρέπει να είναι δωρεάν αν είναι υποχρεωτική 

η πραγματοποίησή τους (βλ. ιδέα). Προτείνεται επίσης 

να συμφωνήσουν τα κράτη μέλη της ΕΕ να 

αναγνωρίσουν τα σχετικά πρότυπα του ΠΟΥ καθώς 

και το εθνικό έγγραφο που πιστοποιεί το επίπεδο 

αντισωμάτων (ή εμβόλιο/αναμνηστική δόση) (βλ. 

ιδέα). Το πράσινο πιστοποιητικό συζητείται επίσης 

ευρέως, με την αντιπαράθεση μεταξύ εκείνων που 

φοβούνται τη δημιουργία πολιτών δύο κατηγοριών 

(βλ. ιδέα, οι οποίοι υποστηρίζουν ότι η Ευρώπη θα 

πρέπει να προασπίζει το δικαίωμα επιλογής αποχής 

https://futureu.europa.eu/processes/Health/f/3/proposals/3697
https://futureu.europa.eu/processes/Health/f/3/proposals/1665
https://futureu.europa.eu/processes/Health/f/3/proposals/692
https://futureu.europa.eu/processes/Health/f/3/proposals/18747
https://futureu.europa.eu/processes/Health/f/3/proposals/45806
https://futureu.europa.eu/processes/Health/f/3/proposals/58874
https://futureu.europa.eu/processes/Health/f/3/proposals/5283
https://futureu.europa.eu/processes/Health/f/3/proposals/10929
https://futureu.europa.eu/processes/Health/f/3/proposals/5747
https://futureu.europa.eu/processes/Health/f/3/proposals/2045
https://futureu.europa.eu/processes/Health/f/3/proposals/16832
https://futureu.europa.eu/processes/Health/f/3/proposals/10694
https://futureu.europa.eu/processes/Health/f/3/proposals/6951
https://futureu.europa.eu/processes/Health/f/3/proposals/11153
https://futureu.europa.eu/processes/Health/f/3/proposals/17262
https://futureu.europa.eu/processes/Health/f/3/proposals/47059
https://futureu.europa.eu/processes/Health/f/3/proposals/7067
https://futureu.europa.eu/processes/Health/f/3/proposals/32675
https://futureu.europa.eu/processes/Health/f/3/proposals/39686
https://futureu.europa.eu/processes/Health/f/3/proposals/888
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από τον εμβολιασμό (βλ. ιδέα) και εκείνων που 

υποστηρίζουν ότι ένα τέτοιο υγειονομικό διαβατήριο 

και ο υποχρεωτικός εμβολιασμός αποτελούν μέρος 

μιας συλλογικής προσπάθειας για την καταπολέμηση 

του ιού και τη διασφάλιση της βιωσιμότητας των 

συστημάτων υγειονομικής περίθαλψης 

(βλ. παράδειγμα ιδέας). 

Ορισμένοι πολίτες ζητούν μεγαλύτερη αλληλεγγύη 

καθώς και τη δημιουργία μιας παγκόσμιας εταιρικής 

σχέσης και χρηματοδότησης για την καταπολέμηση 

και την εξάλειψη των ασθενειών σε παγκόσμιο 

επίπεδο και υποδεικνύουν ότι η Ευρώπη μπορεί να 

είναι ο παγκόσμιος ηγέτης στην καταπολέμηση και την 

πάταξη των πανδημιών, του καρκίνου και των 

καρδιακών παθήσεων (βλ. ιδέα). Με βάση την 

πρόταση ενός πολίτη, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, σε 

συνεργασία με τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας, θα 

πρέπει να προωθήσει μια διεθνή συμφωνία που θα 

επιτρέπει την παγκόσμια παραγωγή και διανομή 

φαρμάκων σε συγκυρίες πανδημίας (βλ. ιδέα) ενώ μια 

άλλη συνεισφορά υπογραμμίζει την ανάγκη 

εμβολιασμού του παγκόσμιου πληθυσμού για την 

πρόληψη της αύξησης νέων στελεχών (βλ. ιδέα). 

Ταυτόχρονα, οι συμμετέχοντες προτείνουν τη λήψη 

μέτρων για τη διασφάλιση των διπλωμάτων 

ευρεσιτεχνίας των εταιρειών και υποστηρίζουν ότι η 

Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα μπορούσε να διαδραματίσει 

σημαντικό ρόλο ως διαμεσολαβητής και πρεσβευτής 

της προσπάθειας αυτής (βλ. ιδέα). 

 

Πρόληψη αντί 
παρέμβασης 

Διάφορες ιδέες που προβάλλουν οι πολίτες αφορούν 

την ευαισθητοποίηση σχετικά με την ψυχική υγεία και 

τις συνέπειές της, όπως η υπερκόπωση, το άγχος, 

η κατάθλιψη και το άγχος, και ζητούν ένα ευρωπαϊκό 

σχέδιο για την αντιμετώπιση αυτού του ζητήματος (βλ. 

ιδέα), λαμβανομένων ιδίως υπόψη των επιπτώσεων 

των περιοριστικών μέτρων που επιβλήθηκαν λόγω της 

νόσου COVID-19. 

Η επίδραση της ατμοσφαιρικής ρύπανσης στην υγεία 

των πολιτών τίθεται επίσης ως μείζον ζήτημα (βλ. 

ιδέα), όπως και η ανάγκη αντιμετώπισης της 

ηχορύπανσης με τον καθορισμό αυστηρών επιπέδων 

στις επιτρεπόμενες εκπομπές θορύβου για τα 

ελαστικά αυτοκινήτων (βλ. ιδέα). Επιπλέον, 

απευθύνεται έκκληση για μείωση της έκθεσης σε 

ουσίες που προκαλούν πολύ μεγάλη ανησυχία, 

συμπεριλαμβανομένων των υπερ- και 

πολυφθοριωμένων αλκυλιωμένων ουσιών (PFAS) 

(βλ. ιδέα). 

Ένα εγκάρσιο επιμέρους θέμα στην πλατφόρμα 

αποτελεί κριτική κατά της Συνθήκης Ευρατόμ, η οποία 

θεωρείται ότι ευνοεί την πυρηνική ενέργεια σε 

σύγκριση με άλλες πηγές ενέργειας και ότι δεν 

προστατεύει επαρκώς τους ευρωπαίους πολίτες από 

τους κινδύνους της πυρηνικής ενέργειας, ορισμένοι δε 

πολίτες τάσσονται υπέρ της κατάργησης της 

Συνθήκης Ευρατόμ (βλ. παράδειγμα ιδέας). 

 

Η υγεία σε μια 
ψηφιοποιημένη 
εποχή 

Μια ομάδα πολιτών συζητά τις ευκαιρίες και τις 

απειλές που συνδέονται με την αυξημένη 

ψηφιοποίηση κατά τις τελευταίες δεκαετίες. Σύμφωνα 

με αρκετές ιδέες, η ψηφιοποίηση, η συμβατότητα και η 

ενοποίηση των ευρωπαϊκών συστημάτων 

ηλεκτρονικής υγείας θεωρείται ως τρόπος παροχής 

διαλειτουργικών μητρώων υγείας στους πολίτες σε 

ολόκληρη την ΕΕ (βλ. παράδειγμα ιδέας). Ωστόσο, 

ορισμένοι συμμετέχοντες επιδεικνύουν 

επιφυλακτικότητα και τονίζουν την τρωτότητα αυτών 

των ευαίσθητων δεδομένων καθώς και την ανάγκη να 

περιοριστεί —τόσο σε εθνικό όσο και σε ευρωπαϊκό 

επίπεδο— ο όγκος του συνόλου δεδομένων υγείας σε 

έναν καθορισμένο αριθμό δεδομένων ή ασθενών, για 

παράδειγμα για ερευνητικούς σκοπούς (βλ. ιδέα). 

Ένας πολίτης ζητεί την απαγόρευση των εθνικών 

βάσεων δεδομένων γονιδιώματος που 

χρησιμοποιούνται για σκοπούς ιατρικής έρευνας, αλλά 

στις οποίες μπορούν να έχουν πρόσβαση για 

διαφορετικούς σκοπούς και άλλοι φορείς, όπως 

οι κρατικές υπηρεσίες, με αποτέλεσμα να 

παραβιάζεται το δικαίωμα στην ιδιωτική ζωή 

(βλ. ιδέα). 

https://futureu.europa.eu/processes/Health/f/3/proposals/18316
https://futureu.europa.eu/processes/Health/f/3/proposals/16931
https://futureu.europa.eu/processes/Health/f/3/proposals/4065
https://futureu.europa.eu/processes/Health/f/3/proposals/33958
https://futureu.europa.eu/processes/Health/f/3/proposals/65770
https://futureu.europa.eu/processes/Health/f/3/proposals/15151
https://futureu.europa.eu/processes/Health/f/3/proposals/10957
https://futureu.europa.eu/processes/Health/f/3/proposals/9578
https://futureu.europa.eu/processes/GreenDeal/f/1/proposals/2778?locale=en
https://futureu.europa.eu/processes/Health/f/3/proposals/2393
https://futureu.europa.eu/processes/ValuesRights/f/12/proposals/2113
https://futureu.europa.eu/processes/Digital/f/15/proposals/1325
https://futureu.europa.eu/processes/Health/f/3/proposals/1066
https://futureu.europa.eu/processes/Health/f/3/proposals/3104
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Μια άλλη ιδέα προτείνει να δοθεί προτεραιότητα στη 

χρηματοδότηση της έρευνας στον τομέα της άσκησης, 

ενώ στο πεδίο της ηλεκτρονικής υγείας προκρίνει 

ψηφιακές λύσεις που βοηθούν τους πολίτες να 

παραμείνουν σωματικά δραστήριοι, καταπολεμώντας 

έτσι ένα ευρύ φάσμα χρόνιων παθήσεων που 

οφείλονται στην έλλειψη σωματικής δραστηριότητας 

(βλ. ιδέα). 

Παράλληλα, συζητείται ο ψηφιακός εθισμός και 

προτείνεται ένα σχέδιο δράσης της ΕΕ για την 

καταπολέμηση του ψηφιακού εθισμού (βλ. ιδέα), ενώ 

ορισμένοι συμμετέχοντες προτείνουν την εισαγωγή 

σχετικής κατάρτισης στα σχολεία, καθώς και 

ενημερωτικές εκστρατείες ώστε οι ενήλικες να 

περιορίσουν την ψηφιακή αλληλεπίδραση. 

 

Έρευνα στον τομέα 
της υγείας 

Διάφοροι πολίτες υποστηρίζουν την ιδέα της 

δημιουργίας ενός κεντρικού Ευρωπαϊκού Ινστιτούτου 

Ερευνών για την Υγεία, το οποίο θα συντονίζει την 

έρευνα στον τομέα της υγείας μεταξύ των εθνικών 

ινστιτούτων και θα επενδύει στη φαρμακευτική έρευνα 

(βλ. παράδειγμα ιδέας). Μία πολίτης υπογραμμίζει ότι 

η αγορά, η παραγωγή και η προμήθεια 

προστατευτικής ενδυμασίας και φαρμάκων θα πρέπει 

να έχουν ως βάση την Ευρώπη σε μεγαλύτερο βαθμό 

(βλ. ιδέα). Η πρόταση για την ενθάρρυνση της έρευνας 

σχετικά με τους παθομηχανισμούς της μυαλγικής 

εγκεφαλίτιδας στο πλαίσιο του προγράμματος 

«Ορίζων Ευρώπη» (βλ. ιδέα) έχει τύχει αποδοχής από 

πλήθος συμμετεχόντων. Προβάλλεται επίσης η 

ανάγκη για συνένωση δυνάμεων μεταξύ Ευρώπης και 

πανεπιστημίων στον τομέα της έρευνας για την 

ανάπτυξη ενός νέου αντιβιοτικού κατά των 

υπερανθεκτικών βακτηρίων (βλ. παράδειγμα ιδέας). 

Ορισμένοι πολίτες ζητούν επίσης τη θέσπιση νόμου ο 

οποίος θα υποχρεώνει τις φαρμακευτικές εταιρείες 

που διανέμουν εμβόλια να δημοσιεύουν τα πλήρη 

στοιχεία των κλινικών δοκιμών για τα εμβόλια αυτά 

προκειμένου να ενθαρρύνονται οι αξιολογήσεις της 

ασφάλειας και της αποτελεσματικότητάς τους 

(βλ. ιδέα). Άλλες ιδέες αφορούν τη δημιουργία ενός 

ευρωπαϊκού εργαστηρίου για τις λοιμώδεις νόσους 

(βλ. ιδέα). 

Σεξουαλική και 
αναπαραγωγική 
υγεία 

Με μια άλλη ιδέα προτείνεται η διάθεση δωρεάν 

εμμηνορροϊκών προϊόντων σε δημόσιους χώρους για 

την καταπολέμηση της λεγόμενης «φτώχειας της 

περιόδου» (βλ. ιδέα). Άλλες προτάσεις προτείνουν τη 

θέσπιση φορολογικών ελαφρύνσεων για τις σερβιέτες 

καθώς και την πλήρη επιστροφή των εξόδων για τα 

γυναικεία αντισυλληπτικά. Επιπλέον, προβάλλεται 

η ανάγκη ενίσχυσης της έρευνας σχετικά με τη 

γυναικεία αναπαραγωγική υγεία καθώς και η ανάγκη 

ανάπτυξης λιγότερο επεμβατικών θηλυκών και 

ανδρικών αντισυλληπτικών (βλ. ιδέα). Η πλατφόρμα 

περιέχει επίσης εκκλήσεις για την απαγόρευση του 

ακρωτηριασμού των ανδρικών γεννητικών οργάνων 

χωρίς συναίνεση και πριν από την ενηλικίωση (βλ. 

ιδέα). Μια πρόταση αφορά τη δημιουργία κλινικών 

σεξουαλικής υγείας που θα χρηματοδοτούνται και θα 

προωθούνται από την ΕΕ (βλ. ιδέα). 

Άλλες ιδέες 

Άλλες ιδέες αφορούν την επιβράβευση της υπεύθυνης 

συμπεριφοράς στο πλαίσιο της υγειονομικής 

ασφάλισης, για παράδειγμα με τη μορφή επιστροφής 

χρημάτων σε περίπτωση μη χρησιμοποίησης 

υπηρεσιών σε δεδομένο έτος (βλ. ιδέα). Μια ιδέα 

υπογραμμίζει την ανάγκη εξεύρεσης λύσης για τη 

διάθεση επικίνδυνων ιατρικών αποβλήτων (όπως 

οι βελόνες από σετ ινσουλίνης για διαβήτη) (βλ. ιδέα). 

Αρκετοί πολίτες ζητούν την αποποινικοποίηση της 

κάνναβης για λόγους δημόσιας υγείας (βλ. ιδέα και 

ιδέα), ενώ άλλοι ζητούν εντατικότερες προσπάθειες 

για την καταπολέμηση των ναρκωτικών σε επίπεδο 

ΕΕ (βλ. ιδέα). Τέλος, μια ευρέως συζητηθείσα ιδέα 

προτείνει να ακολουθηθεί η αστρονομική ώρα αντί της 

εναλλαγής μεταξύ χειμερινής και θερινής ώρας 

(βλ. ιδέα). 

 

https://futureu.europa.eu/processes/Health/f/3/proposals/55345
https://futureu.europa.eu/processes/Health/f/3/proposals/98
https://futureu.europa.eu/processes/Health/f/3/proposals/3408
https://futureu.europa.eu/processes/Health/f/3/proposals/8551
https://futureu.europa.eu/processes/Health/f/3/proposals/1352
https://futureu.europa.eu/processes/Health/f/3/proposals/1161
https://futureu.europa.eu/processes/Health/f/3/proposals/5228
https://futureu.europa.eu/processes/Health/f/3/proposals/2271
https://futureu.europa.eu/processes/Health/f/3/proposals/4985
https://futureu.europa.eu/processes/Health/f/3/proposals/1136
https://futureu.europa.eu/processes/Health/f/3/proposals/933
https://futureu.europa.eu/processes/Health/f/3/proposals/57784
https://futureu.europa.eu/processes/Health/f/3/proposals/11144
https://futureu.europa.eu/processes/Health/f/3/proposals/11160
https://futureu.europa.eu/processes/Health/f/3/proposals/3470
https://futureu.europa.eu/processes/ValuesRights/f/12/proposals/4857
https://futureu.europa.eu/processes/Health/f/3/proposals/19735
https://futureu.europa.eu/processes/Health/f/3/proposals/1715
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Διάγραμμα 7 — Νοητικός χάρτης της θεματικής ενότητας «Υγεία» 
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Η θεματική ενότητα «Ισχυρότερη οικονομία, κοινωνική 

δικαιοσύνη και θέσεις εργασίας» έχει συγκεντρώσει, 

έως τις 2 Αυγούστου 2021, συνολικά 708 ιδέες, 1.172 

σχόλια και 159 εκδηλώσεις. Οι συνεισφέροντες 

τονίζουν το πόσο σημαντικό είναι να καταστεί η 

Ευρώπη πιο συμπεριληπτική και κοινωνικά δίκαιη, 

ιδίως υπό το πρίσμα της πανδημίας COVID-19, και 

επισημαίνουν διάφορα ζητήματα που αντιλαμβάνονται 

ως προκλήσεις εν προκειμένω, όπως η έλλειψη 

στήριξης στους νέους Ευρωπαίους και η έλλειψη 

συνεργασίας μεταξύ των κρατών μελών. Η χορήγηση 

βασικού άνευ όρων εισοδήματος σε όλη την ΕΕ είναι 

ο συχνότερα προτεινόμενος μηχανισμός για να 

καταστεί η Ευρώπη πιο συμπεριληπτική και κοινωνικά 

δίκαιη. Επιπλέον, οι συνεισφέροντες είναι της άποψης 

ότι η ευημερία διαφόρων ομάδων ανθρώπων, ιδίως 

των πλέον μειονεκτουσών, είναι καίριας σημασίας για 

την επιτυχή λειτουργία και την περαιτέρω ανάπτυξη 

της ΕΕ. Οι διάφορες ιδέες μπορούν να 

ομαδοποιηθούν υπό τις ακόλουθες θεματικές 

ενότητες: 

 Φορολογία για μια δίκαιη και συμπεριληπτική 
οικονομία 

 Κοινωνική προστασία και κοινωνική 
ασφάλεια 

 Οικονομική ανάκαμψη 

6.  Ισχυρότερη οικονομία, 
κοινωνική δικαιοσύνη 
και θέσεις εργασίας  

6.  
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 Αμφισβήτηση του υφιστάμενου οικονομικού 
μοντέλου 

 Πιο συμπεριληπτική και κοινωνικά δίκαιη 
Ευρώπη 

 Τόνωση της απασχόλησης 

 Καινοτομία – τόνωση της ανάπτυξης 

Φορολογία για μια 
δίκαιη και 
συμπεριληπτική 
οικονομία 

Μια ομάδα συνεισφερόντων διατυπώνει προτάσεις για 
την αντιμετώπιση των κοινωνικών, οικονομικών και 
περιβαλλοντικών προβλημάτων μέσω 
δημοσιονομικών κανόνων. 

Σε πολλές από τις ιδέες που εντάσσονται σε αυτή τη 
θεματική ενότητα διατυπώνονται αιτήματα για 
ενίσχυση της φορολογικής δικαιοσύνης, δίκαιη 
φορολόγηση και καταπολέμηση της φορολογικής 
απάτης. Στις προτάσεις περιλαμβάνεται η λήψη 
μέτρων κατά της φοροαποφυγής, η θέσπιση φόρου 
επί των χρηματοπιστωτικών συναλλαγών (βλ. ιδέα), 
καθώς και η αποφυγή του «κοινωνικού ντάμπινγκ» 
μέσω της εναρμόνισης των φορολογικών κανόνων και 
των κατώτατων μισθών σε όλα τα κράτη μέλη (βλ. 
παράδειγμα ιδέας). Μία από τις ιδέες που προκάλεσαν 
τα περισσότερα σχόλια και έλαβαν τη μεγαλύτερη 
υποστήριξη αφορά τη θέσπιση ενός παγκόσμιου ή 
ενωσιακού ελάχιστου φόρου για την αντιμετώπιση του 
προβλήματος των φορολογικών παραδείσων (βλ. 
ιδέα). 

Επιπλέον, στην ψηφιακή πλατφόρμα επισημαίνονται 
διάφορα πιθανά φορολογικά μέτρα για μια δίκαιη και 
συμπεριληπτική οικονομία. Στον τομέα της 
φορολογίας, τα θέματα είναι τα ακόλουθα. Πρώτον, 
φορολογικά μέτρα για την προώθηση του θεμιτού 
ανταγωνισμού μεταξύ των επιχειρήσεων, όπως ένα 
κοινό σύστημα φόρου προστιθέμενης αξίας (ΦΠΑ) για 
το ηλεκτρονικό εμπόριο ή η απαίτηση από τις εταιρείες 
να καταβάλλουν ΦΠΑ μόνο στις χώρες όπου έχουν 
την έδρα τους (βλ. ιδέα) και έναν ΦΠΑ που σχετίζεται 

με την προέλευση των αγαθών για την προώθηση της 
τοπικής κατανάλωσης και, ως εκ τούτου, τη στήριξη 
της τοπικής οικονομίας (βλ. παράδειγμα ιδέας). 
Δεύτερον, φορολογία που σχετίζεται με το περιβάλλον 
και την κλιματική αλλαγή, με προτάσεις, μεταξύ άλλων, 
για έναν ενωσιακό φόρο άνθρακα ή έναν φόρο 
βιωσιμότητας (βλ. παράδειγμα ιδέας). Η τελευταία 
ομάδα φορολογικών μέτρων εμπίπτει στην κατηγόρια 

«διάφορα θέματα», στην οποία περιλαμβάνονται για 
παράδειγμα φορολογικά μέτρα για την προώθηση της 
ισότητας των φύλων, μεταξύ των οποίων η πρόταση 
για εφαρμογή μηδενικού ή μειωμένου συντελεστή 
ΦΠΑ στα προϊόντα γυναικείας υγιεινής (βλ. ιδέα). 

Κατ’ αναλογία με το αίτημα για ομοσπονδοποίηση που 
διατρέχει εγκάρσια άλλες θεματικές ενότητες, ένα 
σημαντικό μέρος των ιδεών στο πλαίσιο της θεματικής 
ενότητας «Ισχυρότερη οικονομία, κοινωνική 
δικαιοσύνη και θέσεις εργασίας» περιστρέφεται γύρω 
από μια δημοσιονομική ένωση. Ορισμένοι 
συνεισφέροντες θεωρούν ότι περισσότεροι ίδιοι πόροι 
της ΕΕ ή ένας προϋπολογισμός ανεξάρτητος από τα 
κράτη μέλη αποτελούν τον δρόμο για ένα πιο ενωμένο 
ευρωπαϊκό μέλλον (βλ. παράδειγμα ιδέας). 

Κοινωνική 
προστασία και 
κοινωνική ασφάλεια 

Οι ιδέες στο πλαίσιο αυτής της θεματικής ενότητας 
προωθούν εν γένει μια ενοποιημένη προσέγγιση της 
ΕΕ στον τομέα της κοινωνικής ασφάλισης ή, με άλλα 
λόγια, προωθούν την καθιέρωση ελάχιστων 
ευρωπαϊκών προτύπων σε τομείς όπως η γονική 
μέριμνα και η οικογένεια, το δικαίωμα σε οικονομικά 
προσιτή στέγαση και οι συνταξιοδοτικές πολιτικές. 

Το επιμέρους θέμα με τις συχνότερες αναφορές, στο 
πλαίσιο του οποίου διατυπώνονται αρκετές ιδέες που 
τυγχάνουν ευρείας υποστήριξης και σχολιασμού, 
αφορά το βασικό άνευ όρων εισόδημα που αποσκοπεί 
στη διασφάλιση της δυνατότητας κάθε ατόμου να 
συμμετέχει στην κοινωνία (βλ. παράδειγμα ιδέας). Με 
το εν λόγω επιμέρους θέμα συνδέεται η ομάδα ιδεών 
που έχει ως αντικείμενο τις εισοδηματικές ανισότητες 
στην ΕΕ. Στο πλαίσιο αυτής προτείνεται ο περιορισμός 
των μισθολογικών διαφορών εντός της ίδιας εταιρείας 
(βλ. παράδειγμα ιδέας), ή η παρακολούθηση των 
εισοδημάτων των πολιτικών (βλ. παράδειγμα ιδέας), 
ενώ σε αυτή εντάσσεται και ένα γενικό αίτημα για 
περισσότερα μέτρα με στόχο μια πιο ανθρώπινη 
Ευρώπη (βλ. παράδειγμα ιδέας). 

Εκτός από τη χορήγηση βασικού άνευ όρων 
εισοδήματος, διατυπώνεται επανειλημμένα το αίτημα 
λήψης μέτρων για την αντιμετώπιση της ανεργίας (των 
νέων) (βλ. παράδειγμα εκδήλωσης). Όσον αφορά τη 
δημογραφική γήρανση, οι συνεισφέροντες συζητούν 
την ανάγκη για συντονισμένες πολιτικές 
συνταξιοδότησης και συντάξεων σε όλα τα κράτη μέλη 
της ΕΕ (βλ. παράδειγμα ιδέας). Θίγεται επίσης το 
ζήτημα της ειδικής κατάστασης των μετακινούμενων 

https://futureu.europa.eu/processes/Economy/f/10/proposals/130
https://futureu.europa.eu/processes/Economy/f/10/proposals/1691
https://futureu.europa.eu/processes/Economy/f/10/proposals/91
https://futureu.europa.eu/processes/Economy/f/10/proposals/8318
https://futureu.europa.eu/processes/Economy/f/10/proposals/8004?filter%5bcategory_id%5d%5b%5d=18&per_page=20&toggle_translations=true
https://futureu.europa.eu/processes/GreenDeal/f/1/proposals/73426?filter%5bdecidim_scope_id%5d=&filter%5bspace_state%5d=active&filter%5bterm%5d=%234&order=recent&toggle_translations=true
https://futureu.europa.eu/processes/Economy/f/10/proposals/1172
https://futureu.europa.eu/processes/Economy/f/10/proposals/188
https://futureu.europa.eu/processes/Economy/f/10/proposals/1556
http://futureu.europa.eu/processes/Economy/f/10/proposals/287
https://futureu.europa.eu/processes/Economy/f/10/proposals/664?filter%5bcategory_id%5d%5b%5d=18&per_page=100&toggle_translations=true
https://futureu.europa.eu/processes/Economy/f/10/proposals/2027?toggle_translations=true
https://futureu.europa.eu/processes/Education/f/37/meetings/25742?filter%5bdecidim_scope_id%5d=&filter%5bresource_type%5d=Decidim::Meetings::Meeting&filter%5bterm%5d=youth+unemployment&toggle_translations=true
https://futureu.europa.eu/processes/Economy/f/10/proposals/63757?page=4&per_page=100
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πολιτών της ΕΕ με πρόταση για τη δημιουργία 
εθελοντικού Ευρωπαϊκού Δημόσιου Ταμείου 
Συντάξεων για πολίτες που έχουν ζήσει σε πολλά 
κράτη μέλη (βλ. ιδέα). 

Το δικαίωμα για προσβάσιμη και οικονομικά προσιτή 
στέγαση είναι ένα άλλο επιμέρους θέμα που σχετίζεται 
με την κοινωνική ασφάλιση και αποτελεί αντικείμενο 
συζήτησης για τους συνεισφέροντες (βλ. παράδειγμα 
ιδέας). 

Τέλος, υπάρχει μια ομάδα ιδεών περισσότερο 
διαχειριστικού χαρακτήρα στην οποία εντάσσονται, για 
παράδειγμα, η καθιέρωση μιας ψηφιοποιημένης 
κάρτας κοινωνικής ασφάλισης (κοινής σε όλη την ΕΕ) 
και τα μεταφερόμενα κοινωνικά δικαιώματα για τους 
μετακινούμενους Ευρωπαίους (βλ. παράδειγμα 
ιδέας). 

Οικονομική 
ανάκαμψη 

Σε κάποια από τα σχόλια και τις ιδέες στην πλατφόρμα 
εκφράζονται ανησυχίες για το αυξανόμενο δημόσιο 
χρέος στην ΕΕ. Στο πλαίσιο αυτό διεξάγεται συζήτηση 
σχετικά με τον ρόλο της Ευρωπαϊκής Τράπεζας 
Επενδύσεων (ΕΚΤ), ενώ, μεταξύ άλλων, διατυπώνεται 
το αίτημα για αναθεώρηση των κανόνων του 
Συμφώνου Σταθερότητας και Ανάπτυξης (βλ. ιδέα) και 
της νομοθεσίας για τις ανισορροπίες του ισοζυγίου 
τρεχουσών συναλλαγών (βλ. παράδειγμα ιδέας). 

Οι ιδέες για την προώθηση της τοπικής κατανάλωσης 
και παραγωγής, με τις ΜΜΕ ως κινητήριο δύναμη της 
ανάπτυξης, θεωρούνται καθοριστικής σημασίας για 
την οικονομική ανάκαμψη της ΕΕ. Επιπλέον, 
η φορολογία προτείνεται επίσης ως εργαλείο για την 
προώθηση της οικονομικής ανάκαμψης μέσω 
φορολογικών ελαφρύνσεων για στρατηγικούς 
κλάδους ή ως κίνητρο για την προώθηση της τοπικής 
κατανάλωσης ή την αγορά ευρωπαϊκών προϊόντων, 
μέσω της επισήμανσης και της φορολόγησης της 
απόστασης που έχουν διανύσει τα καταναλωτικά 
αγαθά (βλ. παράδειγμα ιδέας). 

Στο ίδιο πνεύμα, με αφορμή την COVID-19, 
οι συνεισφέροντες συζητούν την ανάγκη 
χρηματοδότησης πιθανών μελλοντικών μέτρων 
ετοιμότητας σε περίπτωση πανδημίας (βλ. 
παράδειγμα ιδέας). Επιπλέον, οι συνεισφέροντες 
τονίζουν τη σημασία της συνεργασίας σε παγκόσμιο 
επίπεδο για την οικονομική ανάκαμψη (βλ. 
παράδειγμα εκδήλωσης). Διατυπώνονται εκκλήσεις 
για αυξημένη αλληλεγγύη μεταξύ των κρατών μελών, 
για παράδειγμα μέσω της επέκτασης του Ταμείου 
Ανάκαμψης (βλ. ιδέα). 

Αμφισβήτηση του 
υφιστάμενου 
οικονομικού 
μοντέλου 

Στο πλαίσιο αυτής της θεματικής ενότητας το ισχύον 
οικονομικό σύστημα της Ευρώπης συζητείται από μια 
σκοπιά περισσότερο ιδεολογική. Οι συμμετέχοντες 
επισημαίνουν τα ζητήματα που αντιλαμβάνονται ως 
αδυναμίες του σημερινού οικονομικού μοντέλου. Πιο 
συγκεκριμένα, μια ομάδα συνεισφερόντων προτείνει 
μια προσέγγιση που στηρίζεται στον καπιταλισμό και 
την ελεύθερη αγορά, με μεγαλύτερο εσωτερικό 
ανταγωνισμό και μείωση της κανονιστικής 
επιβάρυνσης ή ακόμη και προσέγγιση διοίκησης 
επιχειρήσεων (βλ. παράδειγμα ιδέας). Μια άλλη 
τάσσεται υπέρ μιας πιο κοινωνικής ή 
ανθρωποκεντρικής οικονομίας της αγοράς (βλ. 
παράδειγμα ιδέας). 

Επιπλέον, η ιδέα με τη δεύτερη μεγαλύτερη στήριξη 
στο πλαίσιο αυτής της θεματικής ενότητας από την 
έναρξη λειτουργίας της πλατφόρμας προτείνει ένα 
επικαιροποιημένο μοντέλο που θα μεταρρύθμιζε την 
οικονομική διακυβέρνηση της ΕΕ, το Ευρωπαϊκό 
Εξάμηνο, την εντολή της ΕΚΤ, τους ιδίους πόρους της 
ΕΕ και θα ενίσχυε την Οικονομική και Νομισματική 
Ένωση (βλ. ιδέα). Η συγκεκριμένη ιδέα συγκλίνει με 
άλλες εκκλήσεις, που διατυπώθηκαν στην 
πλατφόρμα, για μεταρρύθμιση του οικονομικού 
μοντέλου της ΕΕ με σκοπό την επίτευξη στην Ευρώπη 
μιας δίκαιης και συμπεριληπτικής ευημερίας. 

 

Πιο συμπεριληπτική 
και κοινωνικά δίκαιη 
Ευρώπη 

Αρκετοί συνεισφέροντες στην πλατφόρμα 
διατυπώνουν ιδέες σχετικά με τα δικαιώματα και την 
εκπροσώπηση των ΛΟΑΤΙ (βλ. ιδέα), το μισθολογικό 
χάσμα μεταξύ των φύλων και την ποσόστωση των 
φύλων και με τον τρόπο αυτό απευθύνουν έκκληση για 
μια πιο συμπεριληπτική και κοινωνικά δίκαιη Ευρώπη, 
η οποία θα μπορούσε να επιτευχθεί, για παράδειγμα, 
μέσω της ανάπτυξης ενός δείκτη μέτρησης της 
κοινωνικής ισότητας (βλ. παράδειγμα ιδέας). 
Παρόμοιες ιδέες αφορούν μέτρα κατά των 
σεξουαλικών επιθέσεων και της ενδοοικογενειακής 
βίας, στο πλαίσιο των οποίων διατυπώνονται ιδίως 
εκκλήσεις για ανάληψη πρωτοβουλιών με σκοπό τη 
στήριξη των θυμάτων (βλ. ιδέα). 

Μεταξύ των προτάσεων είναι και η περαιτέρω 
εφαρμογή του ευρωπαϊκού πυλώνα κοινωνικών 

https://futureu.europa.eu/processes/Economy/f/10/proposals/308
http://futureu.europa.eu/processes/Economy/f/10/proposals/2107
https://futureu.europa.eu/processes/Economy/f/10/proposals/2401
http://futureu.europa.eu/processes/Economy/f/10/proposals/1333
https://futureu.europa.eu/processes/Economy/f/10/proposals/26634
https://futureu.europa.eu/processes/Democracy/f/6/proposals/44485?filter%5bdecidim_scope_id%5d=&filter%5bresource_type%5d=Decidim::Proposals::Proposal&filter%5bterm%5d=%2339&page=35&toggle_translations=true
https://futureu.europa.eu/processes/Health/f/3/proposals/28249?filter%5bcategory_id%5d%5b%5d=15&order=most_followed&per_page=100
https://futureu.europa.eu/processes/Economy/f/13/meetings/8845
http://futureu.europa.eu/processes/Economy/f/10/proposals/165
http://futureu.europa.eu/processes/Economy/f/10/proposals/655
http://futureu.europa.eu/processes/Economy/f/10/proposals/13837
https://futureu.europa.eu/processes/Economy/f/10/proposals/13836
http://futureu.europa.eu/processes/Economy/f/10/proposals/3641
https://futureu.europa.eu/processes/Economy/f/10/proposals/896
http://futureu.europa.eu/processes/OtherIdeas/f/8/proposals/31751
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δικαιωμάτων προκειμένου να εδραιωθεί η κοινωνική 
διάσταση της Ευρώπης, να διευκολυνθεί η ένταξη των 
ατόμων με αναπηρία, των ατόμων που ζουν κάτω από 
το όριο της φτώχειας και των ατόμων που 
αντιμετωπίζουν παρόμοιες καταστάσεις (βλ. 
παράδειγμα ιδέας και εκδήλωσης). 

Τόνωση της 
απασχόλησης 

Οι συνεισφέροντες τονίζουν, πρώτον, την ανάγκη 
απλούστευσης των φορολογικών και εργασιακών 
πολιτικών στην ΕΕ προκειμένου να αποφευχθεί το 
φορολογικό και κοινωνικό ντάμπινγκ (βλ. παράδειγμα 
ιδέας). 

Δεύτερον, διατυπώνεται έκκληση για προώθηση 
καλύτερων συνθηκών εργασίας σε ολόκληρη την 
Ευρώπη, για παράδειγμα, με την καθιέρωση 
μικρότερης εβδομάδας εργασίας (βλ. παράδειγμα 
ιδέας). Άλλες ιδέες στο πλαίσιο αυτής της θεματικής 
ενότητας περιλαμβάνουν τη διευκόλυνση της 
τηλεργασίας ή της διασυνοριακής εργασίας εντός της 
ΕΕ (βλ. παράδειγμα ιδέας), την απαγόρευση της μη 
αμειβόμενης πρακτικής άσκησης, της υποχρεωτικής 
υπερωριακής εργασίας και των επισφαλών 
συμβάσεων εργασίας (βλ. παράδειγμα ιδέας) ή την 
επένδυση σε υποδομές παιδικής φροντίδας για την 
εξισορρόπηση ιδιωτικής και επαγγελματικής ζωής. 

Τρίτον, δίνεται έμφαση στην επαγγελματική εξέλιξη και 
διατυπώνεται το αίτημα για εισαγωγή προγραμμάτων 
και μέτρων που αποσκοπούν στη διευκόλυνση της 
πρόσβασης στην αγορά εργασίας της ΕΕ, όπως η 
δυνατότητα πρακτικής άσκησης σε όλα τα κράτη μέλη 
και μια διαδικτυακή πλατφόρμα εργασίας (βλ. 
παράδειγμα ιδέας). 

Οι συμμετέχοντες υπογραμμίζουν τη σημασία της 
στήριξης των νέων, ιδίως όσον αφορά την πρόσβαση 
στην αγορά εργασίας (βλ. παράδειγμα εκδήλωσης). 

 

 

 

 

Καινοτομία – τόνωση 
της ανάπτυξης 

Προτείνεται η τόνωση της ανάπτυξης μέσω 
επενδύσεων σε έρευνα, δεξιότητες, γνώσεις και 
εμπειρογνωμοσύνη υψηλής τεχνολογίας (τεχνητή 
νοημοσύνη, τεχνολογία αλυσίδας συστοιχιών, 
νανοτεχνολογία, αποθήκευση ενέργειας, συνθετικό 
κρέας κ.λπ.). Επιπλέον, σε πολλές ιδέες 
υπογραμμίζεται η ανάγκη για τεχνολογική 
ανεξαρτησία, για παράδειγμα μέσω της αύξησης της 
ικανότητας παραγωγής υλισμικού στην ΕΕ. 

Οι επενδύσεις στην έρευνα και την εκπαίδευση 
θεωρούνται υψίστης σημασίας· σε αυτές 
περιλαμβάνεται η υποστήριξη της ανταλλαγής 
γνώσεων μέσω ενός ανοικτού δικτύου εργαστηρίων ή 
ενός Ευρωπαϊκού Οργανισμού Υποδομών (βλ. ιδέα). 
Σε μια άλλη πρόταση εξετάζεται ένα είδος Spotify για 
την επιστήμη, μια προσβάσιμη τράπεζα γνώσεων με 
μοντέλα τρισδιάστατης εκτύπωσης (βλ. ιδέα). Μία από 
τις προτάσεις στον τομέα της έρευνας είναι 
η διευκόλυνση κατοχύρωσης ευρεσιτεχνιών μέσω 
ενός ταμείου ευρεσιτεχνιών (βλ. ιδέα). 

Επιπλέον, η ψηφιακή οικονομία θεωρείται 
προϋπόθεση για την καινοτομία και την ανάπτυξη. 
Διεξάγονται συναφώς συζητήσεις σχετικά με τα 
κρυπτονομίσματα και τοπικά ψηφιακά νομίσματα που 
θα κυκλοφορούν παράλληλα με το ευρώ (βλ. 
παράδειγμα ιδέας). Όσον αφορά τα κρυπτονομίσματα, 
οι συνεισφέροντες θεωρούν ότι είναι απαραίτητο ένα 
κανονιστικό πλαίσιο για την προστασία των πολιτών 
(βλ. παράδειγμα ιδέας). 

Στο πλαίσιο της καινοτομίας συζητούνται επίσης το 
περιβάλλον και η κλιματική αλλαγή· διατυπώνονται 
ιδέες σχετικά με τους στόχους της κλιματικής 
ουδετερότητας και τον ηγετικό ρόλο που θα μπορούσε 
να διαδραματίσει η ΕΕ στην ανάπτυξη μιας 
(παγκόσμιας) πράσινης οικονομίας και την επένδυση 
σε αυτή (βλ. παράδειγμα ιδέας). Πολλές ιδέες 
συζητούν την πρακτική εφαρμογή της πράσινης 
οικονομίας, για παράδειγμα μέσω επενδύσεων στη 
βιολογική γεωργία και στις πρωτοβουλίες «από το 
αγρόκτημα στο πιάτο» (βλ. ιδέα). 

Τέλος, η χρηματοδότηση των νεοφυών επιχειρήσεων 
και των μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων (ΜΜΕ) 
θεωρείται γενικά ως κινητήριος δύναμη καινοτομίας 
(βλ. παράδειγμα ιδέας). Οι συνεισφέροντες 
προτείνουν τη στήριξη των ΜΜΕ μέσω, για 
παράδειγμα, ενός ταμείου της ΕΕ που θα παρέχει 
κεφάλαια εκκίνησης για τις ΜΜΕ (βλ. ιδέα) ή μιας 
διαδικτυακής πλατφόρμας εμπορίου αφιερωμένης 
στις ευρωπαϊκές ΜΜΕ (βλ. ιδέα). 

http://futureu.europa.eu/processes/Economy/f/10/proposals/21682
https://futureu.europa.eu/processes/Economy/f/13/meetings/206?toggle_translations=true
https://futureu.europa.eu/processes/Economy/f/10/proposals/249
http://futureu.europa.eu/processes/Economy/f/10/proposals/351
https://futureu.europa.eu/processes/Economy/f/10/proposals/10861
https://futureu.europa.eu/processes/Economy/f/10/proposals/740?filter%5bcategory_id%5d%5b%5d=&filter%5bcategory_id%5d%5b%5d=18&filter%5bcategory_id%5d%5b%5d=20&filter%5brelated_to%5d=&filter%5bsearch_text%5d=&order=most_endorsed
https://futureu.europa.eu/processes/Economy/f/10/proposals/69565?order=recent&toggle_translations=true
https://futureu.europa.eu/processes/Economy/f/13/meetings/12642?toggle_translations=true
https://futureu.europa.eu/processes/Economy/f/10/proposals/2386
https://futureu.europa.eu/processes/Economy/f/10/proposals/24256
https://futureu.europa.eu/processes/Economy/f/10/proposals/27227?filter%5bcategory_id%5d%5b%5d=19&page=7&toggle_translations=true
http://futureu.europa.eu/processes/Economy/f/10/proposals/8008
https://futureu.europa.eu/processes/Economy/f/10/proposals/485
https://futureu.europa.eu/processes/Economy/f/10/proposals/1499
https://futureu.europa.eu/processes/Economy/f/10/proposals/5387
https://futureu.europa.eu/processes/Economy/f/10/proposals/9934?page=20&toggle_translations=true
https://futureu.europa.eu/processes/Economy/f/10/proposals/8322
https://futureu.europa.eu/processes/Economy/f/10/proposals/3604
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Οι ιδέες που αναρτήθηκαν στο πλαίσιο της θεματικής 
ενότητας «Η ΕΕ στον κόσμο» καλύπτουν διάφορα 
θέματα που αφορούν την εξωτερική πολιτική και 
κυμαίνονται από το εμπόριο έως τη χρήση ήπιας 
ισχύος και την άμυνα. Σε γενικές γραμμές, 
οι συνεισφέροντες ζητούν ισχυρότερη παρουσία της 
ΕΕ στην παγκόσμια πολιτική σκηνή: στην πολιτική 
γειτονίας της, καθώς και στις σχέσεις, για παράδειγμα, 
με τις χώρες της Αφρικής και της Λατινικής Αμερικής. 
Οι πολίτες που συνεισέφεραν στην πλατφόρμα 
θεωρούν ότι η ΕΕ θα πρέπει να επιδεικνύει 
μεγαλύτερη τόλμη κατά την άσκηση τόσο ήπιας όσο 
και σκληρής ισχύος. Από την έναρξη λειτουργίας της 
πλατφόρμας έως σήμερα, το θέμα έχει συγκεντρώσει 
συνολικά 1.756 συνεισφορές, από τις οποίες 541 είναι 
ιδέες, 1.083 σχόλια και 119 εκδηλώσεις. Οι διάφορες 
ιδέες μπορούν να ομαδοποιηθούν σύμφωνα με τα 
ακόλουθα θέματα: 

 Γενικοί στόχοι της εξωτερικής πολιτικής της 
ΕΕ 

 Πολιτικές εμπορίου 

 Άμυνα 

 Λήψη αποφάσεων 

 Διεύρυνση 

 Πολιτική γειτονίας και σχέσεις με τρίτους 

Γενικοί στόχοι της 
εξωτερικής πολιτικής 
της ΕΕ 

Οι συνεισφέροντες εκφράζουν την άποψη ότι ο ρόλος 

της ΕΕ μεταβάλλεται, ενόσω οι ανησυχίες για την 

κλιματική κατάσταση έκτακτης ανάγκης επιτείνονται, 

η οικονομική και γεωπολιτική ισορροπία 

μετατοπίζεται, μείζονες προκλήσεις ορθώνονται 

απέναντι στην πολυμέρεια και δίνεται παγκοσμίως 

7. Η ΕΕ στον κόσμο 

7.  
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μάχη κατά της COVID-19 (βλ. παράδειγμα 

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

αρκετοί πολίτες εκφράζουν την άποψη ότι η ΕΕ θα 

πρέπει να επιδεικνύει μεγαλύτερη τόλμη κατά την 

άσκηση τόσο ήπιας όσο και σκληρής ισχύος (βλ. 

παράδειγμα ιδέας και ιδέας). 

Όσον αφορά την εξωτερική πολιτική της ΕΕ, πολλές 

ιδέες αναφέρονται στον ρόλο που η ΕΕ οφείλει να 

διαδραματίσει σε επίπεδο ανθρωπίνων δικαιωμάτων 

και δημοκρατικών αξιών παγκοσμίως. Ζητούν 

αυστηρότερη στάση έναντι των χωρών που 

επανειλημμένως παραβιάζουν διεθνείς συμβάσεις 

και/ή συνθήκες για τα ανθρώπινα δικαιώματα και 

κάνουν έκκληση για δράση κατά των εν λόγω χωρών 

(βλ. παράδειγμα ιδέας). Για παράδειγμα, η ΕΕ 

ενθαρρύνεται να διαδραματίσει ηγετικό ρόλο στη 

διαδικασία οικοδόμησης της ειρήνης μεταξύ του 

Ισραήλ και της Παλαιστίνης (βλ. παράδειγμα ιδέας). 

Συναφής είναι η έκκληση για ένα κοινό ευρωπαϊκό 

σύστημα εξαγωγών οπλισμού με αυστηρούς κανόνες, 

ώστε να διασφαλίζεται ότι τα όπλα που 

κατασκευάζονται στην ΕΕ δεν τροφοδοτούν 

συγκρούσεις ανά τον κόσμο ούτε οδηγούν σε 

παραβιάσεις των ανθρωπίνων δικαιωμάτων (βλ. 

ιδέα). 

 

Πολιτικές εμπορίου 

Μια σειρά συνεισφορών στο πλαίσιο της θεματικής 

ενότητας «Η ΕΕ στον κόσμο» ζητεί την ενίσχυση των 

πολιτικών εμπορίου και τη μεταρρύθμιση των 

εμπορικών συμφωνιών με βάση τις αξίες της ΕΕ, είτε 

πρόκειται για σεβασμό στα ανθρώπινα δικαιώματα 

είτε για τα περιβαλλοντικά πρότυπα (βλ. παράδειγμα 

ιδέας). Μια ιδέα που χαίρει ευρείας αποδοχής ζητάει 

τη μεταρρύθμιση της εμπορικής και επενδυτικής 

πολιτικής της ΕΕ και την αναζωογόνηση της 

παγκόσμιας πολυμέρειας, με επίκεντρο τη δημιουργία 

αξιοπρεπών θέσεων εργασίας και την προστασία των 

θεμελιωδών και ανθρωπίνων δικαιωμάτων, 

συμπεριλαμβανομένων των δικαιωμάτων των 

εργαζομένων και των συνδικαλιστικών οργανώσεων 

(βλ. παράδειγμα ιδέας). 

 

Άμυνα 

Όσον αφορά την ενίσχυση της σκληρής ισχύος της ΕΕ 

—η οποία θεωρείται επίσης ύψιστης σημασίας (βλ. 

παράδειγμα εκδήλωσης)— οι συνεισφέροντες 

τάσσονται υπέρ της δημιουργίας κοινού ευρωπαϊκού 

στρατού (βλ. παράδειγμα ιδέας). Επίσης, προτείνουν 

τη δημιουργία πιο εξειδικευμένων δυνάμεων ή θεσμών 

σε επίπεδο ΕΕ, όπως για παράδειγμα μιας 

Ευρωπαϊκής Στρατιωτικής Ακαδημίας (βλ. 

παράδειγμα ιδέας). 

 

Λήψη αποφάσεων 

 

Οι συνεισφέροντες θεωρούν ότι είναι υψίστης 

σημασίας η ΕΕ να λειτουργεί ως μία ισχυρή και 

αδιαίρετη οντότητα στη διεθνή πολιτική σκηνή, 

προκειμένου να διατηρήσει και να ενισχύσει 

περαιτέρω τον ρόλο της. Αρκετές ιδέες που 

κατατίθενται πραγματεύονται την ανάγκη μιας κοινής 

εξωτερικής πολιτικής. Μία από τις ιδέες που χαίρουν 

μεγάλης αποδοχής στο πλαίσιο της εν λόγω θεματικής 

ενότητας, εισηγείται την αναγκαιότητα μιας κοινής 

εξωτερικής πολιτικής και πολιτικής ασφαλείας για τη 

διαφύλαξη της ασφάλειας των Ευρωπαίων και την 

παράλληλη προώθηση της δημοκρατίας, των 

ανθρωπίνων δικαιωμάτων, του κράτους δικαίου και 

της προστασίας του περιβάλλοντος, τόσο στην 

ευρωπαϊκή γειτονιά όσο και παγκοσμίως (βλ. ιδέα). 

Ένα δεύτερο επιμέρους θέμα αφορά την έκκληση για 

μεγαλύτερη συνεργασία μεταξύ των κρατών μελών. 

Οι συνεισφέροντες υπογραμμίζουν την ανάγκη να 

τερματιστεί ο ανταγωνισμός μεταξύ των κρατών 

μελών σε διεθνές επίπεδο, για λόγους αξιοπιστίας. Ως 

εκ τούτου, προτείνουν οι πρεσβείες των κρατών μελών 

της ΕΕ να αντικατασταθούν από μία ενιαία πρεσβεία 

της ΕΕ που θα εκπροσωπεί και θα ενώνει όλα τα 

κράτη μέλη της ΕΕ. Αυτό θα μπορούσε επίσης να 

σημαίνει ενιαία προσχώρηση οιουδήποτε διεθνούς 

οργανισμού, όπως του ΝΑΤΟ, στην ΕΕ (βλ. 

παράδειγμα ιδέας). Επιπλέον, μια άλλη ιδέα είναι 

η δημιουργία ενός κοινού διαβατηρίου της ΕΕ για 

https://futureu.europa.eu/processes/EUInTheWorld/f/17/meetings/488
https://futureu.europa.eu/processes/EUInTheWorld/f/16/proposals/49
https://futureu.europa.eu/processes/EUInTheWorld/f/16/proposals/9010
https://futureu.europa.eu/processes/EUInTheWorld/f/16/proposals/36301
https://futureu.europa.eu/processes/EUInTheWorld/f/16/proposals/533
https://futureu.europa.eu/processes/EUInTheWorld/f/16/proposals/15182?locale=en&order=recent&per_page=100
https://futureu.europa.eu/processes/EUInTheWorld/f/16/proposals/63823
https://futureu.europa.eu/processes/EUInTheWorld/f/16/proposals/2503
https://futureu.europa.eu/processes/EUInTheWorld/f/16/proposals/13844?locale=en
https://futureu.europa.eu/processes/EUInTheWorld/f/17/meetings/22145
https://futureu.europa.eu/processes/EUInTheWorld/f/16/proposals/142?commentId=1188&locale=en
https://futureu.europa.eu/processes/EUInTheWorld/f/16/proposals/1951
https://futureu.europa.eu/processes/EUInTheWorld/f/16/proposals/192
https://futureu.europa.eu/processes/EUInTheWorld/f/16/proposals/851
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όλους τους ευρωπαίους πολίτες (βλ. παράδειγμα 

ιδέας). 

Στο πλαίσιο του θέματος της λήψης αποφάσεων, 

οι συνεισφορές ζητούν την επανεξέταση του κανόνα 

της ομοφωνίας. Μια μερίδα ατόμων εκφράζει την 

άποψη ότι η τρέχουσα κατάσταση που βασίζεται στον 

κανόνα της ομοφωνίας επιτρέπει σε μεμονωμένα 

κράτη μέλη να παρεμποδίζουν την κοινή εξωτερική 

πολιτική (βλ. παράδειγμα ιδέας και εκδήλωσης). Αυτό 

θεωρείται προβληματικό καθώς δεν επιτρέπει στην ΕΕ 

να έχει αξιόπιστη, σταθερή και ισχυρή φωνή στον 

κόσμο, όπως ήδη επισημάνθηκε στο πλαίσιο του 

προηγούμενου θέματος. Ως εκ τούτου, σύμφωνα με 

την ιδέα που διατυπώθηκε, η ΕΕ θα πρέπει να κινηθεί 

προς ένα σύστημα ψηφοφορίας με «απόλυτη» 

πλειοψηφία. Σε μία από τις ιδέες με τη μεγαλύτερη 

αποδοχή στο πλαίσιο του παρόντος θέματος 

περιγράφεται λεπτομερώς ένα σύστημα ψηφοφορίας 

με απόλυτη πλειοψηφία για τα κράτη μέλη, 

υποστηριζόμενο από απλή πλειοψηφία των μελών του 

Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, έτσι ώστε η ΕΕ να είναι σε 

θέση να αναλαμβάνει εκτελεστική δράση και να 

διαμορφώσει πραγματική και αξιόπιστη εξωτερική 

πολιτική (βλ. ιδέα). Όπως και στις συζητήσεις στο 

πλαίσιο της θεματικής ενότητας περί ευρωπαϊκής 

δημοκρατίας, η εναλλακτική πρόταση της ειδικής 

πλειοψηφίας παρουσιάζεται επίσης ως εναλλακτική 

για τον ισχύοντα κανόνα της ομοφωνίας (βλ. 

παράδειγμα ιδέας). 

Τέλος, ένα επιμέρους θέμα συζήτησης αφορά τις 

αρμοδιότητες του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. 

Οι συμμετέχοντες στη συζήτηση πιστεύουν ότι, παρότι 

το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο έχει υποστηρίξει την 

έννοια της κοινής εξωτερικής πολιτικής και πολιτικής 

ασφαλείας (ΚΕΠΠΑ) από τη θέσπισή της και έχει 

επιδιώξει τη διεύρυνση του πεδίου εφαρμογής της, 

εξακολουθεί να διαδραματίζει περιφερειακό μόνο ρόλο 

στη χάραξη της εξωτερικής πολιτικής της ΕΕ. Ως εκ 

τούτου, ζωτικής σημασίας θεωρείται η εκχώρηση 

περισσότερων αρμοδιοτήτων στο Ευρωπαϊκό 

Κοινοβούλιο όσον αφορά την εξωτερική πολιτική (βλ. 

παράδειγμα ιδέας). 

 

 

 

Διεύρυνση 

Mια μερίδα ιδεών πραγματεύεται την ανάγκη 

διεύρυνσης της ΕΕ και ένταξης των χωρών της 

Ανατολικής γειτονίας σε αυτήν, ως τρόπο προάσπισης 

της δημοκρατίας στις εν λόγω χώρες (βλ. παράδειγμα 

ιδέας), αλλά και εξασφάλισης οικονομικής σταθερότητας 

εντός της ΕΕ (βλ. παράδειγμα ιδέας). Οι ιδέες αυτές 

διατυπώνονται εξίσου σε μία από τις εισηγήσεις με τη 

μεγαλύτερη αποδοχή στο πλαίσιο του εν λόγω 

θέματος, στην οποία ζητείται η συνέχιση της 

διεύρυνσης της ΕΕ με την ενσωμάτωση των χωρών 

των Δυτικών Βαλκανίων, προκειμένου να διασφαλιστεί 

η ειρήνη και η σταθερότητα στην περιοχή (βλ. ιδέα). 

Στο ίδιο πνεύμα, ζητείται η πλήρης αναγνώριση του 

Κοσόβου (βλ. παράδειγμα ιδέας). 

Πολιτική γειτονίας 
και σχέσεις με 
τρίτους 

Ένα επιμέρους θέμα ιδεών αφορά την εκπροσώπηση 

της ΕΕ σε διπλωματικό επίπεδο με τους πολίτες να 

ζητούν, σε γενικές γραμμές, από τα θεσμικά όργανα 

της ΕΕ να εκπροσωπούν και να υπερασπίζονται πιο 

δυναμικά τα ενδιαφέροντά τους στον κόσμο (βλ. 

παράδειγμα ιδέας). 

Ενώ οι περισσότεροι πολίτες που κατέθεσαν ιδέες 

ζητούν μια πιο ενωμένη και ολοκληρωμένη ΕΕ, ώστε 

να ενισχυθεί ο ρόλος της ΕΕ ως παγκόσμιας δύναμης 

δικαίου και δικαιοσύνης, ανοικτής στην 

αλληλεπίδραση με διάφορους πολυμερείς 

οργανισμούς, τόσο σε παγκόσμιο όσο και σε 

περιφερειακό επίπεδο (βλ. παράδειγμα ιδέας και 

ιδέας), άλλοι επιθυμούν από την ΕΕ να εστιάσει στον 

ρόλο της ως οικονομικού παράγοντα, όπως είχε 

αρχικά προβλεφθεί. Στο πλαίσιο αυτό, θεωρούν ότι 

η ΕΕ δεν θα πρέπει να αναλάβει τον ρόλο 

γεωπολιτικού παράγοντα, αλλά να διατηρήσει την 

πρωταρχική της λειτουργία ως κοινή οικονομική 

αγορά. Οι συμμετέχοντες θεωρούν ότι, εφόσον η ΕΕ 

δεν συνιστά κυρίαρχο κράτος, δεν δύναται να 

διαδραματίσει πολιτικό ρόλο ως παγκόσμιος 

παράγοντας (βλ. παράδειγμα ιδέας). 

https://futureu.europa.eu/processes/EUInTheWorld/f/16/proposals/5281?locale=en&order=random&per_page=50
https://futureu.europa.eu/processes/EUInTheWorld/f/16/proposals/356
https://futureu.europa.eu/processes/EUInTheWorld/f/17/meetings/4390
https://futureu.europa.eu/processes/EUInTheWorld/f/16/proposals/159
https://futureu.europa.eu/processes/EUInTheWorld/f/16/proposals/42109
https://futureu.europa.eu/processes/EUInTheWorld/f/16/proposals/1730?per_page=100
https://futureu.europa.eu/processes/EUInTheWorld/f/16/proposals/34486
https://futureu.europa.eu/processes/EUInTheWorld/f/16/proposals/31681
https://futureu.europa.eu/processes/EUInTheWorld/f/16/proposals/93
https://futureu.europa.eu/processes/EUInTheWorld/f/16/proposals/34554?=&order=most_commented&page=3&per_page=100&locale=
https://futureu.europa.eu/processes/EUInTheWorld/f/16/proposals/30065?filter%5bcategory_id%5d%5b%5d=&filter%5brelated_to%5d=&filter%5bsearch_text%5d=&locale=en&order=recent&per_page=50
https://futureu.europa.eu/processes/EUInTheWorld/f/16/proposals/20726?component_id=16&=&participatory_process_slug=EUInTheWorld&locale=
https://futureu.europa.eu/processes/EUInTheWorld/f/16/proposals/36301
https://futureu.europa.eu/processes/EUInTheWorld/f/16/proposals/21684?toggle_translations=true
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Οι εισηγήσεις στο πλαίσιο του εν λόγω θέματος 

αναφέρονται ιδίως στις πολιτικές σχέσεις της ΕΕ με τη 

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

συμμετέχοντες εισηγούνται την ανάγκη ριζικής 

αναθεώρησης, επανεξέτασης και περαιτέρω 

μεταρρύθμισης της εξωτερικής πολιτικής της ΕΕ με 

την εφαρμογή μιας τολμηρότερης προσέγγισης 

σύμφωνα με όσα συζητήθηκαν στο πλαίσιο 

προηγούμενων θεμάτων. Οι συμμετέχοντες στην 

πλατφόρμα συζητούν την άποψη ότι, όσον αφορά την 

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

ενιαία και αυστηρή στάση σε επίπεδο διπλωματικών 

σχέσεων, δεδομένων των πολύ διαφορετικών αξιακών 

συστημάτων, αλλά θα πρέπει επίσης να αναπτύξει μια 

στρατηγική ξένων επενδύσεων σε επίπεδο 

Ευρωπαϊκής Ένωσης, ώστε να περιορίσει την 

επιρροή της Κίνας σε παγκόσμιο επίπεδο και 

ειδικότερα στις αναπτυσσόμενες χώρες (βλ. ιδέα). 

Όσον αφορά τις σχέσεις της ΕΕ με τις χώρες της 

Αφρικής και της Λατινικής Αμερικής, οι συμμετέχοντες 

εξέφρασαν την άποψη ότι θα πρέπει να ενισχυθεί η 

εταιρική σχέση με τις εν λόγω χώρες και να 

αναδιαμορφωθούν οι εμπορικές τους σχέσεις (βλ. 

παράδειγμα εκδήλωσης). Οι περισσότεροι πολίτες 

ζητούν μια ισχυρότερη εταιρική σχέση μεταξύ ΕΕ και 

Αφρικανικής Ένωσης, με στόχο την ενίσχυση της 

περιφερειακής πολυμέρειας (βλ. παράδειγμα ιδέας). 

Άλλοι ζητούν ισχυρότερες διμερείς εταιρικές σχέσεις 

μεταξύ μεμονωμένων κρατών μελών και αφρικανικών 

χωρών, με στόχο την αντιμετώπιση της 

μετανάστευσης στην Ευρωπαϊκή Ένωση και άλλων 

απειλών κατά της ασφάλειάς της. Ωστόσο, κάτι τέτοιο 

μπορεί να λειτουργήσει μόνο αν οι σχέσεις πάψουν να 

συντηρούν την οικονομική και πολιτική κληρονομιά 

των πρώην αποικιακών συστημάτων (βλ. ιδέα). Το ίδιο 

ισχύει για τις σχέσεις με τη Λατινική Αμερική (βλ. 

παράδειγμα ιδέας). 

https://futureu.europa.eu/processes/EUInTheWorld/f/17/meetings/70?toggle_translations=true
https://futureu.europa.eu/processes/EUInTheWorld/f/16/proposals/750
https://futureu.europa.eu/processes/EUInTheWorld/f/17/meetings/397
https://futureu.europa.eu/processes/EUInTheWorld/f/16/proposals/1194
https://futureu.europa.eu/processes/EUInTheWorld/f/16/proposals/61979?toggle_translations=true
https://futureu.europa.eu/processes/EUInTheWorld/f/16/proposals/1553?locale=en&order=recent&page=6&per_page=50
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Διάγραμμα 9 — Νοητικός χάρτης της θεματικής ενότητας «Η ΕΕ στον κόσμο» 



 

© Kantar Public 2021 38 

Η θεματική ενότητα «Αξίες και δικαιώματα, κράτος 

δικαίου, ασφάλεια» έχει συγκεντρώσει συνολικά 1.635 

συνεισφορές (547 ιδέες, 949 σχόλια και 139 

εκδηλώσεις) από την έναρξη λειτουργίας της 

ψηφιακής πλατφόρμας. Σημαντικό ποσοστό των 

αλληλεπιδράσεων στο πλαίσιο της εν λόγω θεματικής 

ενότητας αφορά τους κινδύνους από την άνοδο των 

λεγόμενων «ανελεύθερων δημοκρατιών» εντός της 

ΕΕ, οι οποίες δεν σέβονται τις αξίες της ΕΕ και τείνουν 

προς την απολυταρχία. Τα καθεστώτα αυτά 

θεωρούνται απειλή. Οι συμμετέχοντες ζητούν την 

ανάληψη δράσης, προκειμένου να διασφαλιστεί 

ο σεβασμός του κράτους δικαίου. Οι συνεισφορές 

μπορούν να ομαδοποιηθούν ως εξής, ανάλογα με 

το θέμα που αφορούν: 

 

 Αξίες 

 Δικαιώματα και ελευθερίες 

 Προάσπιση του κράτους δικαίου και των 
ανθρωπίνων δικαιωμάτων 

 Ασφάλεια 

 Άσκηση πίεσης από ομάδες συμφερόντων και 
διαφθορά 

 

8. Αξίες και δικαιώματα, 
κράτος δικαίου, 
ασφάλεια 
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Αξίες 

Σε μια ομάδα ιδεών στην πλατφόρμα διεξάγεται 

συζήτηση για το τι σημαίνει να είναι κανείς Ευρωπαίος 

και τις αξίες που η ΕΕ οφείλει να ενσαρκώνει και να 

προάγει (για παράδειγμα, βλ. ιδέα). Ειδικότερα, 

αρκετοί πολίτες αναφέρουν τις αρχές της ανθρώπινης 

αξιοπρέπειας, της ελευθερίας, της ισότητας, της 

δημοκρατίας, του κράτους δικαίου, των ανθρωπίνων 

δικαιωμάτων, της πολυφωνίας, της δικαιοσύνης, της 

αλληλεγγύης και της ισότητας των φύλων, μεταξύ 

άλλων, ως αρχές που συναποτελούν το σύστημα 

αξιών της Ευρωπαϊκής Ένωσης και πιστεύουν ότι 

αυτές θα πρέπει να καθοδηγούν τις πολιτικές της. 

Σε μεγάλο αριθμό συνεισφορών διατυπώνεται το 

αίτημα για μεγαλύτερη ισότητα των φύλων (βλ. 

παράδειγμα ιδέας). Στο πλαίσιο αυτό, προτείνεται 

η αύξηση του αριθμού των γυναικών σε θέσεις λήψης 

πολιτικών και οικονομικών αποφάσεων (βλ. 

παράδειγμα ιδέας), καθώς και η ενθάρρυνση ορθών 

πρακτικών. Συγκεκριμένα, σε ορισμένες προτάσεις 

ζητείται η εξάλειψη των διακρίσεων λόγω φύλου όσον 

αφορά την ελεύθερη κυκλοφορία εντός της ΕΕ, με 

αναφορά στη χερσόνησο του Αγίου Όρους, ενός 

μνημείου παγκόσμιας κληρονομιάς της UNESCO 

όπου η είσοδος στις γυναίκες απαγορεύεται, σύμφωνα 

με τους κανόνες του ορθόδοξου χριστιανικού 

δόγματος (βλ. ιδέα). 

Ένα άλλο νήμα συζητήσεων εστιάζει στον ρόλο των 

χριστιανικών αξιών και στην ανάγκη προστασίας τους 

(βλ. ιδέα). Στο ίδιο πνεύμα, σε μία ιδέα ζητείται από 

την ΕΕ να καταδικάσει απερίφραστα τη γενοκτονία 

των Αρμενίων και άλλων χριστιανικών μειονοτήτων 

(βλ. ιδέα). 

Ορισμένοι συμμετέχοντες συζητούν επίσης την 

ανάγκη να θεσπιστεί ένα ευρωπαϊκό σύνταγμα το 

οποίο θα ορίζει σαφώς ένα σύνολο θεμελιωδών 

ευρωπαϊκών αξιών που θα πρέπει να τηρούνται στην 

ΕΕ (βλ. παράδειγμα ιδέας). 

 

 

 

 

Δικαιώματα και 
ελευθερίες 

Όσον αφορά τα δικαιώματα και τις ελευθερίες, μια 

σειρά συνεισφορών εστιάζει σε ζητήματα που 

σχετίζονται με την προστασία της ιδιωτικής ζωής. Μία 

από τις ιδέες που χαίρει μεγάλης αποδοχής ζητάει την 

απαγόρευση των συστημάτων «κοινωνικής 

αξιολόγησης» που βασίζονται στην αναγνώριση 

προσώπου (βλ. ιδέα). Επίσης, διατυπώνεται το αίτημα 

να τεθούν περιορισμοί στη χρήση βιομετρικών 

δεδομένων για σκοπούς παρακολούθησης (βλ. ιδέα) 

και στη συλλογή και κοινοποίηση προσωπικών 

δεδομένων γενικότερα (βλ. παράδειγμα ιδέας). 

Αρκετοί πολίτες προτείνουν οι επιλογές πληρωμής με 

μετρητά να αναγνωριστούν ως δημοκρατικό δικαίωμα 

(βλ. παράδειγμα ιδέας). Επίσης, επισημαίνεται η 

ανάγκη καλύτερης νομοθεσίας και εργαλείων, ώστε να 

αντιμετωπιστούν οι ανησυχίες σχετικά με την 

προστασία της ιδιωτικής ζωής στο διαδίκτυο και στα 

μέσα κοινωνικής δικτύωσης, καθώς και σε όλες τις 

νέες τεχνολογίες (βλ. ιδέα). 

Μια άλλη ομάδα συνεισφορών υπογραμμίζει την 

ανάγκη άρσης των μέτρων κατά της πανδημίας 

COVID-19, μόλις το επιτρέψουν οι συνθήκες, 

προκειμένου να διασφαλιστεί η επιστροφή στην 

ομαλότητα και να αποκατασταθούν οι ελευθερίες των 

πολιτών. Στο παραπάνω περιλαμβάνεται το αίτημα για 

αποφυγή των διακρίσεων κατά των πολιτών που 

επέλεξαν να μην εμβολιαστούν και να μην 

υποβάλλονται τακτικά σε εξετάσεις, προκειμένου να 

έχουν πρόσβαση σε βασικές υπηρεσίες (βλ. 

παράδειγμα ιδέας). Ζητήματα που σχετίζονται με τον 

εμβολιασμό εξετάζονται λεπτομερέστερα στο πλαίσιο 

του θέματος «Υγεία». 

Μια ακόμα συζήτηση αφορά τη θεμελιώδη σημασία 

των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και ελευθεριών στο 

πλαίσιο του δυτικού συστήματος αξιών. Στο πλαίσιο 

αυτό, πολλοί συμμετέχοντες ζητούν την προστασία 

των ΛΟΑΤΙ και την αναγνώριση των γάμων μεταξύ 

ατόμων του ιδίου φύλου σε όλα τα κράτη μέλη της ΕΕ 

(βλ. παράδειγμα ιδέας). 

Ορισμένοι συμμετέχοντες διεκδικούν το δικαίωμα στη 

θεραπευτική χρήση κάνναβης χωρίς ιατρική 

παρακολούθηση (βλ. παράδειγμα ιδέας) και συζητούν 

ευρύτερα την αποποινικοποίηση και νομιμοποίηση 

https://futureu.europa.eu/processes/ValuesRights/f/12/proposals/523
https://futureu.europa.eu/processes/ValuesRights/f/12/proposals/13840
https://futureu.europa.eu/processes/ValuesRights/f/12/proposals/31780
https://futureu.europa.eu/processes/ValuesRights/f/12/proposals/9871
https://futureu.europa.eu/processes/ValuesRights/f/12/proposals/2105
https://futureu.europa.eu/processes/ValuesRights/f/12/proposals/29239
https://futureu.europa.eu/processes/ValuesRights/f/12/proposals/18052?locale=fr
https://futureu.europa.eu/processes/ValuesRights/f/12/proposals/589
https://futureu.europa.eu/processes/ValuesRights/f/12/proposals/2038
http://futureu.europa.eu/processes/ValuesRights/f/12/proposals/6733
https://futureu.europa.eu/processes/ValuesRights/f/12/proposals/11452
https://futureu.europa.eu/processes/ValuesRights/f/12/proposals/1470
https://futureu.europa.eu/processes/ValuesRights/f/12/proposals/20859
https://futureu.europa.eu/processes/ValuesRights/f/12/proposals/30066
https://futureu.europa.eu/processes/ValuesRights/f/12/proposals/2058
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των ναρκωτικών (βλ. παράδειγμα ιδέας). Το εν λόγω 

ζήτημα εξετάζεται και στο πλαίσιο της θεματικής 

ενότητας «Υγεία». 

Μια πολυσυζητημένη ιδέα με μεγάλη αποδοχή είναι η 

έκκληση προς την ΕΕ να αναλάβει ηγετικό ρόλο στην 

προστασία των δικαιωμάτων των ζώων (βλ. ιδέα). 

Οι συμμετέχοντες θεωρούν ότι, παρόλο που 

οι συνθήκες της ΕΕ αναγνωρίζουν τα ζώα ως 

συναισθανόμενα όντα, στον κλάδο της κτηνοτροφίας 

και του κρέατος εξακολουθούν να υφίστανται 

βάναυσοι και βίαιοι τρόποι μεταχείρισής τους (βλ. 

παράδειγμα ιδέας). 

Προάσπιση του 
κράτους δικαίου και 
των ανθρωπίνων 
δικαιωμάτων 

Ένας μεγάλος αριθμός συμμετεχόντων εκφράζει 

ανησυχίες σχετικά με τη δημοκρατία και το κράτος 

δικαίου ανά τον κόσμο και ειδικότερα σε τμήματα της 

ΕΕ. Οι πολίτες που καταθέτουν ιδέες επί του θέματος 

ζητούν πιο σθεναρή υπεράσπιση των αξιών της ΕΕ 

απέναντι σε χώρες όπως η Ρωσία και η Κίνα, αλλά και 

έναντι ενός αυξανόμενου αριθμού ανελεύθερων 

δημοκρατιών στην ΕΕ, αναφερόμενοι κυρίως αλλά όχι 

μόνο στην Ουγγαρία και την Πολωνία (βλ. παράδειγμα 

ιδέας). Οι συμμετέχοντες ανησυχούν επίσης για το 

γεγονός ότι οι γυναίκες, οι μειονότητες ΛΟΑΤΙ και τα 

ανθρώπινα δικαιώματα βάλλονται, ιδίως υπό το 

πρίσμα των πρόσφατων εξελίξεων στην Πολωνία και 

την Ουγγαρία (βλ. παράδειγμα ιδέας). Αρκετοί 

συμμετέχοντες επικρίνουν την ουγγρική κυβέρνηση 

και ζητούν από την Επιτροπή να αναλάβει περαιτέρω 

δράση στον εν λόγω τομέα (βλ. ιδέα). 

Προκειμένου να εξασφαλιστεί η τήρηση του κράτους 

δικαίου, ορισμένοι συμμετέχοντες προτείνουν τη 

μείωση των επιχορηγήσεων προς τις χώρες που το 

παραβιάζουν, την άρση του δικαιώματος ψήφου τους 

στο Συμβούλιο ή ακόμα και την αποπομπή τους από 

την ΕΕ (βλ. παράδειγμα τέτοιας ιδέας). Διατυπώνεται 

επίσης το αίτημα για χρήση του μηχανισμού 

δημοσιονομικής προστασίας στον νέο 

μακροπρόθεσμο προϋπολογισμό της ΕΕ (βλ. ιδέα), 

ενώ προτείνεται παράλληλα η αναθεώρηση της 

διαδικασίας του άρθρου 7 δυνάμει των συνθηκών, 

προκειμένου να καταστεί ευκολότερη η επιβολή 

κυρώσεων σε κυβερνήσεις που παραβιάζουν τις αξίες 

της ΕΕ (βλ. ιδέα). Ένας συμμετέχων πρότεινε το 

Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης να καταστεί 

θεματοφύλακας της δημοκρατίας και του κράτους 

δικαίου στην ΕΕ (βλ. παράδειγμα της ιδέας). 

Ορισμένοι συμμετέχοντες ενστερνίζονται την πρόταση 

περί θέσπισης ενός μηχανισμού εποπτείας της 

δημοκρατίας, του κράτους δικαίου και των 

θεμελιωδών δικαιωμάτων στην ΕΕ (βλ. ιδέα). 

Επίσης, στην πλατφόρμα διατυπώνεται το αίτημα 

άρσης του κανόνα της ομοφωνίας, ώστε να 

εξασφαλιστεί ότι τα κράτη μέλη που δεν σέβονται το 

κράτος δικαίου δεν μπορούν να εμποδίσουν τη λήψη 

αποφάσεων στην ΕΕ (βλ. ιδέα). 

Αναφορικά με την προστασία των ανθρωπίνων 

δικαιωμάτων εν γένει, μια ευρέως αποδεκτή ιδέα 

προτείνει την ενίσχυση της δυνατότητας επιβολής της 

εφαρμογής των διαφόρων νομικών πράξεων για τα 

ανθρώπινα δικαιώματα στην έννομη τάξη της ΕΕ (βλ. 

ιδέα). 

 

Ασφάλεια 

Μία από τις ιδέες που επί του παρόντος χαίρει ευρείας 

αποδοχής και συγκεντρώνει πολλά σχόλια στην 

πλατφόρμα είναι η πρόταση για τη δημιουργία 

στρατού της ΕΕ, με στόχο την καλύτερη προστασία 

των κρατών μελών έναντι εχθρικών ξένων 

παραγόντων στο πλαίσιο της αβεβαιότητας 

αναφορικά με τη θέση των ΗΠΑ (βλ. ιδέα). Ωστόσο, 

αρκετοί συμμετέχοντες θέτουν υπό αμφισβήτηση την 

ορθότητα της παραπάνω πρότασης, σχολιάζοντας 

κυρίως τις πολιτικές επιπτώσεις και τη σχέση μεταξύ 

της άμυνας σε επίπεδο ΕΕ και σε επίπεδο εθνών. 

Η ιδέα αυτή συζητείται επίσης στο πλαίσιο της 

θεματικής ενότητας «Η ΕΕ στον κόσμο». 

Με δεδομένη την ελεύθερη κυκλοφορία εντός της ΕΕ, 

ορισμένοι πολίτες υποστηρίζουν τη δημιουργία ενός 

ευρωπαϊκού οργανισμού για την ενίσχυση της 

https://futureu.europa.eu/processes/ValuesRights/f/12/proposals/13630?locale=fr
https://futureu.europa.eu/processes/ValuesRights/f/12/proposals/5911
https://futureu.europa.eu/processes/ValuesRights/f/12/proposals/29110
https://futureu.europa.eu/processes/ValuesRights/f/12/proposals/77
https://futureu.europa.eu/processes/ValuesRights/f/12/proposals/6512
https://futureu.europa.eu/processes/ValuesRights/f/12/proposals/781
https://futureu.europa.eu/processes/ValuesRights/f/12/proposals/7168
https://futureu.europa.eu/processes/ValuesRights/f/12/proposals/426
https://futureu.europa.eu/processes/ValuesRights/f/12/proposals/421
https://futureu.europa.eu/processes/ValuesRights/f/12/proposals/2157
https://futureu.europa.eu/processes/ValuesRights/f/12/proposals/160
https://futureu.europa.eu/processes/ValuesRights/f/12/proposals/5453
https://futureu.europa.eu/processes/ValuesRights/f/12/proposals/13839
https://futureu.europa.eu/processes/EUInTheWorld/f/16/proposals/142
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συνεργασίας των κρατών μελών στον τομέα της 

καταπολέμησης της τρομοκρατίας και του 

οργανωμένου εγκλήματος (βλ. ιδέα). 

Άσκηση πίεσης 
από ομάδες 
συμφερόντων και 
διαφθορά 

Όπως και στην περίπτωση της θεματικής ενότητας 

«Ευρωπαϊκή δημοκρατία», ορισμένοι συμμετέχοντες 

εστιάζουν σε ζητήματα που αφορούν την άσκηση 

πίεσης από ομάδες συμφερόντων και τη διαφθορά. 

Ορισμένοι ζητούν από την ΕΕ να αναλάβει δράση 

κατά της φοροδιαφυγής και της διαφθοράς στα κράτη 

μέλη (βλ. παράδειγμα ιδέας), ενώ άλλοι προτείνουν 

την ενίσχυση της νομοθεσίας και της διαφάνειας όσον 

αφορά την άσκηση πίεσης από ιδιωτικά συμφέροντα 

και τον περιορισμό της επιρροής τους στην πολιτική 

της ΕΕ (βλ. ιδέα). Άλλοι συμμετέχοντες συζητούν 

τρόπους αντιμετώπισης της διαφθοράς που σχετίζεται 

με την ΕΕ και τη χρήση κονδυλίων της ΕΕ, καθώς και 

την προστασία των μαρτύρων δημοσίου συμφέροντος 

(βλ. παράδειγμα ιδέας). 

https://futureu.europa.eu/processes/ValuesRights/f/12/proposals/2101
http://futureu.europa.eu/processes/ValuesRights/f/12/proposals/1781
https://futureu.europa.eu/processes/ValuesRights/f/12/proposals/28480
https://futureu.europa.eu/processes/ValuesRights/f/12/proposals/117
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Διάγραμμα 10 — Νοητικός χάρτης της θεματικής ενότητας «Αξίες και δικαιώματα, κράτος δικαίου, ασφάλεια» 
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Το θέμα «Ψηφιακός μετασχηματισμός» προσέλκυσε 

346 ιδέες, 815 σχόλια και 97 εκδηλώσεις, φτάνοντας 

συνολικά τις 1.258 συνεισφορές. Οι ιδέες κυμαίνονται 

από πιο αφηρημένες εισηγήσεις, για θέματα όπως 

η βιωσιμότητα και η ανθεκτικότητα, έως πιο 

συγκεκριμένες που αφορούν την ψηφιακή 

εκπαίδευση, την ψηφιακή υγεία και τη διενέργεια 

ψηφιακών ψηφοφοριών. Οι συνεισφέροντες στο εν 

λόγω θέμα τονίζουν την ανάγκη για ψηφιακό 

μετασχηματισμό όσον αφορά τη μελλοντική οικονομία, 

τη συνεργασία, την υγεία και άλλους τομείς της ζωής. 

Ωστόσο, υπογραμμίζουν επίσης διάφορες προκλήσεις 

που σχετίζονται με τον ψηφιακό μετασχηματισμό, 

όπως δεοντολογικά ζητήματα, ελλείψεις στον γενικό 

κανονισμό για την προστασία δεδομένων (ΓΚΠΔ) και 

κυβερνοαπειλές. Οι διάφορες ιδέες μπορούν να 

ομαδοποιηθούν σύμφωνα με τα ακόλουθα θέματα: 

 

 Ψηφιακή οικονομία 

 Ψηφιακή καινοτομία 

 Ψηφιακή αυτοδυναμία και δεοντολογία 

 Κυβερνοαπειλές 

 Ψηφιακή ψηφοφορία 

 Ψηφιακά δεδομένα 

 Ρύπανση, βιωσιμότητα και ανθεκτικότητα 

 Τεχνολογία για τους ανθρώπους 

 Ψηφιακή υγεία 

 Εκπαίδευση και κατάρτιση 

9. Ψηφιακός 
μετασχηματισμός  
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Ψηφιακή οικονομία 

Στο πλαίσιο του εν λόγω θέματος, το 

οποίο συζητείται και στην ενότητα «Ισχυρότερη 

οικονομία, κοινωνική δικαιοσύνη και θέσεις εργασίας», 

πολλές ιδέες ζητούν την προώθηση της ψηφιακής 

οικονομίας. Μια ιδέα, για παράδειγμα, εισηγείται την 

εφαρμογή μιας πλατφόρμας αλυσίδας συστοιχιών 

(blockchain) σε επίπεδο ΕΕ (βλ. ιδέα). Άλλοι 

συμμετέχοντες συζητούν επίσης το θέμα των 

κρυπτονομισμάτων, είτε ζητώντας από τις 

κυβερνήσεις να υιοθετήσουν κρυπτονομίσματα προς 

όφελος και για την ανάπτυξη μιας ψηφιακής και 

οικονομικά δραστήριας κοινωνίας (βλ. παράδειγμα 

ιδέας) είτε συζητώντας την ανάγκη ρύθμισης ή 

απαγόρευσης των κρυπτονομισμάτων (βλ. 

παράδειγμα ιδέας). 

Επιπλέον, διάφορες ιδέες υποστηρίζουν την 

καθιέρωση ενός ψηφιακού ευρώ, ως ασφαλούς και 

εύχρηστης μεθόδου πληρωμών (βλ. παράδειγμα 

ιδέας). 

 

Ψηφιακή καινοτομία 
ΕΕ 

Οι ιδέες που υποβλήθηκαν στην πλατφόρμα σχετικά 

με την ψηφιακή ανάπτυξη υποστηρίζουν πρωτίστως 

την ενίσχυση του ρόλου της ΕΕ στην περαιτέρω 

ανάπτυξη εργαλείων τεχνητής νοημοσύνης (ΤΝ) (βλ. 

εκδήλωση). Σε μία από τις ιδέες διατυπώνεται το 

αίτημα ενίσχυσης του σχεδιασμού και του 

κανονιστικού πλαισίου όσον αφορά τις υφιστάμενες 

δυνατότητες τεχνητής νοημοσύνης, προκειμένου να 

καταστούν ασφαλέστερες και πιο προσβάσιμες (βλ. 

παράδειγμα ιδέας). Ωστόσο, η χρήση και η ανάπτυξη 

της ΤΝ αποτελούν αντικείμενο συζήτησης μεταξύ των 

συνεισφερόντων, ορισμένοι από τους οποίους 

τονίζουν τον κίνδυνο δημιουργίας ΤΝ που θα 

υπερβαίνει τις ικανότητες του ανθρώπινου εγκεφάλου 

στο μέλλον (βλ. παράδειγμα ιδέας). 

Σε συνάφεια με το παραπάνω, αρκετές είναι οι 

προκλήσεις που απορρέουν από μια εντονότερα 

ψηφιακή κοινωνία, σύμφωνα με τους συνεισφέροντες. 

Στην εκδήλωση αυτή, για παράδειγμα, συζητήθηκε 

η εντεινόμενη ψηφιοποίηση της κοινωνίας μας και 

οι ανισότητες μεταξύ πληθυσμιακών ομάδων 

(χρησιμοποιείται ο όρος «ηττημένοι της 

ψηφιοποίησης»). Τα άλλα μειονεκτήματα της 

εντεινόμενης ψηφιοποίησης που συζητήθηκαν 

περιλάμβαναν την απανθρωποίηση, τη 

ρομποτοποίηση και την αυξημένη παρακολούθηση 

και επιτήρηση των πολιτών (βλ. ιδέα). 

Κατά βάση, οι συνεισφέροντες ζητούν προσβάσιμες 

και οικονομικά προσιτές ψηφιακές υπηρεσίες και 

συσκευές (βλ. παράδειγμα ιδέας). 

Ψηφιακή 
αυτοδυναμία και 
δεοντολογία 

Οι ιδέες που υποβλήθηκαν στην πλατφόρμα για την 

ενίσχυση της ψηφιακής αυτοδυναμίας 

επικεντρώνονται στη στρατηγική ανεξαρτησία της 

Ευρώπης όσον αφορά το υλισμικό, το λογισμικό και 

τις πλατφόρμες μέσων κοινωνικής δικτύωσης, καθώς 

και στην προώθηση της ψηφιακής ανάπτυξης και 

παραγωγής της ΕΕ, ιδίως σε σχέση με άλλους 

παράγοντες όπως οι ΗΠΑ ή η Κίνα (βλ. παράδειγμα 

ιδέας). Για παράδειγμα, μία από τις ιδέες προτείνει την 

ανάπτυξη και την προώθηση της παραγωγής 

μικροκυκλωμάτων της Ευρώπης (βλ. ιδέα). 

Μια παρεμφερής δέσμη ιδεών δίνει ιδιαίτερη έμφαση 

στην πτυχή της δεοντολογίας. Πιο συγκεκριμένα, οι 

συνεισφέροντες επιθυμούν να ενισχυθεί η ψηφιακή 

αυτοδυναμία της ΕΕ μέσω ευρωπαϊκών πλατφορμών 

μέσων κοινωνικής δικτύωσης που θα 

ευθυγραμμίζονται πλήρως με τις αξίες, τα πρότυπα, τη 

διαφάνεια και τη δεοντολογία της Ευρώπης (βλ. 

παράδειγμα ιδέας). Επιπλέον, μια ιδέα ζητάει δίκαιη 

ψηφιοποίηση με βάση τα ανθρώπινα δικαιώματα, 

συμπεριλαμβανομένων των εργασιακών και 

συνδικαλιστικών δικαιωμάτων, τη βελτίωση των 

συνθηκών εργασίας και τις συλλογικές 

διαπραγματεύσεις (βλ. ιδέα). 

 

https://futureu.europa.eu/processes/Digital/f/15/proposals/24091
https://futureu.europa.eu/processes/Digital/f/15/proposals/7134
https://futureu.europa.eu/processes/Digital/f/15/proposals/6768?toggle_translations=true
https://futureu.europa.eu/processes/Digital/f/15/proposals/607?component_id=15&locale=lv&order=random&participatory_process_slug=Digital
https://futureu.europa.eu/processes/Digital/f/14/meetings/100
https://futureu.europa.eu/processes/Digital/f/15/proposals/14224?filter%5bcategory_id%5d%5b%5d=&filter%5brelated_to%5d=&filter%5bsearch_text%5d=&order=most_commented&per_page=100&toggle_translations=true
https://futureu.europa.eu/processes/Digital/f/15/proposals/255
https://futureu.europa.eu/processes/Digital/f/14/meetings/16798?toggle_translations=true
https://futureu.europa.eu/processes/Digital/f/15/proposals/30130
http://futureu.europa.eu/processes/Digital/f/15/proposals/59104
https://futureu.europa.eu/processes/Digital/f/15/proposals/1040?commentId=9270&locale=en&toggle_translations=true
https://futureu.europa.eu/processes/Digital/f/15/proposals/167?toggle_translations=true
https://futureu.europa.eu/processes/Digital/f/15/proposals/576
https://futureu.europa.eu/processes/Digital/f/15/proposals/13838
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Κυβερνοαπειλές 

Όσον αφορά το θέμα των απειλών στον 

κυβερνοχώρο, οι ιδέες περιστρέφονται γύρω από την 

ασφάλεια και την προστασία στο διαδίκτυο (βλ. 

παράδειγμα εκδήλωσης). Για παράδειγμα, 

οι συμμετέχοντες τονίζουν ότι η ΕΕ θα πρέπει να είναι 

σε θέση να αμύνεται σε περίπτωση διαδικτυακών 

απειλών και ψηφιακού πολέμου· ορισμένοι 

προχωρούν ακόμη περισσότερο, προτείνοντας τη 

δημιουργία ευρωπαϊκού κυβερνοστρατού, ο οποίος 

θα μπορούσε επίσης να υποστηρίξει την ψηφιοποίηση 

στις χώρες της ΕΕ που υστερούν (βλ. παράδειγμα 

ιδέας). 

 

Ψηφιακή ψηφοφορία 

Στο πλαίσιο του θέματος της ψηφιακής ψηφοφορίας, 

ορισμένοι πολίτες που υπέβαλαν συνεισφορές στην 

πλατφόρμα επισημαίνουν τα πλεονεκτήματα της 

διεξαγωγής ηλεκτρονικών ψηφοφοριών, ιδίως στο 

πλαίσιο της πανδημίας (βλ. παράδειγμα ιδέα). Το εν 

λόγω ζήτημα, το οποίο έχει προσελκύσει μεγάλο 

αριθμό σχολίων στο πλαίσιο του θέματος «Ψηφιακός 

μετασχηματισμός» από την έναρξη της διάσκεψης, 

έχει διερευνηθεί από την άποψη της 

αποτελεσματικότητας, της ασφάλειας και της 

καινοτομίας, αλλά όχι από την άποψη της ενίσχυσης 

της δημοκρατίας. Ωστόσο, στα σχόλια διατυπώνονται 

και ορισμένες αντίθετες απόψεις, οι οποίες 

επισημαίνουν μια σειρά μειονεκτημάτων των 

ηλεκτρονικών ψηφοφοριών. Οι συνεισφέροντες 

προτείνουν την εφαρμογή της τεχνολογίας αλυσίδας 

συστοιχιών (blockchain) ή τη δημιουργία ενός 

ευρωπαϊκού συστήματος υψηλής κρυπτογράφησης 

για την ανταλλαγή μηνυμάτων, ως μέσα που 

ενδεχομένως θα καταστήσουν ασφαλή τη διενέργεια 

ψηφιακών ψηφοφοριών στην ΕΕ. 

 

 

Ψηφιακά δεδομένα 

Όσον αφορά το θέμα των ψηφιακών δεδομένων, οι 

συνεισφέροντες τονίζουν την πρόοδο που έχει 

σημειωθεί μέχρι στιγμής, αναφέροντας ότι η ΕΕ 

πρωτοστατεί στην προστασία των ατόμων στον 

ψηφιακό κόσμο. Παρόλα αυτά, διατυπώνεται το 

αίτημα περαιτέρω βελτίωσης στον τομέα αυτό (βλ. 

παράδειγμα εκδήλωσης). Για παράδειγμα, 

οι προτάσεις επικεντρώνονται στην τροποποίηση των 

διατάξεων του ΓΚΠΔ, έτσι ώστε να καταστεί 

ευκολότερη η άρνηση της διαδικτυακής συλλογής 

δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, καθώς και στη 

βελτίωση της ασφάλειας των δεδομένων, όχι μόνο 

στην ΕΕ αλλά και στις υποψήφιες προς ένταξη χώρες 

(βλ. ιδέα). 

Ταυτόχρονα, γίνεται έκκληση για πιο κατανοητή 

νομοθεσία χωρίς να επιβαρύνονται οι χρήστες με 

συνεχείς αιτήσεις συγκατάθεσης (βλ. παράδειγμα 

ιδέας). 

Ρύπανση, 
βιωσιμότητα και  

   ανθεκτικότητα 

Σε αρκετές περιπτώσεις, οι συνεισφέροντες συνδέουν 

την ψηφιοποίηση με την κλιματική αλλαγή, τονίζοντας, 

για παράδειγμα, ότι η αύξηση των προσπαθειών 

ψηφιοποίησης θα συμβάλει στη μείωση της 

ρύπανσης. Για παράδειγμα, ζητείται η θέσπιση 

ψηφιακού διαβατηρίου προϊόντων, η πρόσβαση στο 

οποίο θα γίνεται με κωδικούς QR και το οποίο θα 

παρέχει πληροφορίες σχετικά με την προέλευση, τη 

σύνθεση, τις περιβαλλοντικές επιπτώσεις, την 

ανακύκλωση και τον τελικό χειρισμό του προϊόντος 

(βλ. ιδέα). 

Μια άλλη δέσμη ιδεών περιστρέφεται γύρω από τα 

ψηφιακά απόβλητα, ζητώντας, για παράδειγμα, την 

παραγωγή νέων προϊόντων από ανακυκλωμένα 

ηλεκτρονικά απόβλητα (βλ. ιδέα). 

Επιπλέον, δίνεται έμφαση στον ανθεκτικό και 

επισκευάσιμο εξοπλισμό που παράγεται με δίκαιο και 

ηθικό τρόπο και ο οποίος θα μπορούσε να προωθηθεί, 

https://futureu.europa.eu/processes/Digital/f/14/meetings/353?toggle_translations=true
https://futureu.europa.eu/processes/Digital/f/15/proposals/1377?locale=lv
https://futureu.europa.eu/processes/Digital/f/15/proposals/482?locale=fi&order=most_commented
https://futureu.europa.eu/processes/Digital/f/14/meetings/19999?toggle_translations=true&locale=en
https://futureu.europa.eu/processes/Digital/f/15/proposals/487?filter%5bcategory_id%5d%5b%5d=&filter%5brelated_to%5d=&filter%5bsearch_text%5d=&order=&page=3
https://futureu.europa.eu/processes/Digital/f/15/proposals/115?toggle_translations=true
https://futureu.europa.eu/processes/Digital/f/15/proposals/2048?toggle_translations=tru
https://futureu.europa.eu/processes/Digital/f/15/proposals/5407?component_id=15&filter%5bcategory_id%5d%5b%5d=9&locale=lv&participatory_process_slug=Digital&per_page=100
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για παράδειγμα, μέσω χαμηλότερων φόρων. (βλ. 

ιδέα). 

Τέλος, ορισμένοι συμμετέχοντες επισημαίνουν ότι 

η ανάπτυξη των δορυφόρων συντείνει στη ρύπανση 

του διαστήματος και ζητούν να δοθεί λύση σε αυτό το 

πρόβλημα (βλ. παράδειγμα ιδέας). 

Τεχνολογία για 
τους ανθρώπους 

Οι προτάσεις περιέχουν μια σειρά συγκεκριμένων 

ιδεών που προτείνουν τεχνολογικά και ψηφιακά 

εργαλεία για τους ευρωπαίους πολίτες. 

Στο πλαίσιο μεγάλου αριθμού ιδεών διεξάγεται 

συζήτηση για τη δημιουργία ψηφιακής ιθαγένειας και 

την ψηφιακή ενοποίηση της ΕΕ (βλ. ιδέα), για 

παράδειγμα, με τη δημιουργία ενός πλαισίου που 

βοηθάει όλες τις χώρες της ΕΕ να συνεργαστούν για 

την εκπόνηση έργων ΤΠ. Την εν λόγω ιδέα 

προεκτείνουν διάφορες εισηγήσεις που προτείνουν 

πολυσυλλεκτικές ψηφιακές πύλες για τη συμμετοχή 

των πολιτών και για ανάγκες ταυτοποίησης της 

καθημερινής ζωής (βλ. ιδέα), ένα ευρωπαϊκό 

κοινωνικό δίκτυο ειδικά για την έκφραση της κοινής 

γνώμης (βλ. ιδέα) και την ταυτοποίηση μέσω 

ψηφιακής ταυτότητας σε ευρωπαϊκό επίπεδο (βλ. 

ιδέα). 

Επιπλέον, ζητείται ισχυρότερη προστασία των 

καταναλωτών σε διαδικτυακά περιβάλλοντα (βλ. 

παράδειγμα ιδέας), καθιστώντας, για παράδειγμα, 

ευκολότερη στο μέλλον τη δυνατότητα οι καταναλωτές 

να αλλάξουν γνώμη όσον αφορά τις αγορές τους. 

Μια άλλη ιδέα πραγματεύεται την ανάγκη να 

διασφαλίζεται η πρόσβαση σε σημαντικές πλατφόρμες 

πληθοχρηματοδότησης από όλα τα κράτη μέλη (βλ. 

ιδέα). 

 

 

 

Ψηφιακή υγεία 

 

Στο πλαίσιο του θέματος της ψηφιακής υγείας, 

ορισμένες ιδέες στην πλατφόρμα εισηγούνται 

συγκεκριμένα μέτρα για τη βελτίωση της υγείας των 

πολιτών στον ψηφιακό κόσμο, όπως το δικαίωμα των 

εργαζομένων να αποσυνδέονται από την εργασία (βλ. 

ιδέα), την καθιέρωση μιας ημέρας αποχής από τα 

μέσα κοινωνικής δικτύωσης (βλ. ιδέα) ή την ενίσχυση 

της ψηφιακής κατάρτισης των νέων με σκοπό την 

προώθηση της υγιούς και συνειδητής χρήσης της 

τεχνολογίας. 

Ταυτόχρονα, ζητείται η ενοποίηση της ψηφιακής 

υγείας εντός της ΕΕ (βλ. παράδειγμα ιδέας), για 

παράδειγμα, με τη δημιουργία μιας ενιαίας 

πλατφόρμας για την ηλεκτρονική διαχείριση του τομέα 

της υγείας —η οποία θα ήταν ιδιαίτερα ελκυστική για 

το πλήθος των Ευρωπαίων που αξιοποιούν τις 

ευκαιρίες διασυνοριακής κινητικότητας— και με την 

καθιέρωση μιας (ευρωπαϊκής) ψηφιακής ταυτότητας 

υγείας (βλ. παράδειγμα ιδέας) που θα περιέχει 

πληροφορίες σχετικά με τους εμβολιασμούς και την 

ασφάλιση υγείας. Ωστόσο, διατυπώνονται ανησυχίες 

σχετικά με την προστασία της ιδιωτικής ζωής και των 

δεδομένων. Τα θέματα αυτά θίγονται εξίσου στο 

πλαίσιο της ενότητας «Υγεία». 

Εκπαίδευση και 
κατάρτιση 

Στο πλαίσιο του θέματος της παιδείας και της 

κατάρτισης, μια σειρά ιδεών στην πλατφόρμα 

υποστηρίζουν την καταβολή ολοκληρωμένων 

πανευρωπαϊκών προσπαθειών ευαισθητοποίησης σε 

όλα τα επίπεδα, που θα ξεκινούν από την 

πρωτοβάθμια εκπαίδευση και θα συνεχίζονται σε όλη 

την εκπαιδευτική πορεία (βλ. παράδειγμα ιδέας και 

εκδήλωσης), τονίζοντας ότι η ανάπτυξη και 

η προώθηση των ψηφιακών δεξιοτήτων αποτελεί 

κορυφαία προτεραιότητα για την οικονομία (βλ. 

παράδειγμα ιδέας). 

Στο πλαίσιο ενός επιμέρους θέματος, διατυπώνεται το 

αίτημα για επενδύσεις και προσπάθειες προώθησης 

 

 

https://futureu.europa.eu/processes/Digital/f/15/proposals/15249?toggle_translations=tr
https://futureu.europa.eu/processes/Digital/f/15/proposals/18220?component_id=15&locale=en&participatory_process_slug=Digital&toggle_translations=true
https://futureu.europa.eu/processes/Digital/f/15/proposals/2557
https://futureu.europa.eu/processes/Digital/f/15/proposals/5020?toggle_translations=tru
https://futureu.europa.eu/processes/Digital/f/15/proposals/55276?toggle_translations=tr
https://futureu.europa.eu/processes/Digital/f/15/proposals/2476
https://futureu.europa.eu/processes/Digital/f/15/proposals/18647?component_id=15&locale=en&order=random&page=13&participatory_process_slug=Digital&toggle_translations=true
https://futureu.europa.eu/processes/Digital/f/15/proposals/2014?locale=lv&order=most_followed
https://futureu.europa.eu/processes/Digital/f/15/proposals/16140?locale=lv&order=recent&per_page=100
https://futureu.europa.eu/processes/Digital/f/15/proposals/2513?filter%5bcategory_id%5d%5b%5d=9&=&order=most_commented&per_page=50&toggle_translations=true&locale=en
https://futureu.europa.eu/processes/Digital/f/15/proposals/1000
https://futureu.europa.eu/processes/Digital/f/15/proposals/4665?component_id=15&locale=lv&page=2&participatory_process_slug=Digital&per_page=100
https://futureu.europa.eu/processes/Digital/f/15/proposals/4925?=&order=most_commented&pe
https://futureu.europa.eu/processes/Digital/f/14/meetings/316
https://futureu.europa.eu/processes/Digital/f/15/proposals/32110
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της ψηφιοποίησης της εκπαίδευσης (βλ. παράδειγμα 

ιδέας). Εν προκειμένω, οι συνεισφέροντες συζητούν 

την ανάγκη να ενισχυθεί ο ψηφιακός γραμματισμός σε 

όλες τις χώρες της ΕΕ, για παράδειγμα, με την 

διεξαγωγή διαφημιστικής εκστρατείας στα ΜΜΕ που 

θα προβάλει περισσότερο τον ψηφιακό 

μετασχηματισμό (βλ. ιδέα). 

 

 

  

https://futureu.europa.eu/processes/Digital/f/15/proposals/13532
https://futureu.europa.eu/processes/Digital/f/15/proposals/42175?toggle_translations=true
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Διάγραμμα 11 — Νοητικός χάρτης της θεματικής ενότητας «Ψηφιακός μετασχηματισμός»» 
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Έως τις 2 Αυγούστου 2021 η θεματική ενότητα 

«Ευρωπαϊκή Δημοκρατία» συγκέντρωσε στην 

ψηφιακή πλατφόρμα συνολικά 1.016 ιδέες, 2.296 

σχόλια και 329 εκδηλώσεις. Οι συνεισφέροντες ζητούν 

αναδιάρθρωση των ευρωπαϊκών θεσμικών οργάνων 

ή ακόμη και ομοσπονδοποίηση της Ευρωπαϊκής 

Ένωσης. Σε διάφορες προτάσεις ζητείται επίσης 

αυξημένη συμμετοχή και δραστηριοποίηση των 

πολιτών. Σε γενικές γραμμές οι ανταλλαγές στο 

πλαίσιο της εν λόγω θεματικής ενότητας είναι 

εποικοδομητικές και μελλοντοστραφείς, μολονότι σε 

μερικές εκφράζεται ο φόβος ότι η ΕΕ κινδυνεύει να 

καταρρεύσει λόγω εντάσεων, λαϊκισμού και 

εθνικισμού. Οι συνεισφορές καλύπτουν ευρύ φάσμα 

θεμάτων: 

 Ομοσπονδοποίηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης 

 Θεσμικές μεταρρυθμίσεις 

 Εκλογές για το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 

 Εκπροσώπηση των πολιτών 

 Συμμετοχή των πολιτών και διαβουλεύσεις 

 Μέσα ενημέρωσης 

 Γλώσσες και προώθηση του ευρωπαϊκού 
πνεύματος 

 Προστασία και ενίσχυση της δημοκρατίας 

 

10. Ευρωπαϊκή  
δημοκρατία 
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Ομοσπονδοποίηση 
της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης 

Στο πλαίσιο της θεματικής ενότητας «Ευρωπαϊκή 
Δημοκρατία», πολλοί συνεισφέροντες ζητούν την 
ομοσπονδοποίηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης. 
Το ζήτημα αυτό θίγεται επίσης σε πολλές από στις 
εκδηλώσεις που σχετίζονται με την εν λόγω θεματική 
ενότητα (βλ. παράδειγμα εκδήλωσης). 

Οι συνεισφέροντες θεωρούν ότι η ομοσπονδοποίηση 
αποτελεί τον καλύτερο τρόπο για να αξιοποιήσει η ΕΕ 
το πλήρες δυναμικό της (βλ. παράδειγμα ιδέας) αλλά 

και ένα μέσο για να αποκτήσει η ΕΕ περισσότερη 
αξιοπιστία και επιρροή στην παγκόσμια πολιτική 
σκηνή και τη δύναμη να αντιμετωπίσει τα διακρατικά 
προβλήματα που μας απασχολούν σήμερα, όπως 
η κλιματική αλλαγή και η πανδημία Covid-19 (βλ. 
ιδέα). Επιπλέον, μέσω της ομοσπονδοποίησης η ΕΕ 
θα υπερκεράσει τον ευρωσκεπτικισμό και τα 
εθνικιστικά αισθήματα, σύμφωνα με τους 
συμμετέχοντες που τάσσονται υπέρ της ιδέας. 

Για παράδειγμα, εκφράζεται μια ευρέως αποδεκτή και 
συζητηθείσα ιδέα υπέρ μιας συντακτικής συνέλευσης 
για την εκπόνηση ενός Ευρωπαϊκού Συντάγματος που 
θα καθορίζει τα βασικά στοιχεία και τις αρχές μιας 
δημοκρατικής Ευρωπαϊκής Ομοσπονδίας (βλ. ιδέα). 
Στη συζήτηση περιλαμβάνονται επίσης πιο 
συγκεκριμένα αιτήματα για κοινή δημοσιονομική και 
οικονομική πολιτική, ενιαίο ευρωπαϊκό στρατό και 
ομοσπονδοποίηση της εξωτερικής πολιτικής, καθώς 
και για επανασχεδιασμό των θεσμικών οργάνων της 
ΕΕ βάσει φεντεραλιστικών αρχών. 

Ωστόσο, ορισμένοι από τους συμμετέχοντες είναι 
επιφυλακτικοί ως προς την ομοσπονδοποίηση της ΕΕ 
και προωθούν, απεναντίας, την αποκέντρωση με 
περισσότερη εξουσία για τα κράτη μέλη (βλ. 
παράδειγμα ιδέας), με περισσότερη ελευθερία και 

σεβασμό προς την ταυτότητα των κρατών μελών και 
ελεύθερη συνεργασία σε τομείς όπου είναι χρήσιμο 
(βλ. παράδειγμα ιδέας). 

 

Θεσμικές 
μεταρρυθμίσεις 

Επίσης ένας σημαντικός όγκος ιδεών πραγματεύεται 
ειδικότερα τις μεταρρυθμίσεις των ευρωπαϊκών 
θεσμικών οργάνων, με στόχο να καταστούν πιο 

αποτελεσματικά και διαφανή, και να έρθουν πιο κοντά 
στους πολίτες. Στις ιδέες αυτές περιλαμβάνονται 
προτάσεις για ευρύτερη αναμόρφωση της θεσμικής 
διάρθρωσης (βλ. παράδειγμα ιδέας). 

Όσον αφορά το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, το πιο 
συχνό αίτημα των συνεισφερόντων είναι να του 
χορηγηθεί πραγματική εξουσία νομοθετικής 
πρωτοβουλίας (βλ. παράδειγμα ιδέας). Ζητείται 
επίσης να του χορηγηθεί δημοσιονομική εξουσία (βλ. 
ιδέα). Η έδρα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου αποτελεί 
επίσης αντικείμενο συζήτησης, με τους συμμετέχοντες 
να ζητούν να γίνει επιλογή μεταξύ Στρασβούργου και 
Βρυξελλών (βλ. παράδειγμα ιδέας). 

Στο πλαίσιο της συζήτησης που διεξάγεται στην 
πλατφόρμα σχετικά με το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο και 
το Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, διατυπώνεται 
επανειλημμένα στη θεματική ενότητα «Ευρωπαϊκή 
Δημοκρατία» η ιδέα να υιοθετηθεί η ψηφοφορία με 
ειδική πλειοψηφία ώστε να δοθεί τέλος στο εθνικό 
δικαίωμα αρνησικυρίας (βλ. παράδειγμα ιδέας). 

Διεξάγονται επίσης συζητήσεις για τον ρόλο του 
Συμβουλίου στη θεσμική διάρθρωση της ΕΕ (βλ. 
παράδειγμα ιδέας) και υποβάλλονται προτάσεις για 

την εμβάθυνση του συστήματος δύο νομοθετικών 
σωμάτων στην ΕΕ (βλ. παράδειγμα ιδέας). 

Σε ό,τι αφορά την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, πολλές από 
τις συνεισφορές εξετάζουν την εκλογή του Προέδρου 
της Επιτροπής και τον διορισμό των επιτρόπων, 
συμπεριλαμβανομένης της διαδικασίας των 
κορυφαίων υποψηφίων (Spitzenkandidaten) (βλ. 
παράδειγμα ιδέας), καθώς και την άμεση εκλογή του 

Προέδρου της Επιτροπής από τους πολίτες (βλ. 
παράδειγμα ιδέας). Οι συμμετέχοντες θέτουν επίσης 
το ζήτημα του αριθμού των επιτρόπων (βλ. 
παράδειγμα ιδέας). 

Επιπλέον αναφέρονται μεταρρυθμίσεις της Επιτροπής 
των Περιφερειών και της Οικονομικής και Κοινωνικής 
Επιτροπής, προκειμένου, για παράδειγμα, να 
καταστούν πιο αποτελεσματικές. Λόγου χάρη, 
διατυπώνονται προτάσεις για τη μεταρρύθμιση της 
Επιτροπής των Περιφερειών έτσι ώστε να 
περιλαμβάνονται κατάλληλοι δίαυλοι διαλόγου τόσο 
για τις περιφέρειες όσο και για τις πόλεις και τους 
δήμους (βλ. ιδέα), ή ώστε να της ανατεθεί ισχυρότερος 
ρόλος (βλ. ιδέα). 

Μια ιδέα που συζητείται πολύ είναι η εκλογή Προέδρου 
της ΕΕ με άμεση ψηφοφορία, για παράδειγμα με τη 
συγχώνευση των ρόλων του Προέδρου της 
Ευρωπαϊκής Επιτροπής και του Προέδρου του 
Ευρωπαϊκού Συμβουλίου (βλ. παράδειγμα ιδέας). 
Διατυπώνονται επίσης εκκλήσεις για τη δημιουργία 
ενός ενιαίου σημείου επαφής ώστε η ΕΕ να εκφράζεται 
με μία φωνή στις εξωτερικές σχέσεις (βλ. παράδειγμα 
ιδέας). 

https://futureu.europa.eu/processes/Democracy/f/5/meetings/19838
http://futureu.europa.eu/processes/Democracy/f/6/proposals/560
http://futureu.europa.eu/processes/OtherIdeas/f/8/proposals/315
https://futureu.europa.eu/processes/Democracy/f/6/proposals/178
https://futureu.europa.eu/processes/Democracy/f/6/proposals/63031
https://futureu.europa.eu/processes/Democracy/f/6/proposals/40657?per_page=100
http://futureu.europa.eu/processes/Democracy/f/6/proposals/969
https://futureu.europa.eu/processes/Democracy/f/6/proposals/19075
http://futureu.europa.eu/processes/Democracy/f/6/proposals/23827
http://futureu.europa.eu/processes/OtherIdeas/f/8/proposals/5235
https://futureu.europa.eu/processes/Democracy/f/6/proposals/63559?filter%5bdecidim_scope_id%5d=&filter%5bresource_type%5d=Decidim::Proposals::Proposal&filter%5bterm%5d=unanimité&locale=fr&toggle_translations=true
https://futureu.europa.eu/processes/Democracy/f/6/proposals/13236
https://futureu.europa.eu/processes/Democracy/f/6/proposals/19075?toggle_translations=true
http://futureu.europa.eu/processes/Democracy/f/6/proposals/12508
https://futureu.europa.eu/processes/Democracy/f/6/proposals/31912
http://futureu.europa.eu/processes/Democracy/f/6/proposals/26571
https://futureu.europa.eu/processes/Democracy/f/6/proposals/35
https://futureu.europa.eu/processes/Democracy/f/6/proposals/3962
http://futureu.europa.eu/processes/Democracy/f/6/proposals/10865
http://futureu.europa.eu/processes/Democracy/f/6/proposals/60689
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Εκλογές για το 
Ευρωπαϊκό 
Κοινοβούλιο 

Μια ομάδα ιδεών σχετικά με τις θεσμικές 
μεταρρυθμίσεις ζητεί να αλλαχθεί ο τρόπος 
διεξαγωγής των εκλογών για το Ευρωπαϊκό 
Κοινοβούλιο ώστε να διευκολύνεται η ευρύτερη 
συμμετοχή των πολιτών στις δημοκρατικές 
διαδικασίες της ΕΕ. Μια από τις πλέον συζητημένες 
προτάσεις αφορά τη δημιουργία διακρατικών 
εκλογικών καταλόγων σε επίπεδο ΕΕ, ώστε να 
ενθαρρυνθούν οι υποψήφιοι να εστιάζουν σε 
ευρωπαϊκά, αντί για εγχώρια, ζητήματα (βλ. ιδέα). 
Συζητούνται επίσης και άλλες ιδέες για την προώθηση 
της πανευρωπαϊκής συζήτησης, καθώς και την 
προσέγγιση μεταξύ των μελών του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και των πολιτών (βλ. παράδειγμα 
ιδέας). 

Ορισμένες από τις προτάσεις εξετάζουν ειδικότερα 
τρόπους αύξησης της συμμετοχής των ψηφοφόρων 
στις ευρωπαϊκές εκλογές. Διατυπώνεται το αίτημα να 
καθιερωθεί η υποχρεωτική ψήφος (βλ. ιδέα), και 

προτείνεται επίσης η διευκόλυνση της συμμετοχής, για 
παράδειγμα μέσω της δυνατότητας επιστολικής 
ψήφου και της αυθημερόν εγγραφής των ψηφοφόρων, 
ή μέσω της καθιέρωσης της ημέρας των εκλογών ως 
επίσημης αργίας (βλ. ιδέα). Ορισμένοι συμμετέχοντες 
συζητούν επίσης την ηλεκτρονική ψηφοφορία από 
απόσταση, συμπεριλαμβανομένης της ιδέας 
ομαδοποίησης των ψηφοφόρων μέσω ηλεκτρονικής 
ψήφου σε πανευρωπαϊκό επίπεδο (βλ. ιδέα). 
Το ζήτημα της ηλεκτρονικής ψηφοφορίας από 
απόσταση καλύπτεται επίσης στη θεματική ενότητα 
«Ψηφιακός μετασχηματισμός». 

Προτείνεται επίσης να οριστεί ενιαίο ελάχιστο όριο 
ηλικίας για την άσκηση του δικαιώματος ψήφου στις 
εκλογές για το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο (βλ. 
παράδειγμα ιδέας), και, κατά προτίμηση, αυτό να είναι 
τα 16 έτη (βλ. ιδέα). 

 

Συμμετοχή των 
πολιτών και 
διαβουλεύσεις 

Μεταξύ των συνεισφορών στην πλατφόρμα, 
διατυπώνονται ορισμένες προτάσεις για να ενισχυθεί 

η συμμετοχή των πολιτών και το αίσθημα ευθύνης 
όσον αφορά τη λήψη αποφάσεων στην ΕΕ. 

Στο πλαίσιο μιας ομάδας ιδεών και εκδηλώσεων, 
εξετάζεται το ενδεχόμενο να αναπτυχθούν πιο μόνιμοι 
μηχανισμοί βασιζόμενοι στη συμμετοχική δημοκρατία 
και τις επαφές μεταξύ πολιτών προκειμένου να 
ενισχύεται και να συμπληρώνεται η αντιπροσωπευτική 
δημοκρατία, μεταξύ άλλων αξιοποιώντας την εμπειρία 
της Διάσκεψης για το Μέλλον της Ευρώπης. 
Οι συμμετέχοντες πρότειναν, για παράδειγμα, μια πιο 
συστηματική προσφυγή στις συνελεύσεις και τα πάνελ 
πολιτών ενόψει της προετοιμασίας για τη λήψη των 
πλέον σημαντικών και δύσκολων αποφάσεων στην 
ΕΕ (βλ. παράδειγμα ιδέας). Άλλοι συνεισφέροντες 
προτείνουν τη δημιουργία διαδικτυακού ψηφιακού 
φόρουμ όπου οι πολίτες της ΕΕ θα μπορούν να 
συζητούν για τη νομοθεσία της ΕΕ, χρησιμοποιώντας 
ένα σύστημα υπερψήφισης και σχολιασμού 
εμπνεόμενο από τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης (βλ. 
ιδέα). Μια σχετική ιδέα αναφέρεται στη δημιουργία 
πλατφόρμας ομάδων συμφερόντων πολιτών ως 
εναλλακτικού τρόπου για να διοχετεύουν οι απλοί 
πολίτες και οι μικρότερες επιχειρήσεις της ΕΕ την 
εμπειρογνωμοσύνη τους και τις απόψεις τους περί 
νομοθεσίας στη διαδικασία λήψης αποφάσεων της ΕΕ 
(βλ. ιδέα). 

Μεταξύ των συνεισφορών περιλαμβάνεται επίσης 
πρόταση δημιουργίας διαδικτυακής πλατφόρμας ως 
ενιαίο σημείο επαφής όπου θα συγκεντρώνονται 
οι συνεισφορές του κοινού, είτε πρόκειται για 
Ευρωπαϊκές Πρωτοβουλίες Πολιτών, καταγγελίες ή 
αναφορές, στο πλαίσιο της θεσμικής συμμετοχικής 
αρχιτεκτονικής της ΕΕ (βλ. ιδέα). 

Ορισμένοι συνεισφέροντες πρότειναν ένα 
«κοινοβούλιο πολιτών», μια «συνέλευση αφιερωμένη 
στις οργανώσεις της κοινωνίας των πολιτών» (βλ. 
ιδέα) ή μια «συντακτική συνέλευση» (βλ. ιδέα) για να 

παρέχει συμβουλές στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. 
Οι συμμετέχοντες εξετάζουν επίσης την ιδέα 
διεξαγωγής πανευρωπαϊκών δημοψηφισμάτων ως 
εναλλακτική λύση στα εθνικά δημοψηφίσματα για 
θεσμικά θέματα και θέματα πολιτικής της ΕΕ (βλ. 
παράδειγμα ιδέας). 

 

Εκπροσώπηση των 
πολιτών 

Όσον αφορά τη θεματική ενότητα περί 
εκπροσώπησης των πολιτών, διατυπώνεται ευρέως 
στην πλατφόρμα το αίτημα να δοθεί ιδιαίτερη 
βαρύτητα στις γενεές. Αυτό περιλαμβάνει προτάσεις 

https://futureu.europa.eu/processes/Democracy/f/6/proposals/55
https://futureu.europa.eu/processes/Democracy/f/6/proposals/1825?locale=fi
http://futureu.europa.eu/processes/Democracy/f/6/proposals/10877
http://futureu.europa.eu/processes/Democracy/f/6/proposals/10877
http://futureu.europa.eu/processes/Democracy/f/6/proposals/2561
http://futureu.europa.eu/processes/Democracy/f/6/proposals/2259
https://futureu.europa.eu/processes/Democracy/f/6/proposals/61982
https://futureu.europa.eu/processes/Democracy/f/6/proposals/32676
https://futureu.europa.eu/processes/Democracy/f/6/proposals/27525
https://futureu.europa.eu/processes/Democracy/f/6/proposals/412
https://futureu.europa.eu/processes/Democracy/f/6/proposals/62635?order=most_endorsed&page=3&per_page=50
https://futureu.europa.eu/processes/Democracy/f/6/proposals/641
https://futureu.europa.eu/processes/Democracy/f/6/proposals/11141
https://futureu.europa.eu/processes/Democracy/f/6/proposals/412
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για τον διορισμό Ευρωπαίου Επιτρόπου αρμόδιου για 
άτομα τρίτης ηλικίας (βλ. ιδέα) και την παροχή 

ευκαιριών στους νέους ώστε να παρουσιάζουν τακτικά 
τις απόψεις τους στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο (βλ. 
ιδέα). Επί του ίδιου θέματος, προτείνεται η θέσπιση 
ποσόστωσης για τους βουλευτές του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου κάτω των 35 ετών (βλ. ιδέα). 

Σύμφωνα με μια υποβληθείσα ιδέα, προτείνεται 
επίσης η ισόρροπη εκπροσώπηση των φύλων στα 
ψηφοδέλτια για τις εκλογές του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου (βλ. ιδέα). 

Μια ιδέα που υποστηρίζεται και συζητείται ευρέως 
είναι η θέσπιση ευρωπαϊκής ιθαγένειας που θα είναι 
ανεξάρτητη από την ιθαγένεια κράτους μέλους της ΕΕ 
(βλ. ιδέα). Οι συμμετέχοντες θέτουν επίσης το ζήτημα 
της δυνατότητας των πολιτών τρίτων χωρών που 
διαμένουν επί μακρόν σε ένα κράτος μέλος να 
ψηφίζουν στη χώρα διαμονής τους για τις εκλογές της 
ΕΕ (βλ. ιδέα). 

Σε μια άλλη ιδέα διατυπώνεται επίσης το αίτημα προς 
την ΕΕ να προωθήσει τη θέσπιση κοινοβουλίου των 
Ηνωμένων Εθνών που θα επιτρέπει στους πολίτες να 
εκφράζουν τη βούλησή τους με άμεσο τρόπο, 
ανεξάρτητα από τις αντίστοιχες εθνικές κυβερνήσεις 
τους, επί αποφάσεων που λαμβάνονται σε παγκόσμιο 
επίπεδο (βλ. ιδέα). 

 

Μέσα ενημέρωσης 

Ορισμένες συνεισφορές στη θεματική ενότητα 
«Ευρωπαϊκή Δημοκρατία» επικεντρώνονται στα μέσα 
ενημέρωσης. Αυτό το θέμα συζητείται επίσης από 
τους συνεισφέροντες στην ενότητα «Παιδεία, 
πολιτισμός, νεολαία και αθλητισμός». 

Προτείνεται επανειλημμένα η δημιουργία 
πανευρωπαϊκών μέσων ή δικτύων ενημέρωσης (βλ. 
παράδειγμα ιδέας) ή ενός ενιαίου δημόσιου 
ραδιοτηλεοπτικού φορέα της ΕΕ (βλ. παράδειγμα 

ιδέας). Σκοπός της πρότασης αυτής είναι ιδίως να 
γνωρίσουν οι πολίτες περισσότερα για τα ζητήματα 
που αφορούν την ΕΕ, για παράδειγμα μέσω 
ζωντανών αναμεταδόσεων συζητήσεων και 
εκδηλώσεων, αλλά και να προωθηθεί ένα κοινό 
πνεύμα της ΕΕ που αναδεικνύει τις ευρωπαϊκές αξίες 
και τις ευρωπαϊκές πολιτιστικές παραδόσεις, με 
ντοκιμαντέρ για τις χώρες τις ΕΕ. Ορισμένοι 
συνεισφέροντες ζητούν επίσης τη δημιουργία 
τηλεοπτικού και ραδιοφωνικού καναλιού της ΕΕ για 
την προβολή των αξιών της πέραν των συνόρων της 
(βλ. παράδειγμα ιδέας). 

Άλλοι συμμετέχοντες προτείνουν να καταρτίζονται 
οι δημοσιογράφοι στον τομέα της δημοσιογραφίας της 
ΕΕ ή να καταστεί υποχρεωτικό για τους δημόσιους 
ραδιοτηλεοπτικούς φορείς να αφιερώνουν ποσοστό 
του χρόνου μετάδοσης σε θέματα ΕΕ. 

Γλώσσες και 
προώθηση του 
ευρωπαϊκού 
πνεύματος 

Μια άλλη ομάδα ιδεών που διατυπώθηκαν στην 
πλατφόρμα αφορά ζητήματα σχετικά με τις γλώσσες, 
ένα κοινό ευρωπαϊκό πνεύμα και μια κοινή ευρωπαϊκή 
ταυτότητα. Το θέμα αυτό θίγεται επανειλημμένα στην 
ενότητα «Παιδεία, πολιτισμός, νεολαία και 
αθλητισμός». 

Μεγάλος αριθμός συμμετεχόντων εξετάζει την ιδέα να 
επιλεγεί μία κοινή γλώσσα για καλύτερη επικοινωνία 
και συνεννόηση μεταξύ των πολιτών σε ολόκληρη την 
ΕΕ (βλ. παράδειγμα ιδέας), συμπεριλαμβανομένης της 

πρότασης να καθιερωθεί η εσπεράντο ως ενιαία 
γλώσσα (βλ. παράδειγμα ιδέας). Στην ενότητα 
σχολίων καταγράφονται έντονες αντιδράσεις, τόσο 
υπέρ όσο και κατά των δύο προτάσεων. Ορισμένοι 
συμμετέχοντες ζητούν επίσης την απόδοση 
μεγαλύτερης προσοχής στην αρχή της πολυγλωσσίας 
(βλ. παράδειγμα ιδέας). 

Υπάρχουν επίσης ιδέες για τη σύσταση αθλητικής 
ομάδας της ΕΕ (βλ. παράδειγμα ιδέας), την καθιέρωση 
της 9ης Μαΐου ως επίσημης αργίας σε όλα τα κράτη 
μέλη (βλ. παράδειγμα ιδέας), ή τη δημιουργία 
διαβατηρίου της ΕΕ (βλ. ιδέα) για την προώθηση του 
ευρωπαϊκού πνεύματος. 

 

Προστασία και 
ενίσχυση της 
δημοκρατίας 

Ορισμένες ιδέες στο πλαίσιο της εν λόγω θεματικής 
ενότητας αφορούν την προστασία της δημοκρατίας 
στην ΕΕ, ενώ διατυπώνονται αιτήματα για την 
ανάληψη ισχυρής δράσης εναντίον κυβερνήσεων που 
παραβιάζουν τις δημοκρατικές αρχές, με ιδιαίτερη 
αναφορά στην Ουγγαρία και την Πολωνία (βλ. 

http://futureu.europa.eu/processes/Democracy/f/6/proposals/143
http://futureu.europa.eu/processes/Democracy/f/6/proposals/31715
http://futureu.europa.eu/processes/Democracy/f/6/proposals/44453
https://futureu.europa.eu/processes/Democracy/f/6/proposals/40330
https://futureu.europa.eu/processes/OtherIdeas/f/8/proposals/66991
http://futureu.europa.eu/processes/Democracy/f/6/proposals/1252
http://futureu.europa.eu/processes/Democracy/f/6/proposals/121
http://futureu.europa.eu/processes/OtherIdeas/f/8/proposals/12410
http://futureu.europa.eu/processes/Democracy/f/6/proposals/17327
http://futureu.europa.eu/processes/OtherIdeas/f/8/proposals/12410
https://futureu.europa.eu/processes/Democracy/f/6/proposals/43
http://futureu.europa.eu/processes/Democracy/f/6/proposals/1304
http://futureu.europa.eu/processes/Democracy/f/6/proposals/15976
http://futureu.europa.eu/processes/OtherIdeas/f/8/proposals/1048
http://futureu.europa.eu/processes/OtherIdeas/f/8/proposals/8783
http://futureu.europa.eu/processes/OtherIdeas/f/8/proposals/4789
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παράδειγμα ιδέας). Το ζήτημα αυτό καλύπτεται 
εκτενέστερα στη θεματική ενότητα «Αξίες και 
δικαιώματα, κράτος δικαίου, ασφάλεια». 

Οι συνεισφέροντες αναγνωρίζουν επίσης τον κίνδυνο 
που μπορεί να ενέχει η παραπληροφόρηση και οι 
ψευδείς ειδήσεις για τις δημοκρατίες. Διατυπώνεται το 
αίτημα ενισχυμένης προσέγγισης της αντιμετώπισης 
της διάδοσης παραπλανητικών πληροφοριών, 
συμπεριλαμβανομένων προτάσεων για τη δημιουργία 
κινητής εφαρμογής επαλήθευσης πληροφοριών (βλ. 
ιδέα) ή ανεξάρτητου ινστιτούτου της ΕΕ για 
επαλήθευση πληροφοριών στα μέσα ενημέρωσης (βλ. 
ιδέα). 

Ορισμένες ιδέες και σχόλια εξετάζουν την ανάγκη 
ρύθμισης των δραστηριοτήτων των ομάδων 
συμφερόντων, ενώ διατυπώνονται αιτήματα να 
καθιερωθεί κώδικας δεοντολογίας για τους πολιτικούς 
ή να θεσπιστεί ανεξάρτητος ευρωπαϊκός φορέας που 
θα διαθέτει τα μέσα για την καταπολέμηση της 
διαφθοράς και της ανεπιθύμητης επιρροής των 
ομάδων συμφερόντων (βλ. παράδειγμα ιδέας). Στο 
πλαίσιο αυτό, διατυπώνονται επίσης αιτήματα για τη 
λήψη γενικών μέτρων με σκοπό την καταπολέμηση 
της διαφθοράς, για παράδειγμα κατά την ανάθεση 
έργων σε τοπικό επίπεδο.  

https://futureu.europa.eu/processes/Democracy/f/6/proposals/683
http://futureu.europa.eu/processes/Democracy/f/6/proposals/15319
https://futureu.europa.eu/processes/Democracy/f/6/proposals/2179?per_page=100
http://futureu.europa.eu/processes/Democracy/f/6/proposals/1761
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Διάγραμμα 12 – Νοητικός χάρτης της θεματικής ενότητας «Ευρωπαϊκή δημοκρατία» 
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Από την έναρξη λειτουργίας της πλατφόρμας, 
η θεματική ενότητα της μετανάστευσης συγκέντρωσε 
συνολικά 1.157 συνεισφορές, συμπεριλαμβανομένων 
306 ιδεών, 827 σχολίων και 24 εκδηλώσεων. 
Οι εισηγήσεις στο πλαίσιο αυτής της θεματικής 
ενότητας αποκαλύπτουν τρεις γενικές τάσεις. Αφενός, 
μια ομάδα ανταλλαγών επιθυμεί περισσότερη δράση 
για τον έλεγχο και τη μείωση της μετανάστευσης, ενώ, 
αφετέρου, άλλες συνεισφορές ζητούν μεγαλύτερη 
αλληλεγγύη και καλύτερες διαδικασίες ένταξης. Μια 
ομάδα συμμετεχόντων υιοθετεί μια ενδιάμεση θέση, 
τασσόμενη υπέρ της προώθησης της διεθνούς 
κινητικότητας, αλλά μόνο μεταξύ οικονομικά 
ανεπτυγμένων δημοκρατιών. Στη συνέχεια, 
αναλύονται κατά σειρά τα ακόλουθα θέματα: 

 Η ανεξέλεγκτη μετανάστευση από χώρες 
εκτός ΕΕ ως απειλή 

 Ανθρωπιστική στάση όσον αφορά τη 
μετανάστευση 

 Νόμιμη μετανάστευση 

 Εξέταση των γενεσιουργών αιτίων της 
μετανάστευσης 

 Συνοριακός έλεγχος 

 Ένταξη 

 Διευκόλυνση και υποστήριξη της απόκτησης 
της ιθαγένειας της ΕΕ 

Η ανεξέλεγκτη 
μετανάστευση από 
χώρες εκτός ΕΕ ως 
απειλή 

Οι σχολιαστές διατυπώνουν χωρίς περιστροφές τις 
ιδέες και τις εισηγήσεις τους σχετικά με τη θεματική 
ενότητα της μετανάστευσης. Μεταξύ των θεμάτων που 

11. Μετανάστευση 
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παρατηρήθηκαν είναι η αίσθηση ότι η μετανάστευση 
από τρίτες χώρες αποτελεί απειλή για τον πολιτισμό, 
την ταυτότητα, τις αξίες και τον πολιτισμό της ΕΕ (βλ. 
παράδειγμα ιδέας). Οι εισηγήσεις εκφράζουν γνώμες 
και απόψεις ότι η μετανάστευση από χώρες εκτός ΕΕ 
συμβάλλει στην τρομοκρατία και στη δημιουργία γκέτο 
και απαγορευμένων ζωνών στην ΕΕ (βλ. ιδέα). Οι εν 
λόγω συνεισφέροντες ζητούν τη λήψη μέτρων για τον 
περιορισμό της μετανάστευσης από τρίτες χώρες, μια 
αυστηρότερη πολιτική επαναπατρισμού και 
στρατηγικές που εμποδίζουν την κινητικότητα των 
μεταναστών, όπως οι αυστηρότεροι συνοριακοί 
έλεγχοι (βλ. παράδειγμα ιδέας). 

Ανθρωπιστική στάση 
όσον αφορά τη 
μετανάστευση 

Οι συνεισφέροντες με αντίθετη άποψη ζητούν λύσεις 
για την καταπολέμηση της παράνομης μετανάστευσης 
και μια μεταναστευτική πολιτική της ΕΕ, με 
ευκολότερες και πιο προσιτές διαδικασίες ασύλου στις 
χώρες καταγωγής, νόμιμες και ασφαλείς 
μεταναστευτικές οδούς και καταστολή της εμπορίας 
ανθρώπων, προκειμένου να αποφεύγονται 
οι απώλειες προσφύγων στα σύνορα της ΕΕ (βλ. 
παράδειγμα ιδέας). Τέλος, ορισμένοι συμμετέχοντες 
επιθυμούν ένα νομικό πλαίσιο για την ανάσχεση της 
απέλασης ενσωματωμένων ατόμων και οικογενειών 
σε μη ασφαλείς χώρες καταγωγής (βλ. ιδέα). 

 

Νόμιμη μετανάστευση 

Στο θέμα της νόμιμης μετανάστευσης, όσοι τάσσονται 
υπέρ αυστηρότερων μεταναστευτικών πολιτικών 
απαιτούν μια κοινή ενωσιακή πολιτική επιλεκτικής 
μετανάστευσης, με ποσοστώσεις, αυστηρότερη 
επιλογή και αυστηρές διαδικασίες αποδοχής (βλ. 
παράδειγμα ιδέας). Ένα ευρωπαϊκό σύστημα 
μετανάστευσης με μόρια θεωρείται μερικές φορές 
απαραίτητο για την αποτελεσματικότερη ρύθμιση των 
μεταναστευτικών ροών (βλ. ιδέα). 

Οι συνεισφορές που διάκεινται πιο θετικά στη 
μετανάστευση, ομοίως, ζητούν μια ενοποιημένη και 
αποτελεσματικότερη προσέγγιση, ωστόσο 
περισσότερο ευθυγραμμισμένη με τα ανθρώπινα 
δικαιώματα και τις (κοινωνικές) ευρωπαϊκές αξίες. Για 
παράδειγμα, οι εισηγήσεις κάνουν λόγο συγκεκριμένα 

για μια ενιαία και αποτελεσματική διαδικασία ασύλου 
στην ΕΕ (βλ. ιδέα), επισημαίνοντας επίσης την ανάγκη 
μεταρρύθμισης της Σύμβασης του Δουβλίνου για την 
πρόληψη της άνισης κατανομής των αιτούντων άσυλο 
και των μεταναστών (βλ. παράδειγμα ιδέας). Πολίτες 
υποστηρίζουν επίσης μια πολιτική της ΕΕ για τη 
μετανάστευση εργατικού δυναμικού ή ενωσιακές 
στρατηγικές πρόσληψης σπουδαστών και 
ειδικευμένων εργαζομένων από τρίτες χώρες. 
Συναφώς, ένας πολίτης τονίζει την ανάγκη για 
αυξημένες αρμοδιότητες της ΕΕ στον τομέα της 
μετανάστευσης, ώστε να μπορεί να διασφαλίσει τη 
διαχείριση της μετανάστευσης σύμφωνα με τις αρχές 
και τις αξίες της Ένωσης (βλ. ιδέα). 

Σε μια ομάδα απαντήσεων προτείνεται η ιδέα της 
προώθησης ενός επιλεκτικού τύπου μετανάστευσης. 
Αυτό το είδος συμμετεχόντων συνήθως βλέπει τη 
μετανάστευση με θετική ματιά λόγω των οικονομικών 
πλεονεκτημάτων που δημιουργεί. Προτείνουν τη 
στόχευση συγκεκριμένων χωρών για την προσέλκυση 
των ταλέντων τους (βλ. ιδέα), ή τη χαλάρωση των 
κριτηρίων κινητικότητας μεταξύ οικονομικά 
προηγμένων δημοκρατιών, τόσο στη Δύση όσο και 
στην Ασία, ιδίως στο πλαίσιο των συμφωνιών 
ελεύθερων συναλλαγών (βλ. ιδέα). 

Ορισμένες συνεισφορές εκφράζουν επίσης 
προβληματισμό σχετικά με ζητήματα ανισότητας που 
επηρεάζουν την υφιστάμενη διαδικασία αίτησης 
ασύλου. Για παράδειγμα, τονίζουν το γεγονός ότι το 
ποσοστό των ανδρών αιτούντων άσυλο είναι 
σημαντικά υψηλότερο από εκείνο των γυναικών 
αιτούντων άσυλο ή οικογενειών (βλ. ιδέα). Άλλοι 
αναφέρουν τις δυσκολίες που αντιμετωπίζουν οι 
ΛΟΑΤΙ αιτούντες άσυλο και ζητούν μεγαλύτερη 
προστασία και καλύτερη μεταφραστική υποστήριξη 
αυτής της ομάδας (βλ. ιδέα). 

Εξέταση των 
γενεσιουργών αιτίων 
της μετανάστευσης 

Όσον αφορά το μέλλον της Ευρώπης, 
οι συνεισφέροντες υπογραμμίζουν την ανάγκη 
αντιμετώπισης των γενεσιουργών αιτίων της 
μετανάστευσης για την αντιμετώπιση των 
μεταναστευτικών ζητημάτων που αντιμετωπίζει επί 
του παρόντος η ΕΕ. 

Οι σχετικές προτάσεις κυμαίνονται από την καθιέρωση 
ίσων εμπορικών σχέσεων, την επένδυση σε 
περισσότερα σχέδια αναπτυξιακής βοήθειας και την 
ακαδημαϊκή κατάρτιση, έως την επαγγελματική εξέλιξη 

https://futureu.europa.eu/processes/Migration/f/34/proposals/5245?locale=en&toggle_translations=true
https://futureu.europa.eu/processes/Migration/f/34/proposals/21088
http://futureu.europa.eu/processes/Migration/f/34/proposals/11491
http://futureu.europa.eu/processes/Migration/f/34/proposals/19837
http://futureu.europa.eu/processes/Migration/f/34/proposals/15219
https://futureu.europa.eu/processes/Migration/f/34/proposals/27886
http://futureu.europa.eu/processes/Migration/f/34/proposals/4324
http://futureu.europa.eu/processes/Migration/f/34/proposals/17824
http://futureu.europa.eu/processes/Migration/f/34/proposals/27836
http://futureu.europa.eu/processes/Migration/f/34/proposals/13311
https://futureu.europa.eu/processes/Migration/f/34/proposals/2580
https://futureu.europa.eu/processes/Migration/f/34/proposals/14565
https://futureu.europa.eu/processes/Migration/f/34/proposals/14852?locale=fr
https://futureu.europa.eu/processes/Migration/f/34/proposals/57751?locale=fr
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των ατόμων που ζουν σε χώρες του τρίτου κόσμου 
(βλ. ιδέα). 

Μια συγκεκριμένη ομάδα συνεισφορών καλεί την ΕΕ 
να αναλάβει δράση με βάση το γεγονός ότι έχει 
διαδραματίσει ρόλο στην περιφερειακή 
αποσταθεροποίηση μέσω, για παράδειγμα, της 
ευρωπαϊκής στρατιωτικής εμπλοκής ή της 
αποσταθεροποίησης των επιδοτούμενων γεωργικών 
εξαγωγών προς τις αναπτυσσόμενες χώρες (βλ. ιδέα). 

Συνοριακός έλεγχος 

Στο θέμα του ελέγχου των συνόρων αποτυπώνονται 
και πάλι οι δύο αντιτιθέμενες θέσεις όσον αφορά τη 
μετανάστευση. 

Κατά κανόνα υποστηρίζονται πιο οργανωμένες και 
συντονισμένες προσπάθειες όσον αφορά τον έλεγχο 
των συνόρων, με εκκλήσεις για πιο ολοκληρωμένους 
συνοριακούς ελέγχους, συμπεριλαμβανομένης της 
αρχής της επαναπροώθησης (βλ. παράδειγμα ιδέας), 
μεγαλύτερη στήριξη του Frontex, με καλύτερο 
καθορισμό των λειτουργιών του (βλ. ιδέα), και νομικά 
δεσμευτική προσέγγιση των προσπαθειών έρευνας 
και διάσωσης (SAR) στη Μεσόγειο (βλ. ιδέα). 

Σε άλλες συνεισφορές διατυπώνεται έκκληση για 
περισσότερη αλληλεγγύη και σεβασμό των 
ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Οι ιδέες που εξετάζονται 
εδώ είναι, για παράδειγμα, ένα κεντρικό σύστημα 
διανομής της ΕΕ βασισμένο στην αλληλεγγύη, 
η χρηματοδότηση για τη βελτίωση των υποδομών 
υποδοχής στα σύνορα (στέγαση και τρόφιμα) ή ένας 
υπερεθνικός οργανισμός που διαχειρίζεται 
ευρωπαϊκούς καταυλισμούς προσφύγων, τελεί υπό τη 
συνδιαχείριση διαφόρων χωρών και χρηματοδοτείται 
από πόρους της ΕΕ (βλ. παράδειγμα ιδέας). 

 

Ένταξη 

Ένα άλλο θέμα στο πλαίσιο της θεματικής ενότητας 
της μετανάστευσης αφορά ιδέες με αντικείμενο την 
ένταξη, στις οποίες διατυπώνεται το αίτημα για 
παρακολούθηση της πορείας ενσωμάτωσης των 
μεταναστών προκειμένου να διασφαλίζεται η πλήρης 
ένταξή τους στο κράτος μέλος της ΕΕ. Μια ιδέα θεωρεί 
ότι η αναγνώριση και η περαιτέρω ενεργοποίηση των 
μεταναστών και των μελών των κοινοτήτων υποδοχής 
ως παραγόντων αλλαγής ενέχει μεγάλα δυνητικά 
πλεονεκτήματα (βλ. ιδέα). Η εκπαίδευση θεωρείται ότι 

έχει καίρια σημασία για την ένταξη, καθώς η γλώσσα 
και οι ευρωπαϊκές αξίες διαδραματίζουν κεντρικό 
ρόλο. Στη συνάρτηση αυτή, οι συμμετέχοντες 
θεωρούν ότι υπάρχει ανάγκη για επαρκώς 
χρηματοδοτούμενα προγράμματα για την υποστήριξη 
της ένταξης των παιδιών μεταναστών σχολικής ηλικίας 
στο δημόσιο εκπαιδευτικό σύστημα (βλ. ιδέα). 
Οι συμμετέχοντες εκφράζουν την άποψη ότι 
η γεωγραφική κατανομή των μεταναστών είναι καίριας 
σημασίας για την επίτευξη της ένταξης (βλ. 
παράδειγμα ιδέας) και την αποφυγή της δημιουργίας 
γκέτο (βλ. ιδέα). Διατυπώνονται εκκλήσεις για 
ενημερωτικές εκστρατείες και προγράμματα 
ευαισθητοποίησης των πολιτών της ΕΕ για την 
καταπολέμηση του ρατσισμού με στόχο τη μετάβαση 
σε μια κοινωνία πραγματικά χωρίς αποκλεισμούς. Σε 
σχέση με τις γνώμες που αφορούν τον ρατσισμό και 
τον αποκλεισμό από την αγορά εργασίας, 
διατυπώνονται αιτήματα για ίση και δίκαιη μεταχείριση 
των νομίμως διαμενόντων υπηκόων τρίτων χωρών 
(βλ. ιδέα). 

Διευκόλυνση και 
υποστήριξη της 
απόκτησης της 
ιθαγένειας της ΕΕ 

Ορισμένοι συμμετέχοντες εκφράζουν τη λύπη τους για 
την έλλειψη δικαιωμάτων των πολιτών που κατοικούν 
μόνιμα στην ΕΕ. Παρατηρούν ότι η Ένωση δεν 
χορηγεί δικαίωμα ψήφου στους μόνιμους κατοίκους 
της που έχουν ζήσει στην ΕΕ για μεγάλο χρονικό 
διάστημα, ούτε άλλα πλεονεκτήματα που θα 
μπορούσαν να καταστήσουν ελκυστικότερη την 
υποβολή αίτησης για ιθαγένεια της ΕΕ (βλ. ιδέα). 

 
Ορισμένοι συνεισφέροντες θεωρούν ότι το ζήτημα 
αυτό είναι ιδιαίτερα πιεστικό όταν πρόκειται για πολίτες 
του Ηνωμένου Βασιλείου που ζούσαν στην ΕΕ πριν 
από το Brexit. Μια ιδέα που οδηγεί σε αντιπαραθέσεις 
είναι η καθιέρωση ταχείας διαδικασίας για την 
απόκτηση δικαιωμάτων σε επίπεδο ΕΕ για τους 
Βρετανούς πολίτες που ζούσαν στην ΕΕ πριν από το 
Brexit (βλ. ιδέα).

http://futureu.europa.eu/processes/Migration/f/34/proposals/14066
http://futureu.europa.eu/processes/Migration/f/34/proposals/22541
http://futureu.europa.eu/processes/Migration/f/34/proposals/13071
http://futureu.europa.eu/processes/Migration/f/34/proposals/62703
https://futureu.europa.eu/processes/Migration/f/34/proposals/16006
http://futureu.europa.eu/processes/Migration/f/34/proposals/1526
https://futureu.europa.eu/processes/Migration/f/34/proposals/30625
https://futureu.europa.eu/processes/Migration/f/34/proposals/21946
http://futureu.europa.eu/processes/Migration/f/34/proposals/13140
http://futureu.europa.eu/processes/Migration/f/34/proposals/8977
http://futureu.europa.eu/processes/Migration/f/34/proposals/17988
https://futureu.europa.eu/processes/Migration/f/34/proposals/35179?locale=fr
https://futureu.europa.eu/processes/Migration/f/34/proposals/210?locale=fr
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Διάγραμμα 13 — Νοητικός χάρτης της θεματικής ενότητας «Μετανάστευση» 
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Οι ιδέες που αναρτώνται στη θεματική ενότητα 

«Παιδεία, πολιτισμός, νεολαία και αθλητισμός» 

καλύπτουν διάφορα θέματα, δεδομένου του 

πολυθεματικού χαρακτήρα της. Όπως και σε άλλα 

σημεία της πλατφόρμας, η έκκληση για την προώθηση 

της ταυτότητας της ΕΕ αποτελεί ένα σταθερά 

επαναλαμβανόμενο μοτίβο που διατρέχει τα θέματα 

σε αυτήν τη θεματική ενότητα, με παρεμβάσεις που 

σχετίζονται, μεταξύ άλλων, με την ανταλλαγή, την 

προβολή και την κινητικότητα. Η θεματική ενότητα έχει 

συγκεντρώσει συνολικά 1.437 συνεισφορές, οι οποίες 

περιλαμβάνουν 484 ιδέες, 692 σχόλια και 261 

εκδηλώσεις. Οι διάφορες ιδέες μπορούν να 

ομαδοποιηθούν με βάση τις κατηγορίες που 

παρουσιάζονται στην πολύγλωσση ψηφιακή 

πλατφόρμα: 

 Προώθηση της κοινής ταυτότητας της ΕΕ 

 Διαχρονική εκπαίδευση 

 Κινητικότητα εντός της ΕΕ 

 Ανεργία των νέων 

 Ευρωπαϊκή κληρονομιά 

12. Παιδεία, 
πολιτισμός, νεολαία 
και αθλητισμός 
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Προώθηση της 
κοινής ταυτότητας 
της ΕΕ 

Διάφορες ιδέες αφορούν τη δημιουργία περισσότερων 

ενημερωτικών πυλών της ΕΕ (τηλεόραση, ραδιόφωνο 

και μέσα κοινωνικής δικτύωσης) για την ευρύτερη 

συμμετοχή των ευρωπαίων πολιτών σε θέματα και 

προκλήσεις της ΕΕ, με απώτερο στόχο την ενίσχυση 

της ευρωπαϊκής ταυτότητας και των θεμελιωδών 

αξιών (βλ. παράδειγμα ιδέας). Η προώθηση της 

κυκλοφορίας ευρωπαϊκών παραγωγών μέσων 

ενημέρωσης, για παράδειγμα με τη δημιουργία μιας 

κοινής αγοράς μέσων ενημέρωσης στην ΕΕ, 

προωθείται επίσης ως ιδέα από πολλούς 

συμμετέχοντες (βλ. παράδειγμα ιδέας). Μια ιδέα 

αφορά τη δημιουργία ειδικής πολυμεσικής 

πλατφόρμας της ΕΕ η οποία θα είναι ειδικά 

προσαρμοσμένη για την εκμάθηση γλωσσών. (βλ. 

ιδέα). 

Ένα επιμέρους θέμα των ιδεών αφορά την 
εκπαίδευση, όπου οι συμμετέχοντες προτείνουν την 
εισαγωγή ενός υποχρεωτικού κύκλου μαθημάτων 
σχετικά με την ιστορία και τα θεσμικά όργανα της ΕΕ 
σε όλα τα ευρωπαϊκά σχολεία δευτεροβάθμιας 
εκπαίδευσης ως εργαλείο για τις νεότερες γενιές ώστε 
να αναπτύξουν ενδιαφέρον για την ΕΕ και να την 
οικειοποιηθούν, ενισχύοντας έτσι τη διαδικασία 
οικοδόμησης της ταυτότητας της ΕΕ (βλ. παράδειγμα 

ιδέας). Σε άλλες ιδέες που σχετίζονται με την 
εκπαίδευση για την προώθηση μιας κοινής ταυτότητας 
της ΕΕ προτείνονται διάφορες μορφές ανταλλαγής ή 
αδελφοποίησης μεταξύ σχολείων διαφορετικών 
κρατών μελών για την προώθηση της φιλίας πέραν 
των συνόρων των κρατών μελών (βλ. ιδέα). 

Η θέσπιση μιας κοινής ευρωπαϊκής γλώσσας 
θεωρείται ότι θα μπορούσε να προωθήσει την 
ευρωπαϊκή ολοκλήρωση, σύμφωνα με πολλούς 
συμμετέχοντες. (Βλ. παράδειγμα ιδέας). Η συζήτηση 

επίσης επεκτείνεται στα διάφορα πλεονεκτήματα και 
μειονεκτήματα μιας τέτοιας κοινής ευρωπαϊκής 
γλώσσας και τις διάφορες πιθανές γλώσσες, στις 
οποίες συμπεριλαμβάνεται η εσπεράντο, τα λατινικά 
(βλ. παράδειγμα ιδέας), ή τα αγγλικά (βλ. παράδειγμα 

ιδέας). 

Το επιμέρους θέμα του αθλητισμού σε σχέση με την 
προώθηση μιας κοινής ταυτότητας της ΕΕ εξετάζει τη 
διοργάνωση περισσότερων διακρατικών 
διευρωπαϊκών αθλητικών εκδηλώσεων και τη 
δυνατότητα δημιουργίας μιας ευρωπαϊκής αθλητικής 

ομάδας που θα μπορούσε να συμμετάσχει σε διεθνείς 
διοργανώσεις (βλ. παράδειγμα ιδέας). 

Μια άλλη ιδέα, η οποία επίσης απαντάται εκτενώς σε 
άλλες προτεραιότητες, υποστηρίζει την καθιέρωση 
μιας πανευρωπαϊκής αργίας στις 9 Μαΐου για την 
προώθηση πρωτοβουλιών οικοδόμησης της 
ευρωπαϊκής κοινότητας σε ολόκληρη την ήπειρο (βλ. 
παράδειγμα ιδέας). 

Ένας άλλος τομέας εστίασης είναι η πρωτοβουλία 
DiscoverEU. Ορισμένοι συμμετέχοντες πρότειναν να 
διευρυνθεί η πρωτοβουλία DiscoverEU σε κάθε νέο 
Ευρωπαίο ηλικίας 18 ετών (βλ. παράδειγμα ιδέας). 

Διαχρονική 
εκπαίδευση 

Πολλές ιδέες εκφράζουν την ανάγκη ανασχεδιασμού 
της εκπαίδευσης στην τρέχουσα ψηφιοποιημένη 
εποχή, ιδίως μετά την αλλαγή των εκπαιδευτικών 
πρακτικών στα σχολεία και στα πανεπιστήμια λόγω 
της πανδημίας COVID-19. Σύμφωνα με πολλούς 
συμμετέχοντες, ο ανασχεδιασμός της εκπαίδευσης 
στην ψηφιακή εποχή αποτελεί προϋπόθεση για τη 
μελλοντική ανταγωνιστικότητα και τον εκσυγχρονισμό 
της Ευρώπης σε παγκόσμιο επίπεδο (βλ. παράδειγμα 

ιδέας). Η έκκληση αυτή συμβαδίζει με την ανάγκη 
προώθησης των ΤΠΕ στα σχολεία και τα 
πανεπιστήμια, μεταξύ άλλων με την επιδότηση της 
αγοράς υλισμικού για τα σχολεία (βλ. παράδειγμα 

ιδέας). 

Η προώθηση των οριζοντίων δεξιοτήτων, και 
ειδικότερα των καλλιτεχνικών δραστηριοτήτων, συχνά 
θεωρείται από τους ερωτηθέντες ως ένα ακόμη 
σημαντικό βήμα για την ανάπτυξη της κριτικής σκέψης 
των σπουδαστών της ΕΕ και την ενίσχυση των 
παγκοσμίων αξιών τις οποίες ασπάζονται, ιδίως σε 
νεαρή ηλικία (βλ. παράδειγμα ιδέας). Η εφαρμογή 
συμπεριληπτικών εκπαιδευτικών μεθόδων, και 
γενικότερα η προώθηση της διαφορετικότητας στην 
εκπαίδευση, θεωρείται σημαντικός στόχος για το 
μέλλον της εκπαίδευσης στην ΕΕ (βλ. ιδέα). 

Ένα επιμέρους θέμα τονίζει την ανάγκη 
μεταρρύθμισης των εκπαιδευτικών πρακτικών κατά 
τρόπο ώστε να διαμορφώνουν ενήλικα άτομα που θα 
είναι σε θέση να συμμετέχουν στην ΕΕ ως ενεργοί 
πολίτες. Εκτός από τις ανταλλαγές και την εκπαίδευση 
σχετικά με την ΕΕ, όπως προαναφέρθηκε, το 
συγκεκριμένο επιμέρους θέμα συγκεντρώνει ιδέες στις 
οποίες εξετάζεται η ανάγκη ενθάρρυνσης της ενεργού 
κοινωνικής συμμετοχής των μαθητών νεαρής ηλικίας 
στα σχολεία (βλ. ιδέα) ή της ανάπτυξης 

διαπολιτισμικών δεξιοτήτων, για παράδειγμα με 

https://futureu.europa.eu/processes/Education/f/36/proposals/23761?filter%5bcategory_id%5d%5b%5d=&filter%5bcategory_id%5d%5b%5d=39&filter%5bcategory_id%5d%5b%5d=41&filter%5brelated_to%5d=&filter%5bsearch_text%5d=&locale=en&order=recent&per_page=50
https://futureu.europa.eu/processes/Education/f/36/proposals/733
http://futureu.europa.eu/processes/Education/f/36/proposals/2421
https://futureu.europa.eu/processes/Education/f/36/proposals/29107?filter%5bcategory_id%5d%5b%5d=&filter%5bcategory_id%5d%5b%5d=38&filter%5brelated_to%5d=&filter%5bsearch_text%5d=&order=recent&per_page=100
http://futureu.europa.eu/processes/OtherIdeas/f/8/proposals/43200
http://futureu.europa.eu/processes/Education/f/36/proposals/9279
https://futureu.europa.eu/processes/Education/f/36/proposals/484?filter%5bdecidim_scope_id%5d=&filter%5bterm%5d=%234&order=most_followed&per_page=100
http://futureu.europa.eu/processes/Education/f/36/proposals/998
https://futureu.europa.eu/processes/Education/f/36/proposals/10135?locale=fr
https://futureu.europa.eu/processes/Education/f/36/proposals/10466?filter%5bcategory_id%5d%5b%5d=39&locale=en&order=recent&per_page=100
https://futureu.europa.eu/processes/Education/f/36/proposals/431?locale=en&order=most_endorsed
http://futureu.europa.eu/processes/Education/f/36/proposals/61711
https://futureu.europa.eu/processes/Education/f/36/proposals/6403?filter%5bdecidim_scope_id%5d=&filter%5bresource_type%5d=Decidim::Proposals::Proposal&filter%5bterm%5d=%23DiscoverEU&order=most_commented&page=3&per_page=20
http://futureu.europa.eu/processes/Education/f/36/proposals/30262
https://futureu.europa.eu/processes/Education/f/36/proposals/64426?locale=fr
http://futureu.europa.eu/processes/Education/f/36/proposals/55112
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περισσότερες πρακτικές εκμάθησης ξένων γλωσσών 
(βλ. ιδέα). 

Μια ομάδα συμμετεχόντων τόνισε την ανάγκη να 
ανασχεδιαστεί το υφιστάμενο εκπαιδευτικό σύστημα 
προκειμένου να προετοιμαστεί η νεολαία μας για το 
μέλλον που θα αντιμετωπίσει. Οι συμμετέχοντες 
ζητούν εκπαίδευση σχετικά με την κλιματική αλλαγή 
(βλ. παράδειγμα ιδέας) και μηχανισμούς για τη 
βελτίωση των δεξιοτήτων των νέων στις θετικές 
επιστήμες, την τεχνολογία, τη μηχανική και τα 
μαθηματικά (STEM), π.χ. μέσω ενός προγράμματος 
βασικών δεξιοτήτων STEM σε ολόκληρη την ΕΕ (βλ. 
ιδέα). Επιπλέον, όπως αναφέρθηκε στο θέμα του 
ψηφιακού μετασχηματισμού, οι συμμετέχοντες ζητούν 
κατάρτιση των νέων στην ψηφιακή ευημερία. 

Ένας άξονας ιδεών αφορά επίσης την ευθυγράμμιση 
της (επαγγελματικής) εκπαίδευσης με το εργασιακό 
γίγνεσθαι (βλ. παράδειγμα ιδέας), καθώς και την 
προαγωγή των επιχειρηματικών δεξιοτήτων στην 
εκπαίδευση (βλ. ιδέα). 

 

Κινητικότητα εντός 
της ΕΕ 

 

Ορισμένοι συμμετέχοντες προτείνουν τη δημιουργία 
διαδικτυακής πύλης υπό τη διαχείριση της ΕΕ για την 
υποβολή αιτήσεων συμμετοχής σε προγράμματα 
τριτοβάθμιας εκπαίδευσης στην ΕΕ. Η πύλη αυτή θα 
μπορούσε επίσης να δώσει τη δυνατότητα στους 
υποψήφιους σπουδαστές να υποβάλουν ταυτόχρονα 
αίτηση για διαφορετικά προγράμματα εντός της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης (βλ. παράδειγμα ιδέας). 

Ένα άλλο επιμέρους θέμα που έθεσαν αρκετοί 
συμμετέχοντες αφορά την διεύρυνση των υποτροφιών 
Erasmus και σε νέους που δεν φοιτούν σε 
πανεπιστήμια, όπως για παράδειγμα σε μαθητές 
λυκείου, συμπεριλαμβανομένων εκείνων που φοιτούν 
στην επαγγελματική εκπαίδευση. Με τον τρόπο αυτό, 
τα άτομα που δεν έχουν εισέλθει στην τριτοβάθμια 
εκπαίδευση θα μπορούσαν να έχουν την ευκαιρία να 
ζήσουν στο εξωτερικό, να ανταλλάξουν καλές 
πρακτικές, να μάθουν νέες γλώσσες και πολιτισμούς 
και να διευρύνουν γενικότερα τις δεξιότητές τους (βλ. 
παράδειγμα ιδέας). 

Μία από τις ευρύτερα αποδεκτές ιδέες στη θεματική 
ενότητα της εκπαίδευσης αφορά την κύρωση της 
σύμβασης της Λισαβόνας για την αναγνώριση τίτλων 
σπουδών, προκειμένου να διευκολυνθεί 
η επαγγελματική και ακαδημαϊκή κινητικότητα στην 
Ελλάδα (βλ. ιδέα). 

Ανεργία των νέων 

 

Μια εξίσου ευρέως αποδεκτή ιδέα στη θεματική 
ενότητα της παιδείας, του πολιτισμού, της νεολαίας και 
του αθλητισμού αφορά το αυξανόμενο ποσοστό των 
νέων που βρίσκονται «εκτός απασχόλησης, 
εκπαίδευσης ή κατάρτισης» (ΕΑΕΚ) στην Ευρώπη. 
Ειδικότερα, οι συμμετέχοντες επισημαίνουν ότι 
οι ΕΑΕΚ είναι μία από τις πλέον ευάλωτες ομάδες της 
σημερινής ευρωπαϊκής κοινωνίας και εκφράζουν 
σοβαρές ανησυχίες ότι οι ΕΑΕΚ θα είναι τα επόμενα 
θύματα των οικονομικών επιπτώσεων της COVID-19. 
Για τον λόγο αυτό, οι συμμετέχοντες θεωρούν ότι 
η ανάληψη άμεσων και συγκεκριμένων δράσεων από 
την ΕΕ είναι ζωτικής σημασίας, όχι μόνο για την 
αντιμετώπιση του φαινομένου των ΕΑΕΚ, αλλά και για 
τη διασφάλιση καλύτερων συνθηκών εργασίας σε 
τομείς όπου κυριαρχούν οι νέοι (βλ. παράδειγμα 

ιδέας). 

 

 

Ευρωπαϊκή 
κληρονομιά 

Στο πλαίσιο αυτού του θέματος, οι συμμετέχοντες 

ζητούν την προστασία και την ανάδειξη του 

ευρωπαϊκού πολιτισμού και της πολιτιστικής 

κληρονομιάς, για παράδειγμα με την καθιέρωση ενός 

Επιτρόπου της ΕΕ για τον πολιτισμό (βλ. ιδέα) και, 

γενικότερα, να επενδύσουν περισσότερο στη 

διατήρηση της κοινής πολιτιστικής μνήμης της ΕΕ. 

http://futureu.europa.eu/processes/Education/f/36/proposals/6095
http://futureu.europa.eu/processes/Education/f/36/proposals/2411
http://futureu.europa.eu/processes/Education/f/36/proposals/2741
https://futureu.europa.eu/processes/Education/f/36/proposals/13284
https://futureu.europa.eu/processes/Education/f/36/proposals/42341
https://futureu.europa.eu/processes/Education/f/36/proposals/703?locale=fr
https://futureu.europa.eu/processes/Education/f/36/proposals/1179?filter%5bcategory_id%5d%5b%5d=38&order=most_followed
https://futureu.europa.eu/processes/Education/f/36/proposals/6239?locale=en&order=most_endorsed
https://futureu.europa.eu/processes/Education/f/36/proposals/13843?order=most_endorsed
https://futureu.europa.eu/processes/Education/f/36/proposals/296
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Διάγραμμα 14 — Νοητικός χάρτης της θεματικής ενότητας «Παιδεία, πολιτισμός, νεολαία και αθλητισμός» 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I: 
Κατάλογος 
κορυφαίων σε θετικές 
αντιδράσεις και 
σχόλια ιδεών ανά 
θεματική ενότητα 
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Κορυφαίες σε σχόλια και θετικές αντιδράσεις ιδέες 
ανά θεματική ενότητα 

 

 Κορυφαίες σε θετικές 
αντιδράσεις 

Κορυφαίες σε σχόλια 

Κλιματική αλλαγή και 
περιβάλλον 

Ιδέα: Δίκαιη μετάβαση (βλ. ιδέα) 

Θετικές αντιδράσεις: 308 

Σχόλια: 10 

Ιδέα: Προώθηση της πυρηνικής 
ενέργειας στις περιπτώσεις όπου 
δεν μπορεί να γίνει χρήση της 
ανανεώσιμης ενέργειας (βλ. ιδέα) 

Θετικές αντιδράσεις: 103 

Σχόλια: 134 

Ιδέα: Εξάλειψη των επιδοτήσεων 
για τα ορυκτά καύσιμα  (βλ. ιδέα) 

Θετικές αντιδράσεις: 189 

Σχόλια: 20 

Ιδέα: Βελτίωση της προστασίας 
της φύσης, του περιβάλλοντος, της 
βιοποικιλότητας και των 
ανθρώπων κατά την ανάπτυξη 
βιομηχανικών εγκαταστάσεων 
αιολικής ενέργειας στην Ευρώπη 

(βλ. ιδέα) 

Θετικές αντιδράσεις: 32 

Σχόλια: 69 

Ιδέα: Euro Trainscanner (βλ. ιδέα) 

Θετικές αντιδράσεις: 129 

Σχόλια: 34 

Ιδέα: Μείωση της ρύπανσης του 
περιβάλλοντος μέσω της 
μεταναστευτικής πολιτικής (βλ. 

ιδέα) 

Θετικές αντιδράσεις: 7 

Σχόλια: 64 

Ιδέα: Ένα πιο προσιτό και 
ενδεδειγμένο ευρωπαϊκό 
σιδηροδρομικό δίκτυο ως 
εναλλακτική επιλογή για τα 
δρομολόγια εντός της ΕΕ (βλ. ιδέα) 

Θετικές αντιδράσεις: 116 

Σχόλια: 23 

Ιδέα: Προώθηση της μείωσης της 
κατανάλωσης κρέατος (βλ. ιδέα) 

Θετικές αντιδράσεις: 40 

Σχόλια: 51 

 

Ιδέα: Κυκλική οικονομία, αλλαγή 
των καταναλωτικών συνηθειών 

(βλ. ιδέα) 

Θετικές αντιδράσεις: 106 

Σχόλια: 12 

Ιδέα: Ανάδειξη της πυρηνικής 
ενέργειας στο επίκεντρο του 
πράσινου μετασχηματισμού (βλ. 

ιδέα) 

Θετικές αντιδράσεις: 22 

Σχόλια: 47 

 

 

  

https://futureu.europa.eu/processes/GreenDeal/f/1/proposals/13832
https://futureu.europa.eu/processes/GreenDeal/f/1/proposals/64
https://futureu.europa.eu/processes/GreenDeal/f/1/proposals/85
https://futureu.europa.eu/processes/GreenDeal/f/1/proposals/671
https://futureu.europa.eu/processes/GreenDeal/f/1/proposals/100
https://futureu.europa.eu/processes/GreenDeal/f/1/proposals/638
https://futureu.europa.eu/processes/GreenDeal/f/1/proposals/120
https://futureu.europa.eu/processes/GreenDeal/f/1/proposals/60
https://futureu.europa.eu/processes/GreenDeal/f/1/proposals/75
https://futureu.europa.eu/processes/GreenDeal/f/1/proposals/985
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 Κορυφαίες σε θετικές 
αντιδράσεις 

Κορυφαίες σε σχόλια 

Υγεία Ιδέα: Τεχνολογίες επιστημονικής 
έντασης για υγιή μακροζωία: 
ανάπτυξη και πρόσβαση (βλ. ιδέα) 

Θετικές αντιδράσεις: 414 

Σχόλια: 77 

Ιδέα: Κατάργηση της μετάβασης 
στη θερινή ώρα: Υιοθέτηση του 
ορθού συστήματος ώρας από 
αστρονομική άποψη και, 
προαιρετικά, επίσπευση κατά μία 
ώρα του ωραρίου λειτουργίας (βλ. 

ιδέα) 

Θετικές αντιδράσεις: 32 

Σχόλια: 126 

Ιδέα: Ίση πρόσβαση σε οικονομικά 
προσιτές και υψηλής ποιότητας 
δημόσιες υπηρεσίες, 
συμπεριλαμβανομένων των 
υπηρεσιών υγείας (βλ. ιδέα) Θετικές 

αντιδράσεις: 296 

Σχόλια: 9 

Ιδέα: Τεχνολογίες επιστημονικής 
έντασης για υγιή μακροζωία: 
ανάπτυξη και πρόσβαση (βλ. ιδέα) 

Θετικές αντιδράσεις: 414 

Σχόλια: 77 

Ιδέα: Έρευνα για τη μυαλγική 
εγκεφαλομυελίτιδα (ME/CFS) (βλ. 

ιδέα) 

Θετικές αντιδράσεις: 215 

Σχόλια: 5 

Ιδέα: Έμφαση στην έρευνα για την 
αντιγήρανση και τη μακροζωία (βλ. 

ιδέα) 

Θετικές αντιδράσεις: 137 

Σχόλια: 31 

Ιδέα: Έμφαση στην έρευνα για την 
αντιγήρανση και τη μακροζωία (βλ. 

ιδέα) 

Θετικές αντιδράσεις: 137 

Σχόλια: 31 

Ιδέα: ΟΧΙ στα ψηφιακά (πράσινα) 
διαβατήρια εμβολίων, στα 
πιστοποιητικά και σε πιθανά 
εμφυτεύσιμα μικροτσίπ, καθώς θα 
δημιουργούσαν δύο κατηγορίες 
πολιτών με βάση τον 
εμβολιασμό(βλ.  ιδέα) 

Θετικές αντιδράσεις: 10 

Σχόλια: 25 

Ιδέα: Τροποποίηση της Συνθήκης 
για την ενίσχυση των 
αρμοδιοτήτων της ΕΕ στον τομέα 
της υγείας (βλ. ιδέα) 

Θετικές αντιδράσεις: 74 

Σχόλια: 5 

Ιδέα: Αντικατάσταση της 
πρακτικής της αλλαγής ώρας με τη 
εισαγωγή νέων ωριαίων ατράκτων 
στην Ευρώπη (βλ. ιδέα) 

Θετικές αντιδράσεις: 14 

Σχόλια: 13 

 

 Κορυφαίες σε θετικές 
αντιδράσεις 

Κορυφαίες σε σχόλια 

Ισχυρότερη οικονομία, 
κοινωνική δικαιοσύνη και 
θέσεις εργασίας 

Ιδέα: Ευρωπαϊκός πυλώνας 
κοινωνικών δικαιωμάτων για μια 
κοινωνική οικονομία της αγοράς 

(βλ. ιδέα) 

Θετικές αντιδράσεις: 313 

Σχόλια: 21 

Ιδέα: Βασικό άνευ όρων εισόδημα 

(βλ. ιδέα) 

Θετικές αντιδράσεις: 70 

Σχόλια: 80 

https://futureu.europa.eu/processes/Health/f/3/proposals/826
https://futureu.europa.eu/processes/Health/f/3/proposals/1715
https://futureu.europa.eu/processes/Health/f/3/proposals/13834
https://futureu.europa.eu/processes/Health/f/3/proposals/826
https://futureu.europa.eu/processes/Health/f/3/proposals/1352
https://futureu.europa.eu/processes/Health/f/3/proposals/94
https://futureu.europa.eu/processes/Health/f/3/proposals/94
https://futureu.europa.eu/processes/Health/f/3/proposals/888
https://futureu.europa.eu/processes/Health/f/3/proposals/677
https://futureu.europa.eu/processes/Health/f/3/proposals/1460
https://futureu.europa.eu/processes/Economy/f/10/proposals/13837
https://futureu.europa.eu/processes/Economy/f/10/proposals/112
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Ιδέα: Νέο οικονομικό μοντέλο και 
νέα οικονομική διακυβέρνηση στην 
ΕΕ (βλ. ιδέα) 

Θετικές αντιδράσεις: 307 

Σχόλια: 20 

Ιδέα: Χορήγηση βασικού άνευ 
όρων εισοδήματος (UBI) σε όλη 
την ΕΕ, το οποίο θα διασφαλίζει 
την υλική επιβίωση και τη 
δυνατότητα κάθε ατόμου να 
συμμετέχει στην κοινωνία (βλ. ιδέα) 

Θετικές αντιδράσεις: 166 

Σχόλια: 58 

Ιδέα: Ένα ανανεωμένο ευρωπαϊκό 
κοινωνικό συμβόλαιο για μια 
δίκαιη ανάκαμψη (βλ. ιδέα) 

Θετικές αντιδράσεις: 294 

Σχόλια: 20 

Ιδέα: Έναρξη καταπολέμησης των 
φορολογικών παραδείσων εντός 
και εκτός της ΕΕ (βλ. ιδέα) 

Θετικές αντιδράσεις: 221 

Σχόλια: 49 

Ιδέα: Έναρξη καταπολέμησης των 
φορολογικών παραδείσων εντός 
και εκτός της ΕΕ (βλ. ιδέα) 

Θετικές αντιδράσεις: 221 

Σχόλια: 49 

Ιδέα: Πρόταση για αγγλικές πόλεις 
στην Ευρώπη (βλ. ιδέα) 

Θετικές αντιδράσεις: 2 

Σχόλια: 34 

 

Ιδέα: Ο προϋπολογισμός της ΕΕ 
στην υπηρεσία των Ευρωπαίων: 
Μια δημοσιονομική ένωση (βλ. 

ιδέα) Θετικές αντιδράσεις: 198 

Σχόλια: 23 

Ιδέα: Αύξηση του 
προϋπολογισμού της ΕΕ μέσω 
περισσότερων άμεσων 
συνεισφορών (βλ. ιδέα) 

Θετικές αντιδράσεις: 36 

Σχόλια: 33 

 

 Κορυφαίες σε θετικές 
αντιδράσεις 

Κορυφαίες σε σχόλια 

Η ΕΕ στον κόσμο Ιδέα:  Δημιουργία Ευρωπαϊκού 
Στρατού (βλ. ιδέα) 

Θετικές αντιδράσεις: 395 

Σχόλια: 201 

Ιδέα:  Δημιουργία Ευρωπαϊκού 
Στρατού (βλ. ιδέα) 

Θετικές αντιδράσεις: 395 

Σχόλια: 201 

Ιδέα: Η ΕΣΣΟ ζητεί τη 
μεταρρύθμιση της εμπορικής και 
επενδυτικής πολιτικής της ΕΕ και 
την εκ νέου υιοθέτηση της 
πολυμερούς προσέγγισης σε 
παγκόσμιο επίπεδο  (βλ. ιδέα) 

Θετικές αντιδράσεις: 310 

Σχόλια: 8 

Ιδέα: Ενοποίηση της Ευρώπης: 
Συνέχιση της διεύρυνσης της ΕΕ  

(βλ. ιδέα) 

Θετικές αντιδράσεις: 158 

Σχόλια: 42 

Ιδέα: Εξωτερική πολιτική σε 
επίπεδο ΕΕ με βάση την απόλυτη 
πλειοψηφία και όχι την ομοφωνία 

(βλ. ιδέα) 

Θετικές αντιδράσεις: 208 

Σχόλια: 39 

Ιδέα: Εξωτερική πολιτική σε 
επίπεδο ΕΕ με βάση την απόλυτη 
πλειοψηφία και όχι την ομοφωνία 

(βλ. ιδέα) 

Θετικές αντιδράσεις: 208 

Σχόλια: 39 

Ιδέα: Λειτουργώντας ως ενιαίο 
σύνολο: Η ΕΕ ως παγκόσμιας 
παράγοντας (βλ. ιδέα) 

Ιδέα: Ενοποίηση των ενόπλων 
δυνάμεων των κρατών μελών σε 
ευρωπαϊκό επίπεδο  (βλ. ιδέα) 

https://futureu.europa.eu/processes/Economy/f/10/proposals/13836
https://futureu.europa.eu/processes/Economy/f/10/proposals/1556
https://futureu.europa.eu/processes/Economy/f/10/proposals/13835
https://futureu.europa.eu/processes/Economy/f/10/proposals/91
https://futureu.europa.eu/processes/Economy/f/10/proposals/91
https://futureu.europa.eu/processes/Economy/f/10/proposals/455
https://futureu.europa.eu/processes/Economy/f/10/proposals/188
https://futureu.europa.eu/processes/Economy/f/10/proposals/47
https://futureu.europa.eu/processes/EUInTheWorld/f/16/proposals/142
https://futureu.europa.eu/processes/EUInTheWorld/f/16/proposals/142
https://futureu.europa.eu/processes/EUInTheWorld/f/16/proposals/13844
https://futureu.europa.eu/processes/EUInTheWorld/f/16/proposals/93
https://futureu.europa.eu/processes/EUInTheWorld/f/16/proposals/159
https://futureu.europa.eu/processes/EUInTheWorld/f/16/proposals/159
https://futureu.europa.eu/processes/EUInTheWorld/f/16/proposals/192
https://futureu.europa.eu/processes/EUInTheWorld/f/16/proposals/1175
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Θετικές αντιδράσεις: 197 

Σχόλια: 16 

Θετικές αντιδράσεις: 14 

Σχόλια: 33 

 

Ιδέα: Στρατηγική αυτονομία  (βλ. 

ιδέα) 

Θετικές αντιδράσεις: 186 

Σχόλια: 27 

Ιδέα: Στρατηγική αυτονομία  (βλ. 

ιδέα) 

Θετικές αντιδράσεις: 186 

Σχόλια: 27 

 

 Κορυφαίες σε θετικές 
αντιδράσεις 

Κορυφαίες σε σχόλια 

Αξίες και δικαιώματα, κράτος 
δικαίου, ασφάλεια 

Ιδέα: Ισότητα των φύλων (βλ. ιδέα) 

Θετικές αντιδράσεις: 303 

Σχόλια: 11 

Ιδέα: Δημιουργία κοινού 
ευρωπαϊκού στρατού (βλ. ιδέα) 

Θετικές αντιδράσεις: 53 

Σχόλια: 175 

Ιδέα: Ενίσχυση της επιβολής της 
εφαρμογής των πράξεων για τα 
ανθρώπινα δικαιώματα (βλ. ιδέα) 

Θετικές αντιδράσεις: 296 

Σχόλια: 19 

Ιδέα: Ευρωπαϊκός στρατός (βλ. 

ιδέα) 

Θετικές αντιδράσεις: 4 

Σχόλια: 57 

Ιδέα: Η ΕΕ θα πρέπει να επιβάλει 
την υποχρέωση σεβασμού του 
κράτους δικαίου εντός των 
συνόρων της (βλ. ιδέα) 

Θετικές αντιδράσεις: 179 

Σχόλια: 13 

Ιδέα: Το «ζήτημα της ανατολικής 
Ευρώπης» είναι υπαρκτό (βλ. ιδέα) 

Θετικές αντιδράσεις: 19 

Σχόλια: 22 

Ιδέα: Προστασία των θεμελιωδών 
αξιών μας: Μηχανισμός για τη 
δημοκρατία, το κράτος δικαίου και 
τα θεμελιώδη δικαιώματα (βλ. ιδέα) 

Θετικές αντιδράσεις: 175 

Σχόλια: 13 

Ιδέα: Switch Off: EURATOM. 
Κατάργηση της συμφωνίας 
προστασίας και χρηματοδότησης 
της πυρηνικής βιομηχανίας. Για 
μια πραγματική πράσινη 
συμφωνία και μια δίκαιη 
ενεργειακή μετάβαση  (βλ. ιδέα) 

Θετικές αντιδράσεις: 30 

Σχόλια: 22 

Ιδέα: Η Ευρωπαϊκή Ένωση θα 
πρέπει να πρωτοστατήσει στην 
κατάργηση της βάναυσης 
βιομηχανίας των ζώων και να 
αναγνωρίσει δικαιώματα στα ζώα 

(βλ. ιδέα) 

Θετικές αντιδράσεις: 55 

Σχόλια: 20 

Ιδέα: Η Ευρωπαϊκή Ένωση θα 
πρέπει να πρωτοστατήσει στην 
κατάργηση της βάναυσης 
βιομηχανίας των ζώων και να 
αναγνωρίσει δικαιώματα στα ζώα 

(βλ. ιδέα) 

Θετικές αντιδράσεις: 55 

Σχόλια: 20 

 

  

https://futureu.europa.eu/processes/EUInTheWorld/f/16/proposals/102
https://futureu.europa.eu/processes/EUInTheWorld/f/16/proposals/102
https://futureu.europa.eu/processes/ValuesRights/f/12/proposals/13840
https://futureu.europa.eu/processes/ValuesRights/f/12/proposals/299
https://futureu.europa.eu/processes/ValuesRights/f/12/proposals/13839
https://futureu.europa.eu/processes/ValuesRights/f/12/proposals/5361
https://futureu.europa.eu/processes/ValuesRights/f/12/proposals/77
https://futureu.europa.eu/processes/ValuesRights/f/12/proposals/694
https://futureu.europa.eu/processes/ValuesRights/f/12/proposals/160
https://futureu.europa.eu/processes/ValuesRights/f/12/proposals/2113
https://futureu.europa.eu/processes/ValuesRights/f/12/proposals/5911
https://futureu.europa.eu/processes/ValuesRights/f/12/proposals/5911
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 Κορυφαίες σε θετικές 
αντιδράσεις 

Κορυφαίες σε σχόλια 

Ψηφιακός μετασχηματισμός Ιδέα: Δίκαιη ψηφιοποίηση (βλ. ιδέα) 

Θετικές αντιδράσεις: 329 

Σχόλια: 29 

Ιδέα: EU-CAP = Πλατφόρμα 
Ενημέρωσης των Ευρωπαίων 
Πολιτών (βλ. ιδέα) 

Θετικές αντιδράσεις: 0 

Σχόλια: 81 

Ιδέα: Δημόσια χρηματοδότηση 
ανοικτού λογισμικού και υλισμικού 

(βλ. ιδέα) 

Θετικές αντιδράσεις: 131 

Σχόλια: 9 

Ιδέα: Απαγόρευση 
κρυπτονομισμάτων (βλ. ιδέα) 

Θετικές αντιδράσεις: 12 

Σχόλια: 39 

Ιδέα: Ευρωπαϊκή παραγωγή τσιπ 

(βλ. ιδέα) 

Θετικές αντιδράσεις: 101 

Σχόλια: 25 

Ιδέα: Καθολικό εισόδημα για τους 
συντηρητές λογισμικού ανοικτού 
κώδικα (βλ. ιδέα) 

Θετικές αντιδράσεις: 47 

Σχόλια: 32 

Ιδέα: Όλοι οι πολίτες της ΕΕ θα 
πρέπει να έχουν ισότιμη 
πρόσβαση στην πλατφόρμα 
Kickstarter (βλ. ιδέα) 

Θετικές αντιδράσεις: 95 

Σχόλια: 11 

Ιδέα: Δίκαιη ψηφιοποίηση (βλ. ιδέα) 

Θετικές αντιδράσεις: 329 

Σχόλια: 29 

Ιδέα: ΓΚΠΔ: Η άρνηση συλλογής 
δεδομένων προσωπικού 
χαρακτήρα πρέπει να είναι 
τουλάχιστον το ίδιο εύκολη όσο και 
η συγκατάθεση σε αυτή (βλ. ιδέα) 

Θετικές αντιδράσεις: 84 

Σχόλια: 5 

Ιδέα: Παγκόσμια συνεργασία στον 
τομέα της τεχνητής νοημοσύνης 

(βλ. ιδέα) 

Θετικές αντιδράσεις: 21 

Σχόλια: 27 

 

 Κορυφαίες σε θετικές 
αντιδράσεις 

Κορυφαίες σε σχόλια 

Ευρωπαϊκή δημοκρατία Ιδέα: Η ισχύς εν τη ενώσει: Μια 
δημοκρατική ευρωπαϊκή 
Ομοσπονδία (βλ. ιδέα) 

Θετικές αντιδράσεις: 472 

Σχόλια: 133 

Ιδέα: Χρειαζόμαστε μια κοινή 
ευρωπαϊκή γλώσσα (βλ. ιδέα) 

Θετικές αντιδράσεις: 107 

Σχόλια: 167 

Ιδέα: Πραγματικά ευρωπαϊκές 
εκλογές: Υπερεθνικά 
πανευρωπαϊκά ψηφοδέλτια (βλ. 

ιδέα) 

Θετικές αντιδράσεις: 359 

Σχόλια: 86 

Ιδέα: Η ισχύς εν τη ενώσει: Μια 
δημοκρατική ευρωπαϊκή 
Ομοσπονδία (βλ. ιδέα) 

Θετικές αντιδράσεις: 472 

Σχόλια: 133 

Ιδέα: Βελτίωση της διαδικασίας 
λήψης αποφάσεων για μια 

Ιδέα: Άμεση εκλογή του Προέδρου 
της Ευρωπαϊκής Ένωσης (βλ. ιδέα) 

Θετικές αντιδράσεις: 181 

https://futureu.europa.eu/processes/Digital/f/15/proposals/13838
https://futureu.europa.eu/processes/Digital/f/15/proposals/5553
https://futureu.europa.eu/processes/Digital/f/15/proposals/61
https://futureu.europa.eu/processes/Digital/f/15/proposals/821
https://futureu.europa.eu/processes/Digital/f/15/proposals/167
https://futureu.europa.eu/processes/Digital/f/15/proposals/1364
https://futureu.europa.eu/processes/Digital/f/15/proposals/2014
https://futureu.europa.eu/processes/Digital/f/15/proposals/13838
https://futureu.europa.eu/processes/Digital/f/15/proposals/477
https://futureu.europa.eu/processes/Digital/f/15/proposals/255
https://futureu.europa.eu/processes/Democracy/f/6/proposals/178
https://futureu.europa.eu/processes/Democracy/f/6/proposals/43
https://futureu.europa.eu/processes/Democracy/f/6/proposals/55
https://futureu.europa.eu/processes/Democracy/f/6/proposals/178
https://futureu.europa.eu/processes/Democracy/f/6/proposals/53


 

 
© Kantar Public 2021 69 

 

δικαιότερη Ευρώπη (βλ. ιδέα) 

Θετικές αντιδράσεις: 318 

Σχόλια: 14 

Σχόλια: 93 

Ιδέα: Πρωτόκολλο κοινωνικής 
προόδου (βλ. ιδέα) 

Θετικές αντιδράσεις: 317 

Σχόλια: 13 

Ιδέα: Πραγματικά ευρωπαϊκές 
εκλογές: Υπερεθνικά 
πανευρωπαϊκά ψηφοδέλτια (βλ. 

ιδέα) 

Θετικές αντιδράσεις: 359 

Σχόλια: 86 

Ιδέα: Οικονομική δημοκρατία (βλ. 

ιδέα) 

Θετικές αντιδράσεις: 306 

Σχόλια: 25 

Ιδέα: Η ευρωπαϊκή δημοκρατία 
ξεκινά με μια κοινή γλώσσα: 
Εσπεράντο (βλ. ιδέα) 

Θετικές αντιδράσεις: 29 

Σχόλια: 75 

 

 Κορυφαίες σε θετικές 
αντιδράσεις 

Κορυφαίες σε σχόλια 

Μετανάστευση Ιδέα: Μια κοινή πολιτική 
μετανάστευσης και ασύλου, με 
βάση τον σεβασμό των 
δικαιωμάτων και την ίση 
μεταχείριση (βλ. ιδέα) 

Θετικές αντιδράσεις: 313 

Σχόλια: 15 

Ιδέα: Τέλος στη μετανάστευση 
από μη ευρωπαϊκές και μη 
ανεπτυγμένες χώρες (βλ. ιδέα) 

Θετικές αντιδράσεις: 93 

Σχόλια: 104 

Ιδέα: Τέλος στη μετανάστευση από 
μη ευρωπαϊκές και μη ανεπτυγμένες 
χώρες (βλ. ιδέα) 

Θετικές αντιδράσεις: 93 

Σχόλια: 104 

Ιδέα: Απομάκρυνση παράτυπων 
αιτούντων άσυλο/μεταναστών  

(βλ. ιδέα) 

Θετικές αντιδράσεις: 33 

Σχόλια: 69 

Ιδέα: Μετανάστευση και ένταξη (βλ. 

ιδέα) 

Θετικές αντιδράσεις: 61 

Σχόλια: 55 

Ιδέα: Μετανάστευση και ένταξη 

(βλ. ιδέα) 

Θετικές αντιδράσεις: 61 

Σχόλια: 55 

Ιδέα: Απέλαση από την ΕΕ (βλ. ιδέα) 

Θετικές αντιδράσεις: 57 

Σχόλια: 30 

Ιδέα: Χορήγηση πανευρωπαϊκών 
δικαιωμάτων σε Βρετανούς 
πολίτες που διαμένουν σε χώρες 
της ΕΕ (βλ. ιδέα) 

Θετικές αντιδράσεις: 12 

Σχόλια: 35 

Ιδέα: Το όραμα της LYMEC για τις 
πολιτικές προτεραιότητες στον 
τομέα του ασύλου και της 
μετανάστευσης (βλ. ιδέα) 

Θετικές αντιδράσεις: 41 

Σχόλια: 1 

Ιδέα: Ο Irenäus Eibl-Eibesfeldt για 
το ανθρώπινο πείραμα του 21ου 
αιώνα (βλ. ιδέα) 

Θετικές αντιδράσεις: 2 

Σχόλια: 33 

 

https://futureu.europa.eu/processes/Democracy/f/6/proposals/13863
https://futureu.europa.eu/processes/Democracy/f/6/proposals/13862
https://futureu.europa.eu/processes/Democracy/f/6/proposals/55
https://futureu.europa.eu/processes/Democracy/f/6/proposals/13864
https://futureu.europa.eu/processes/Democracy/f/6/proposals/1997
https://futureu.europa.eu/processes/Migration/f/34/proposals/13841
https://futureu.europa.eu/processes/Migration/f/34/proposals/119
https://futureu.europa.eu/processes/Migration/f/34/proposals/119
https://futureu.europa.eu/processes/Migration/f/34/proposals/224
https://futureu.europa.eu/processes/Migration/f/34/proposals/110
https://futureu.europa.eu/processes/Migration/f/34/proposals/110
https://futureu.europa.eu/processes/Migration/f/34/proposals/74
https://futureu.europa.eu/processes/Migration/f/34/proposals/210
https://futureu.europa.eu/processes/Migration/f/34/proposals/16006
https://futureu.europa.eu/processes/Migration/f/34/proposals/7888
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 Κορυφαίες σε θετικές 
αντιδράσεις 

Κορυφαίες σε σχόλια 

Παιδεία, πολιτισμός, νεολαία 
και αθλητισμός 

Ιδέα: Νεολαία. Η ΕΕ δεν πρέπει να 
χρηματοδοτεί την επισφάλεια (βλ. 

ιδέα) 

Θετικές αντιδράσεις: 310 

Σχόλια: 7 

Ιδέα: Ανάγκη για βελτίωση της 
εκμάθησης γλωσσών στην ΕΕ (βλ. 

ιδέα) 

Θετικές αντιδράσεις: 220 

Σχόλια: 59 

Ιδέα: Η διά βίου μάθηση και το 
δικαίωμα στην κατάρτιση πρέπει 
γίνει πραγματικότητα για όλους 
στην Ευρώπη (βλ. ιδέα) 

Θετικές αντιδράσεις: 307 

Σχόλια: 12 

Ιδέα: Διδασκαλία γλωσσών στην 
Ευρώπη (βλ. ιδέα) 

Θετικές αντιδράσεις: 112 

Σχόλια: 43 

Ιδέα: Ανάγκη για βελτίωση της 
εκμάθησης γλωσσών στην ΕΕ (βλ. 

ιδέα) 

Θετικές αντιδράσεις: 220 

Σχόλια: 59 

Ιδέα: Δημιουργία ενός ευρωπαϊκού 
δημόσιου ραδιοτηλεοπτικού 
φορέα (βλ. ιδέα) 

Θετικές αντιδράσεις: 161 

Σχόλια: 33 

Ιδέα: Δημιουργία ενός ευρωπαϊκού 
δημόσιου ραδιοτηλεοπτικού 
φορέα (βλ. ιδέα) 

Θετικές αντιδράσεις: 161 

Σχόλια: 33 

Ιδέα: Προώθηση των λατινικών 
στα ευρωπαϊκά σχολεία (βλ. ιδέα) 

Θετικές αντιδράσεις: 28 

Σχόλια: 25 

Ιδέα: Διδασκαλία γλωσσών στην 
Ευρώπη (βλ. ιδέα) 

Θετικές αντιδράσεις: 112 

Σχόλια: 43 

Ιδέα: Εσπεράντο – Διεθνής 
βοηθητική γλώσσα (βλ. ιδέα) 

Θετικές αντιδράσεις: 56 

Σχόλια: 22 

 

 

 

https://futureu.europa.eu/processes/Education/f/36/proposals/13843
https://futureu.europa.eu/processes/Education/f/36/proposals/23893
https://futureu.europa.eu/processes/Education/f/36/proposals/13842
https://futureu.europa.eu/processes/Education/f/36/proposals/260
https://futureu.europa.eu/processes/Education/f/36/proposals/23893
https://futureu.europa.eu/processes/Education/f/36/proposals/163
https://futureu.europa.eu/processes/Education/f/36/proposals/163
https://futureu.europa.eu/processes/Education/f/36/proposals/484
https://futureu.europa.eu/processes/Education/f/36/proposals/260
https://futureu.europa.eu/processes/Education/f/36/proposals/1536
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Οι παράμετροι που χρησιμοποιούνται για την ανάλυση 
στην παρούσα έκθεση προέρχονται από μια ζωντανή 
πλατφόρμα όπου τα δεδομένα ενημερώνονται 
συνεχώς, ακόμη και κατά τη διάρκεια της ανάλυσης 
δεδομένων της ερευνητικής ομάδας. 

Οι κύριες παράμετροι που χρησιμοποιούνται για την 
ποσοτική ανάλυση είναι οι εξής: 

 Αριθμητικά δεδομένα για τις ιδέες που 
συνεισφέρουν οι συμμετέχοντες, είτε ως 
ιδιώτες είτε ως εκπρόσωποι ενός οργανισμού. 
Τα αριθμητικά δεδομένα συνίστανται από ένα 
σύνολο ιδεών —αθροιστικά και εντός των 
διαφόρων θεματικών ενοτήτων. 

 Αριθμητικά δεδομένα για τις θετικές 
αντιδράσεις: Οι θετικές αντιδράσεις είναι 
παρόμοιες με τα χαρακτηριστικά «μου 

αρέσει/είμαι υπέρ» των κοινωνικών δικτύων. 
Υποδηλώνουν το ενδιαφέρον των 
συμμετεχόντων σε μια ιδέα και την εν γένει 
θετική στάση τους απέναντί της, χωρίς 
ωστόσο να παρέχουν ενδείξεις τυχόν 
αντίρρησης σε αυτήν. Ως εκ τούτου, ο αριθμός 
των θετικών αντιδράσεων δεν αποδεικνύει 
από μόνος του τη γενική αποδοχή της ιδέας, 
αλλά αποτελεί μία μόνο από τις πολλές 
πτυχές που λαμβάνονται υπόψη κατά την 
ανάλυση των συνεισφορών στην πλατφόρμα. 
Τα αριθμητικά δεδομένα αποτελούνται από 
τον σύνολο των θετικών αντιδράσεων —
αθροιστικά, στο πλαίσιο των διαφόρων 
θεματικών ενοτήτων και σε σχέση με μια 
συγκεκριμένη ιδέα (χρησιμοποιούνται επίσης 
για την ταξινόμηση των ιδεών με βάση τον 
αριθμό των θετικών αντιδράσεων). 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ II: 
Μεθοδολογία 
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 Αριθμητικά δεδομένα για τα σχόλια των 
συμμετεχόντων: η ανάλυση περιλαμβάνει 
επίσης τον αριθμό των σχολίων κάθε 
συμμετέχοντος επί των ιδεών των άλλων 
συμμετεχόντων, καθώς βάσει αυτού μπορεί 
να εκτιμηθεί ο βαθμός ενεργού ενδιαφέροντος 
για την ιδέα αυτή. Από άποψη ουσίας, τα 
σχόλια μπορούν να καλύπτουν ένα ευρύ 
φάσμα ανατροφοδότησης, δηλώνοντας 
ουδετερότητα, συμφωνία ή και έντονη 
διαφωνία. Αυτό αντικατοπτρίζεται στην 
ποιοτική ανάλυση (βλ. κατωτέρω). Τα 
αριθμητικά δεδομένα αποτελούνται από τον 
σύνολο των σχολίων —αθροιστικά, στο 
πλαίσιο των διαφόρων θεματικών ενοτήτων 
και σε σχέση με μια συγκεκριμένη ιδέα 
(χρησιμοποιούνται επίσης για την ταξινόμηση 
των ιδεών με βάση τον αριθμό των σχολίων). 

 Αριθμητικά δεδομένα για τις εκδηλώσεις: οι 
συνεισφέροντες μπορούν να οργανώσουν 
εκδηλώσεις στην πλατφόρμα και να 
αναρτήσουν περιεχόμενο σχετικά με αυτές. 
Τα αριθμητικά δεδομένα καλύπτουν ένα 
σύνολο εκδηλώσεων —αθροιστικά και εντός 
των διαφόρων θεματικών ενοτήτων. 

 Κοινωνικοδημογραφικά δεδομένα 
(ανωνυμοποιημένα): Προτού συμμετάσχουν 
στην πλατφόρμα, οι συνεισφέροντες 
καλούνται να παράσχουν πληροφορίες 
σχετικά με την χώρα διαμονής τους, το 
εκπαιδευτικό τους υπόβαθρο, την ηλικία τους, 
το φύλο τους και την επαγγελματική τους 
κατάσταση. Η επεξεργασία των δεδομένων 
γίνεται ανώνυμα. Δεδομένου ότι 
οι πληροφορίες αυτές κοινοποιούνται 
οικειοθελώς (επί του παρόντος περίπου το 
78 % των συμμετεχόντων τις παρέχει), 
υπάρχουν περιορισμοί όσον αφορά τις 
πληροφορίες που μπορούν να παρασχεθούν 
στα προφίλ των συμμετεχόντων. Είναι 
εξαιρετικά απίθανο να παράσχουν 
οι συμμετέχοντες πληροφορίες σχετικά με το 
επάγγελμα, την εκπαίδευση και τη χώρα 
διαμονής τους. Για τους οργανισμούς 
μπορούν να παρασχεθούν πληροφορίες μόνο 
όσον αφορά τη χώρα όπου εδρεύουν. 

Η έκθεση επικεντρώνεται κυρίως στην ποιοτική 
ανάλυση βάσει των ιδεών και των σχολίων για να 
δώσει μια γενική εικόνα της περιεχομένου της 
πλατφόρμας. Στο πλαίσιο των προκαθορισμένων 
θεματικών ενοτήτων προσδιορίζονται θέματα και, σε 
ορισμένες περιπτώσεις, επιμέρους θέματα. 

Στην πράξη, στο πλαίσιο κάθε θεματικής ενότητας, 
πραγματοποιήθηκε μη αυτόματη ανάλυση κειμένου 
και ομαδοποίηση του συνόλου των προτεινόμενων 

ιδεών από ερευνητική ομάδα, με τη βοήθεια 
ηλεκτρονικού εργαλείου ομαδοποίησης. Ακολούθως, 
η ερευνητική ομάδα διάβασε τις ιδέες και τα σχόλια 
εντός της προσδιορισθείσας ομάδας για να συνοψίσει 
τα θέματα και πιθανά επιμέρους θέματα, 
επισημαίνοντας επίσης παραλλαγές και ενδεχόμενα 
σημεία διαφωνίας στις ενότητες σχολίων. 

Απώτερος στόχος αυτής της ποιοτικής προσέγγισης 
δεν είναι μόνο η καταγραφή των θεμάτων ή των ιδεών 
που προσελκύουν το μεγαλύτερο ενδιαφέρον στην 
πλατφόρμα, αλλά και η καταγραφή του εύρους και 
της πολυμορφίας των ιδεών στο πλαίσιο μιας 
θεματικής ενότητας. Σε περίπτωση που αρκετές 
ιδέες που υποβλήθηκαν στην πλατφόρμα αποτελούν 
πρακτικά εκφράσεις της ίδιας ιδέας ή του ίδιου 
επιμέρους θέματος, τούτο επισημαίνεται στην 
περίληψη με την προσθήκη της μνείας 
«επαναλαμβανόμενη/-ο» ή «σημαντική/-ό» ιδέα ή 
επιμέρους θέμα. 

Οι περιλήψεις περιλαμβάνουν επίσης συνδέσμους 
προς ιδέες που περιέχουν επεξηγήσεις, στις οποίες 
περιγράφεται μια συγκεκριμένη πρόταση ή παρέχεται 
μια ικανοποιητική σύνοψη του γενικού επιχειρήματος 
του συγκεκριμένου θέματος ή επιμέρους θέματος. 

Η υποδιαίρεση μιας θεματικής ενότητας σε θέματα και 
επιμέρους θέματα ή ιδέες απεικονίζεται οπτικά στον 
σχετικό νοητικό χάρτη. 
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