
  

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Εθνική ομάδα πολιτών για το μέλλον της Ευρώπης στο 
Βερολίνο 

– Συστάσεις των πολιτών – 
 
 

Η Γερμανία διοργάνωσε τη διάσκεψη της εθνικής της ομάδας πολιτών για το μέλλον της 
Ευρώπης στις 5, 8, 15 και 16 Ιανουαρίου. Η διαδικασία επιλογής των πολιτών ακολούθησε τη 
στρωματοποιημένη τυχαία επιλογή των συμμετεχόντων στις ομάδες ευρωπαίων πολιτών. 
Κλήθηκαν να συμμετάσχουν 12 000 γερμανοί πολίτες· από αυτούς που εκδήλωσαν 
ενδιαφέρον επιλέχθηκαν περίπου 100, λήφθηκαν δε υπόψη τα τρέχοντα στοιχεία απογραφής 
της Ομοσπονδιακής Δημοκρατίας της Γερμανίας, ώστε να αποτυπωθεί συνολικά η 
ποικιλομορφία της γερμανικής κοινωνίας και του πληθυσμού της. Στο πλαίσιο της εθνικής 
ομάδας πολιτών, οι συμμετέχοντες συζήτησαν πέντε θέματα: ο ρόλος της ΕΕ στον κόσμο· μια 
ισχυρότερη οικονομία· κλίμα και περιβάλλον· κοινωνική δικαιοσύνη· ευρωπαϊκές αξίες και 
κράτος δικαίου. Στη συνέχεια, διατύπωσαν συγκεκριμένες συστάσεις για καθέναν από αυτούς 
τους θεματικούς τομείς, οι οποίες εγκρίθηκαν κατά την τελική σύνοδο ολομέλειας της 16ης 
Ιανουαρίου: www.youtube.com/watch?v=cefqmarZXzY 

http://www.youtube.com/watch?v=cefqmarZXzY


 

Πίνακας 1: 
 

Σύνδεση των συμφερόντων εξωτερικού εμπορίου με μέτρα πολιτικής για το κλίμα 
 

Συνιστούμε στην ΕΕ (ιδίως στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή) να δρομολογήσει δέσμη επενδύσεων 
για φιλικές προς το κλίμα τεχνολογίες και καινοτομίες, συμπεριλαμβανομένων 
χρηματοδοτικών προγραμμάτων. Η δέσμη αυτή θα πρέπει να χρηματοδοτηθεί μέσω 
εισαγωγικών δασμών που σχετίζονται με το κλίμα, οι οποίοι θα προορίζονται και θα 
μετακυλίονται ως χρηματική αποζημίωση για τις ζημίες που προκαλούνται στο κλίμα. Στο 
πλαίσιο αυτό, θα καθιερωθεί για ορισμένα προϊόντα ένα σύστημα βαθμολόγησης για την 
αξιολόγηση της βιωσιμότητάς τους. Μια σαφής θέση της ΕΕ και μια ισχυρή και καινοτόμος 
Ευρώπη θα συνέβαλλαν στην επίτευξη των παγκόσμιων στόχων για το κλίμα. Αυτό θα 
συμβάλει στην παγίωση του ρόλου της Ευρωπαϊκής Ένωσης ως υπεύθυνου, παγκόσμιου 
πρωτοπόρου και μοντέλου που εξασφαλίζει τον πλούτο και μπορεί να επιφέρει βιώσιμες 
παγκόσμιες αλλαγές. Οι στόχοι αυτοί είναι σημαντικοί για εμάς, διότι η ΕΕ συμβάλλει 
σταθερά στην καταπολέμηση της κλιματικής αλλαγής, η οποία μακροπρόθεσμα θα μπορούσε 
να συμβάλει σημαντικά στην εδραίωση της παγκόσμιας ειρήνης. 

 
 
 
 

Πίνακας 2: 
 

Δημιουργία κινήτρων για την εγκατάσταση της παραγωγής στην ΕΕ, ιδίως της παραγωγής 
βασικών προμηθειών 

Προκειμένου να διευκολυνθεί η παραγωγή βασικών προμηθειών στην ΕΕ, συνιστούμε την 
επιτάχυνση και την τυποποίηση των διαδικασιών έγκρισης, τη μείωση της γραφειοκρατίας 
και την παροχή επιδοτήσεων σε εταιρείες που μετεγκαθίστανται στην ΕΕ και/ή αναπτύσσουν 
εγκαταστάσεις παραγωγής στην ΕΕ. Η ΕΕ θα πρέπει να προωθήσει τις ανανεώσιμες πηγές 
ενέργειας σε μαζική κλίμακα προκειμένου να μειωθεί το ενεργειακό κόστος. 

Με τα μέτρα αυτά, επιθυμούμε να συντομεύσουμε τις αλυσίδες εφοδιασμού και να τις 
κάνουμε πιο φιλικές προς το κλίμα, να συμβάλουμε στην ενίσχυση της ΕΕ και να 
δημιουργήσουμε θέσεις εργασίας στις οποίες θα γίνονται σεβαστά τα ανθρώπινα 
δικαιώματα. 

Οι στόχοι αυτοί είναι σημαντικοί για εμάς, διότι η μετεγκατάσταση της παραγωγής στην ΕΕ 
θα καθιστούσε την ΕΕ πιο αυτόνομη σε διεθνές επίπεδο και λιγότερο ευάλωτη πολιτικά. 



 

Πίνακας 1: 
 

Digi-Score – πόντοι για μια ισχυρή ψηφιακή οικονομία σε ολόκληρη την ΕΕ 
 

Προτείνουμε τη δημιουργία ενός δημόσια προσβάσιμου ψηφιακού πίνακα βαθμολογίας 
(Digi-Score), υπό τη διαχείριση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής (ΓΔ Connect). Πρόκειται για ένα 
λεπτομερές σύστημα κατάταξης που υποδεικνύει και συγκρίνει το σημερινό επίπεδο 
ψηφιοποίησης των επιχειρήσεων της ΕΕ. Στόχος μας με την παρούσα πρόταση είναι να 
δημιουργήσουμε ένα κίνητρο για την αύξηση της ψηφιοποίησης σε ολόκληρη την Ευρώπη. Οι 
επιχειρήσεις με χαμηλή ψηφιακή βαθμολογία θα έχουν το δικαίωμα να λαμβάνουν 
στοχευμένη στήριξη που θα τις βοηθήσει να καλύψουν την απόσταση. 

Ο στόχος αυτός είναι σημαντικός για εμάς, διότι θα συμβάλει στην προετοιμασία του 
εδάφους για την αύξηση της παραγωγικότητας, της αποδοτικότητας και των πωλήσεων και, 
ως εκ τούτου, στην ενίσχυση της Ευρώπης ως βάσης παραγωγής. 

 

 
Πίνακας 2: 

 
Πλατφόρμα πληροφοριών για την ανταλλαγή γνώσεων και εμπειριών σε ολόκληρη την ΕΕ 

 
Συνιστούμε στην ΕΕ να δημιουργήσει μια πλατφόρμα πληροφοριών για την ανταλλαγή 
γνώσεων και εμπειριών σε ολόκληρη την ΕΕ. Στόχος μας είναι η συγκέντρωση πληροφοριών 
σχετικά με τα διακρατικά μαθήματα εκπαίδευσης και κατάρτισης στην ΕΕ, η ανάδειξη 
παραδειγμάτων βέλτιστων πρακτικών και η παροχή στους πολίτες της ευκαιρίας να 
παρουσιάσουν νέες ιδέες για διασυνοριακές ανταλλαγές. Επιπλέον, θα μπορούσαν να 
παρασχεθούν περαιτέρω πληροφορίες σχετικά με τα διαθέσιμα φόρουμ τεχνικών 
εμπειρογνωμόνων (π.χ. σχετικά με την ενέργεια, το περιβάλλον, την ψηφιοποίηση). 

Θεωρούμε ότι αυτό είναι σημαντικό διότι οι πολίτες χρειάζονται διαφάνεια όσον αφορά τα 
διαθέσιμα διασυνοριακά μαθήματα κατάρτισης και εκπαίδευσης. Θα πρέπει να λαμβάνουν 
καλύτερη καθοδήγηση σε επίπεδο ΕΕ για το ποια φόρουμ και ποιες πλατφόρμες υπάρχουν. 



 

Πίνακας 1: 
 

Κανονισμός για την εγγυημένη διάρκεια ζωής των προϊόντων 
 

Συνιστούμε στην ΕΕ να θεσπίσει νομοθεσία για να διασφαλίσει μια ειδική ανά προϊόν, 
διευρυμένη, εγγυημένη διάρκεια ζωής των προϊόντων που κατασκευάζονται και πωλούνται 
στην ΕΕ και να την καταστήσει διαφανή για τους καταναλωτές. 

Οι πόροι είναι πεπερασμένοι και θα μπορούσαν να εξοικονομηθούν μέσω αυτού του μέτρου, 
καθώς και να αποφευχθούν τα απόβλητα, κάτι το οποίο θα είχε θετικές συνέπειες για το 
περιβάλλον, το κλίμα και τους καταναλωτές. 

Με τον τρόπο αυτό, επιθυμούμε να ενθαρρύνουμε τους κατασκευαστές να διαθέτουν στην 
αγορά πιο ανθεκτικά και επισκευάσιμα προϊόντα. 

 
 

Πίνακας 2: 
 

Μακροπρόθεσμη εκστρατεία της ΕΕ για τη βιώσιμη κατανάλωση και τον βιώσιμο τρόπο 
ζωής 

 
Προτείνουμε ένας ευρωπαϊκός οργανισμός, περιλαμβανομένων των παραρτημάτων του στις 
χώρες της ΕΕ, να διαθέτει δικούς του πόρους και να ηγηθεί της εκστρατείας. 

Στόχος μας είναι να εξασφαλίσουμε ότι όλοι οι πολίτες της ΕΕ έχουν μια κοινή ταυτότητα, 
λαμβάνουν περισσότερο υπόψη την ανάγκη για βιώσιμη κατανάλωση και βιώσιμο τρόπο 
ζωής και υιοθετούν αυτόν τον τρόπο ζωής. 

Οι στόχοι αυτοί είναι σημαντικοί για εμάς, διότι θέλουμε να εμφυσήσουμε ένα εσωτερικό 
κίνητρο για βιώσιμο τρόπο διαβίωσης. 



 

Πίνακας 1: 
 

Δημιουργία περισσότερων ευκαιριών ανταλλαγών για μαθητές στην Ευρώπη 
 
 

Συνιστούμε στην Ευρωπαϊκή Ένωση, εκτός από το υφιστάμενο πρόγραμμα ERASMUS, να 
θεσπίσει κανονισμό σχετικά με ένα πρόγραμμα ανταλλαγών μαθητών ηλικίας 14 έως 25 ετών 
— ανεξάρτητα από το υπόβαθρο, το φύλο και το μορφωτικό επίπεδο. Το εν λόγω πρόγραμμα 
ανταλλαγών θα πρέπει να οργανώνεται συστηματικά και να γνωστοποιείται από τα τοπικά 
σχολεία. Κάθε μαθητής θα πρέπει να έχει τη δυνατότητα να αξιοποιεί το πρόγραμμα 
ανταλλαγών ανά πάσα στιγμή κατά τη διάρκεια της σχολικής του σταδιοδρομίας. Για τον 
σκοπό αυτό, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα πρέπει να υποβάλει πρόταση στο Ευρωπαϊκό 
Κοινοβούλιο και το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο. 

Στόχος μας είναι οι μαθητές, ανεξάρτητα από τις σχολικές επιδόσεις και την οικονομική 
στήριξη από τους γονείς τους, να έχουν τη δυνατότητα να συμμετέχουν σε προγράμματα 
ανταλλαγών σε ολόκληρη την Ευρώπη. Η κουλτούρα των ευρωπαϊκών ανταλλαγών θα πρέπει 
να προάγεται από τη σχολική ηλικία. Πάνω απ’ όλα, είναι σημαντικό τα προγράμματα 
ανταλλαγών να είναι εύκολα προσβάσιμα και απαλλαγμένα από γραφειοκρατία. Μέσω του 
προγράμματος ανταλλαγών, θέλουμε να εδραιώσουμε την ευρωπαϊκή αλληλεγγύη και να 
μειώσουμε τα γλωσσικά εμπόδια. Αυτό θα πρέπει να πραγματοποιηθεί με γνώμονα την 
εκπαιδευτική δικαιοσύνη και τη συμμετοχή στην εκπαίδευση, προκειμένου να ενισχυθούν οι 
διαπολιτισμικές και επικοινωνιακές δεξιότητες. 

Οι στόχοι αυτοί είναι σημαντικοί για εμάς, δεδομένου ότι μπορούν να συμβάλουν στην 
προώθηση της ευρωπαϊκής συνοχής, στην ενίσχυση του σεβασμού και της συνεργασίας και 
στη μετάδοση των ευρωπαϊκών αξιών από νεαρή ηλικία, έτσι ώστε η πολυμορφία της 
Ευρώπης να γίνει αντιληπτή ως ευκαιρία. 

 
 

Πίνακας 2: 
 

Θέσπιση βασικού μισθού ανά επαγγελματική κατηγορία 
 

Συνιστούμε στον Επίτροπο Απασχόλησης και Κοινωνικών Δικαιωμάτων της ΕΕ να υποβάλει 
στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο πρόταση για τη θέσπιση βασικού μισθού ανά επαγγελματική 
κατηγορία σε όλα τα κράτη μέλη. Αυτός ο βασικός μισθός θα πρέπει να αποτελείται από ένα 
ελάχιστο εισόδημα διαβίωσης και από ένα συμπλήρωμα ανά επαγγελματική κατηγορία. 

Στόχος μας είναι οι εργασιακές επιδόσεις και οι μισθοί να είναι συγκρίσιμοι εντός της ΕΕ, 
προκειμένου να ενισχυθεί η κοινωνική δικαιοσύνη. Ο στόχος αυτός είναι σημαντικός για εμάς 
προκειμένου να διασφαλιστεί ότι η βασική αρχή της ΕΕ αντικατοπτρίζεται στην αγορά 
εργασίας: συγκρίσιμες συνθήκες διαβίωσης και εργασίας, ανεξάρτητα από τον τόπο 
κατοικίας και το επάγγελμα του καθενός. 



 

 

Πίνακας 1: 
 

Ενσάρκωση των ευρωπαϊκών αξιών και προβολή τους με συναισθηματικό τρόπο 
 

Προτείνουμε οι ευρωπαϊκές αξίες να γίνουν πιο απτές και να προβάλλονται με πιο 
συναισθηματικό τρόπο. Θα μπορούσαμε να επιτύχουμε αυτό, για παράδειγμα, μέσω μιας 
δέσμης «ενσωμάτωσης», η οποία θα περιλαμβάνει μέσα ενημέρωσης, διαδραστικά στοιχεία 
και μεγαλύτερη συμμετοχή των πολιτών. 

Στόχος μας είναι κάθε άτομο που ζει στην ΕΕ να γνωρίζει τις κοινές αξίες και να ταυτίζεται 
μαζί τους. 

Ο στόχος αυτός είναι σημαντικός για εμάς, διότι αποτελεί τη βάση της συνύπαρξής μας στην 
κοινότητα αξιών μας. Γνωρίζουμε πολύ λίγα για αυτές τις αξίες, διότι απουσιάζει η 
προσωπική σύνδεση την οποία και πρέπει να δημιουργήσουμε. 

 
 

Πίνακας 2: 
 

«Η ζωή στην ΕΕ» 
 

Συνιστούμε στην ΕΕ να αναπτύξει το δικό της εκπαιδευτικό και ενημερωτικό τηλεοπτικό 
πρόγραμμα προκειμένου να ενισχύσει την ευαισθητοποίηση όλων των πολιτών της ΕΕ 
σχετικά με τις κοινές μας αξίες και να εξασφαλίσει εύκολη και απρόσκοπτη πρόσβαση για 
όλους. Οι στόχοι αυτοί είναι σημαντικοί για εμάς, διότι θέλουμε να σχηματίσουμε πλήρη 
εικόνα της κοινής γνώμης σε όλες τις χώρες της ΕΕ. Με τον τρόπο αυτό, θέλουμε να 
ενισχύσουμε τα κοινά μας σημεία και να συμβάλουμε στην προσέγγιση των πολιτών, 
προκειμένου να προωθήσουμε την αλληλεγγύη και να εκπαιδεύσουμε τους πολίτες στο 
κράτος δικαίου, με στόχο να διαφυλάξουμε τη δημοκρατία. 
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