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Βασικές πληροφορίες: Ισχυρότερη οικονομία, κοινωνική δικαιοσύνη και 
θέσεις εργασίας / Εκπαίδευση, νεολαία, πολιτισμός και αθλητισμός / 

Ψηφιακός μετασχηματισμός 
 
Η ομάδα «Ισχυρότερη οικονομία, κοινωνική δικαιοσύνη και θέσεις εργασίας / 
Εκπαίδευση, πολιτισμός, νεολαία και αθλητισμός / Ψηφιακός μετασχηματισμός» 
ασχολείται με το μέλλον της οικονομίας μας και των θέσεων εργασίας, ιδίως μετά την 
πανδημία, αποδίδοντας τη δέουσα προσοχή στα συναφή ζητήματα κοινωνικής δικαιοσύνης. 
Θα μελετήσει επίσης τις ευκαιρίες και τις προκλήσεις του ψηφιακού μετασχηματισμού —ένα 
από τα πλέον μελλοντοστραφή θέματα υπό συζήτηση. Η ομάδα θα ασχοληθεί εξάλλου με το 
μέλλον της Ευρώπης στους τομείς της νεολαίας, του αθλητισμού, του πολιτισμού και της 
εκπαίδευσης. 
 
Το παρόν έγγραφο σας προσφέρει γενική ενημέρωση σχετικά με τα διάφορα θέματα της 
ομάδας. Σημαντικότερο στοιχείο του είναι ότι παρουσιάζει όσα κάνει ήδη η ΕΕ σε αυτούς 
τους τομείς και όσα έχουν εκφράσει οι χρήστες της πολύγλωσσης ψηφιακής πλατφόρμας 
(https://futureu.europa.eu) ως κυριότερες ανησυχίες και επιθυμίες τους για το μέλλον. Τέλος, 
το έγγραφο περιλαμβάνει επίσης συνδέσμους για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με 
πληθώρα θεμάτων. 
 

Η αποστολή σας 
 
Στο πλαίσιο της ομάδας αυτής θα σας καλέσουμε να συζητήσετε και να διατυπώσετε σειρά 
συστάσεων προς τα θεσμικά όργανα της Ένωσης ώστε να δοθεί συνέχεια ως προς το 
μέλλον της Ευρώπης στους τομείς της οικονομίας, της κοινωνικής δικαιοσύνης και της 
απασχόλησης, της εκπαίδευσης, του πολιτισμού, της νεολαίας και του αθλητισμού, καθώς 
και του ψηφιακού μετασχηματισμού. Για παράδειγμα, στις συστάσεις μπορεί να αναφέρεται 
ποια γενική κατεύθυνση θα πρέπει να ακολουθηθεί ή πώς να επιλυθεί ένα συγκεκριμένο 
πρόβλημα. 
 
Στη διάρκεια τριών συνεδριών θα συζητήσετε και θα συνεργαστείτε απευθείας με άλλους 
πολίτες από ολόκληρη την Ευρώπη και μαζί τους θα συντάξετε τις συστάσεις. Στην τρίτη και 

https://futureu.europa.eu/
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τελευταία συνεδρία θα ψηφίσετε συλλογικά τις συστάσεις που θα παρουσιαστούν και θα 
συζητηθούν με τους άλλους συμμετέχοντες στην ολομέλεια της Διάσκεψης. 

 
Ισχυρότερη οικονομία, κοινωνική δικαιοσύνη και θέσεις εργασίας 
 
Η πανδημία του κορωνοϊού αποτελεί μια άνευ προηγουμένου πρόκληση για την ευρωπαϊκή 
και την παγκόσμια οικονομία. Επηρέασε άμεσα άτομα, οικογένειες και επιχειρήσεις, ιδίως δε 
τις μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις που αποτελούν τη ραχοκοκαλιά της οικονομίας μας. 
 
Οι χώρες της ΕΕ πρέπει να συνεργαστούν για να διασφαλίσουν ότι η μοναδική μας κοινωνική 
οικονομία της αγοράς δίνει στις επιχειρήσεις τη δυνατότητα να ευδοκιμούν και παράλληλα 
προστατεύει όσους έχουν ανάγκη. 
 
Τι κάνει η ΕΕ; 
 
Η ΕΕ εργάζεται κυρίως για μια δίκαιη και χωρίς αποκλεισμούς ανάκαμψη που θα 
αποκαταστήσει την οικονομική και κοινωνική ζημία που προκάλεσε η πανδημία, επενδύοντας 
παράλληλα σε ένα πράσινο και ψηφιακό μέλλον. 
 
Για να το επιτύχει, συμφώνησε για ένα άνευ προηγουμένου χρηματοδοτικό πακέτο ύψους 1,8 
τρισεκατομμυρίων ευρώ. Αυτό καλύπτει τόσο τον προϋπολογισμό της ΕΕ για την περίοδο 
2021-2027 όσο και το NextGenerationEU —έναν μηχανισμό ανάκαμψης σχεδιασμένο να κάνει 
τις οικονομίες και τις κοινωνίες μας πιο ανθεκτικές και βιώσιμες. 
 
Συνεισφορές από την πολύγλωσση ψηφιακή πλατφόρμα (19 Απριλίου – 2 Αυγούστου 
2021) 
 
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. Ο μηχανισμός που προτείνεται συχνότερα για να γίνει η Ευρώπη πιο συμπεριληπτική 

και κοινωνικά δίκαιη, είναι η χορήγηση βασικού άνευ όρων εισοδήματος σε ολόκληρη την ΕΕ. 

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 οντότητες: 

• Φορολογία για μια συμπεριληπτική και δίκαιη οικονομία 

• Κοινωνική προστασία και κοινωνική ασφάλεια 

• Οικονομική ανάκαμψη 

• Αμφισβήτηση του υφιστάμενου οικονομικού μοντέλου 

• Πιο συμπεριληπτική και κοινωνικά δίκαιη Ευρώπη 

• Τόνωση της απασχόλησης 

• Καινοτομία – τόνωση της ανάπτυξης 

 

Φορολογία για μια συμπεριληπτική και δίκαιη οικονομία 
Μια ομάδα συνεισφερόντων διατυπώνει προτάσεις για την αντιμετώπιση των κοινωνικών, 
οικονομικών και περιβαλλοντικών προβλημάτων μέσω δημοσιονομικών κανόνων. 
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Σε πολλές σχετικές με το θέμα αυτό ιδέες διατυπώνονται αιτήματα για ενίσχυση της 
φορολογικής δικαιοσύνης, δίκαιη φορολόγηση και καταπολέμηση της φορολογικής απάτης. Οι 
προτάσεις περιλαμβάνουν τη λήψη μέτρων κατά της φοροαποφυγής, τη θέσπιση φόρου επί 
των χρηματοπιστωτικών συναλλαγών (βλ. ιδέα), καθώς και την 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. Ο τομέα της φορολογίας καλύπτει επί του παρόντος 
δύο κατηγορίες. 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 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 
κατηγορία «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 
πολιτών της ΕΕ με πρόταση για τη δημιουργία εθελοντικού Ευρωπαϊκού Δημόσιου Ταμείου 
Συντάξεων για πολίτες που έχουν ζήσει σε πολλά κράτη μέλη (βλ. ιδέα). 

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
https://futureu.europa.eu/processes/Economy/f/10/proposals/308
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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), όπου, 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 που από την έναρξη λειτουργίας της πλατφόρμας έχει λάβει τη δεύτερη 
μεγαλύτερη υποστήριξη στο πλαίσιο αυτής της θεματικής ενότητας 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 

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
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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 
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). 
 

https://futureu.europa.eu/processes/Economy/f/10/proposals/896
http://futureu.europa.eu/processes/OtherIdeas/f/8/proposals/31751
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
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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). 
 
 
Περισσότερα για το θέμα: 
 
Η ειδικά αφιερωμένη σελίδα της πολύγλωσσης ψηφιακής πλατφόρμας 
Μια οικονομία στην υπηρεσία των ανθρώπων 
Σχέδιο ανάκαμψης για την Ευρώπη «NextGenerationEU» 
Κοινωνική ένταξη και προστασία 
Οικονομία 
Σχέδιο ανάκαμψης για την Ευρώπη (Συμβούλιο της ΕΕ) 
Χρηματοδότηση της καταπολέμησης της κλιματικής αλλαγής – Χρηματοδότηση της κλιματικής 
μετάβασης 
 
 

Παιδεία, πολιτισμός, νεολαία και αθλητισμός 
 
Οι πολιτικές για την εκπαίδευση, τον πολιτισμό, τη νεολαία και τον αθλητισμό υπάγονται κατά 
κύριο λόγο στην αρμοδιότητα των κρατών μελών. Εντούτοις, η ΕΕ στηρίζει και συμπληρώνει 
τις δράσεις τους διευκολύνοντας τη μεταξύ τους συνεργασία. Αυτό σημαίνει χρηματοδοτική 
στήριξη και συναφείς δραστηριότητες, όπως το πρόγραμμα Erasmus+ για τη διακρατική 
κινητικότητα και το πρόγραμμα «Δημιουργική Ευρώπη» για τη στήριξη του πολιτιστικού και 
του δημιουργικού τομέα. 
 
Τι κάνει η ΕΕ; 
 
Η ΕΕ στηρίζει τις προσπάθειες για την παροχή της καλύτερης δυνατής εκπαίδευσης και 
κατάρτισης. Προάγει την πολυγλωσσία στην Ευρώπη, ενθαρρύνει την κινητικότητα 
σπουδαστών, ασκουμένων, εκπαιδευτικών και των νέων και διευκολύνει την ανταλλαγή 
πληροφοριών και εμπειριών. 
 
Η ΕΕ διαφυλάσσει επίσης και προάγει την πολιτισμική της κληρονομιά, την πολιτισμική και 
γλωσσική πολυμορφία της και στηρίζει τους τομείς του πολιτισμού και της δημιουργίας, 
συμπεριλαμβανομένων των οπτικοακουστικών μέσων. 
 
Προκειμένου να δοθούν στους νέους περισσότερες ευκαιρίες στην εκπαίδευση και την αγορά 
εργασίας και να διασφαλιστεί η πλήρης συμμετοχή τους σε όλους τους τομείς της κοινωνίας, η 
ΕΕ έχει αναπτύξει διάφορες δράσεις σε διάλογο με τους νέους Ευρωπαίους καθώς και μέσω 
του προγράμματος Erasmus+ και του Ευρωπαϊκού Σώματος Αλληλεγγύης. 
 
Συνεισφορές από την πολύγλωσσης ψηφιακή πλατφόρμα (19 Απριλίου – 2 Αυγούστου 
2021) 
 
Οι ιδέες που αναρτώνται στη θεματική ενότητα «Παιδεία, πολιτισμός, νεολαία και αθλητισμός» 

καλύπτουν διάφορα θέματα, δεδομένου του πολυθεματικού χαρακτήρα της. Όπως και σε άλλα 

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
https://futureu.europa.eu/processes/Economy
https://ec.europa.eu/info/strategy/priorities-2019-2024/economy-works-people_el
https://ec.europa.eu/info/strategy/recovery-plan-europe_el
https://www.europarl.europa.eu/news/el/headlines/priorities/koinonia
https://www.europarl.europa.eu/news/el/headlines/economy
https://www.consilium.europa.eu/el/policies/eu-recovery-plan/
https://www.consilium.europa.eu/el/policies/climate-finance/
https://www.consilium.europa.eu/el/policies/climate-finance/
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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 

 

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). 

 

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
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
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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 
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 τη 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). 

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
http://futureu.europa.eu/processes/Education/f/36/proposals/55112
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
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
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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 συνεισφέροντες 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, την πραγματοποίηση 

περισσότερων επενδύσεων στη διατήρηση της κοινής πολιτιστικής μνήμης της ΕΕ. 

 
Περισσότερα για το θέμα: 
 
Η ειδικά αφιερωμένη σελίδα της πολύγλωσσης ψηφιακής πλατφόρμας 
 

Εκπαίδευση & Νεολαία 
Εκπαίδευση (Ευρωπαϊκή Επιτροπή) 
Erasmus + 
Erasmus+ 
Ευρωπαϊκή Δικτυακή Πύλη της Νεολαίας 
Ευρωπαϊκή Εκδήλωση για τη Νεολαία (EYE):Εκδήλωση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου για 
τους νέους 
 
Πολιτισμός 
Πολιτισμός και δημιουργικότητα 
Πρόγραμμα «Δημιουργική Ευρώπη» 2021-2027 (Συμβούλιο της ΕΕ) 
Αθλητισμός 
Αθλητισμός στην ΕΕ 
 
 

Ψηφιακός μετασχηματισμός 
 

Οι ψηφιακές τεχνολογίες αλλάζουν τη ζωή μας. Καθώς ο κόσμος πρέπει να προσαρμοστεί στις 
νέες συνθήκες για την τηλεργασία και την εκπαίδευση, ο χρόνος που περνάμε μπροστά στις 
οθόνες αυξάνεται. Θέλουμε να διασφαλίσουμε ότι η ψηφιακή μετάβαση δεν θα αφήσει κανέναν 
στο περιθώριο· προτεραιότητά μας είναι οι άνθρωποι και η δημιουργία νέων ευκαιριών για τις 
επιχειρήσεις. Οι ψηφιακές λύσεις έχουν κομβική σημασία για την καταπολέμηση της κλιματικής 
αλλαγής και την επίτευξη της πράσινης μετάβασης της οικονομίας και της κοινωνίας μας. 
 
Τι κάνει η ΕΕ;     
 
Η ψηφιακή στρατηγική της Ευρωπαϊκής Ένωσης έχει ως στόχο να διασφαλίσει ότι 
ο μετασχηματισμός αυτός θα είναι προς όφελος των πολιτών και των επιχειρήσεων. Για τη 

https://futureu.europa.eu/processes/Education/f/36/proposals/13843?order=most_endorsed
https://futureu.europa.eu/processes/Education/f/36/proposals/296
https://futureu.europa.eu/processes/Education
https://futureu.europa.eu/processes/Education
https://ec.europa.eu/info/education_el
https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/node_el
https://www.europarl.europa.eu/news/el/headlines/priorities/erasmos
https://europa.eu/youth/home_el
https://european-youth-event.europarl.europa.eu/
https://european-youth-event.europarl.europa.eu/
https://european-youth-event.europarl.europa.eu/
https://ec.europa.eu/culture/
https://www.consilium.europa.eu/el/policies/creative-europe-2021-2027/
https://ec.europa.eu/sport/
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διαμόρφωση του ψηφιακού μέλλοντος της Ευρώπης, η Ευρωπαϊκή Ένωση επικεντρώνεται 
ιδίως στα δεδομένα, σε τεχνολογίες όπως η τεχνητή νοημοσύνη, η τεχνολογία αλυσίδας 
συστοιχιών (blockchain), οι υποδομές και η συνδεσιμότητα. 
 
 
Συνεισφορές από την πολύγλωσση ψηφιακή πλατφόρμα (19 Απριλίου – 2 Αυγούστου 
2021)1 
 
Η θεματική ενότητα «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 υπό τις ακόλουθες θεματικές οντότητες: 

• Ψηφιακή οικονομία 

• Ψηφιακή καινοτομία 

• Ψηφιακή αυτοδυναμία και δεοντολογία 

• Κυβερνοαπειλές 

• Ψηφιακή ψηφοφορία 

• Ψηφιακά δεδομένα 

• Ψηφιακή ψηφοφορία 

• Ρύπανση, βιωσιμότητα και ανθεκτικότητα 

• Τεχνολογία για τους ανθρώπους 

• Ψηφιακή υγεία 

• Εκπαίδευση και κατάρτιση 

 

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). 

 

 
1 Στο μέρος αυτό συνοψίζονται οι σχετικές συνεισφορές του κοινού που προέρχονται από την πολύγλωσση 
ψηφιακή πλατφόρμα στο πλαίσιο της πρώτης ενδιάμεσης έκθεσης. Για περισσότερες λεπτομέρειες, ανατρέξτε 
στην έκθεση. 

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
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Ψηφιακή καινοτομία 
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). 

 

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 

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
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
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ψηφοφοριών, ιδίως στο πλαίσιο της πανδημίας (βλ. παράδειγμα ιδέα). Το εν λόγω θέμα, το 

οποίο έχει προσελκύσει μεγάλο αριθμό σχολίων στο πλαίσιο της θεματικής ενότητας 

«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, 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. 

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
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
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
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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 για 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 θεματικής ενότητας «Υγεία». 

 

Εκπαίδευση και κατάρτιση 
Στο πλαίσιο του θέματος της εκπαίδευσης 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 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 τη διεξαγωγή διαφημιστικής εκστρατείας στα ΜΜΕ που θα 

προβάλει περισσότερο τον ψηφιακό μετασχηματισμό (βλ. ιδέα). 

 

 

 
Περισσότερα για το θέμα: 
 
Μια Ευρώπη έτοιμη για την ψηφιακή εποχή 
Ψηφιακός μετασχηματισμός της ΕΕ 

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?=&order=most_followed&locale=el
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
https://futureu.europa.eu/processes/Digital/f/15/proposals/13532
https://futureu.europa.eu/processes/Digital/f/15/proposals/42175?toggle_translations=true
https://ec.europa.eu/info/strategy/priorities-2019-2024/europe-fit-digital-age_en
https://www.europarl.europa.eu/news/el/headlines/priorities/psifiakos-metaschimatismos-tis-ee
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Ψηφιακή ενιαία αγορά 
Τεχνητή νοημοσύνη 
Ψηφιακή Ευρώπη – Ψηφιακό μέλλον για την Ευρώπη 
Κυβερνοασφάλεια στην Ευρώπη: ισχυρότεροι κανόνες και καλύτερη προστασία 
Η προστασία δεδομένων στην ΕΕ 
 
 
Μάθετε περισσότερα για όλες τις πολιτικές και τις δραστηριότητες της ΕΕ: 
 
Ιστότοπος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου 
Ιστότοπος του Συμβουλίου της ΕΕ 
Ιστότοπος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής 
 

 
Το παρόν έγγραφο καταρτίστηκε από την Κοινή γραμματεία της Διάσκεψης για το Μέλλον της 

Ευρώπης.  

Για περισσότερες πληροφορίες και για να διαβάσετε τις θέσεις άλλων πολιτών που έχουν ήδη 

δημοσιεύσει τις ιδέες και τις σκέψεις τους, ακολουθήστε την ψηφιακή πλατφόρμα της Διάσκεψης 

για το Μέλλον της Ευρώπης (www.futureu.europa.eu). Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με 

τις ιδέες που έχουν υποβληθεί μέχρι σήμερα, συμβουλευθείτε επίσης την πρώτη ενδιάμεση 

έκθεση της πλατφόρμας. 

https://www.europarl.europa.eu/news/el/headlines/priorities/eniaia-psifiaki-agora
https://www.europarl.europa.eu/news/el/headlines/priorities/i-techniti-noimosuni-stin-ee
https://www.consilium.europa.eu/el/policies/a-digital-future-for-europe/
https://www.consilium.europa.eu/en/policies/cybersecurity/
https://www.consilium.europa.eu/en/policies/data-protection-reform/
https://www.europarl.europa.eu/portal/el
https://www.consilium.europa.eu/el/
https://ec.europa.eu/info/index_el
http://www.futureu.europa.eu/

