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Διάσκεψη για το Μέλλον της Ευρώπης  

Έκθεση  

4η Επιτροπή Ευρωπαίων Πολιτών: «Η Ε.Ε. στον κόσμο/ 

Μετανάστευση»  

Συνεδρίαση 2: 26-28 Νοεμβρίου 2021, Διαδικτυακά  

Οι Επιτροπές Ευρωπαίων Πολιτών διοργανώνονται από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, το Συμβούλιο 

της ΕΕ και την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, στα πλαίσια της Διάσκεψης για το μέλλον της Ευρώπης.  

Το παρόν έγγραφο1 συντάχθηκε από την ομάδα διαβούλευσης, η οποία αποτελείται από το  

Συμβούλιο Τεχνολογίας της Δανίας, ifok, Missions Publiques, Διαβουλευτική Δημοκρατία  και Kantar 

και είναι υπεύθυνη για τη μεθοδολογία και την ανάπτυξη των επιτροπών. Επιτροπή 4: «Η ΕΕ στον 

Κόσμο / Μετανάστευση»  Συνεδρίαση 2, ηγήθηκε το Τεχνολογικό Συμβούλιο της Δανίας και 

υποστηρίχθηκε από την ifok.  

 

Πίνακας περιεχομένων 

 

1. Σύνοψη της Συνεδρίασης 2 

2. Πλαίσιο της Συνεδρίασης 2 στη διαδικασία της Επιτροπής Ευρωπαίων Πολιτών  

3. Κύριο αποτέλεσμα της συνεδρίασης: ζητήματα και προσανατολισμοί 

 

● Παράρτημα I: Πως δημιουργήθηκαν οι προσανατολισμοί; 

● Παράρτημα II: Συνεισφορά των εμπειρογνομώνων και έλεγχος γεγονότων  

● Παράρτημα III: Λεπτομερή ζητήματα, προσανατολισμοί και αιτιολογήσεις 

● Παράρτημα IV: Ανατροφοδότηση από την Ολομέλεια της Διάσκεψης  
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1Δήλωση Αποποίησης Ευθύνης: η παρούσα έκθεση αποτελεί αποκλειστική ευθύνη των συντακτών 
της και δεν αντικατοπτρίζει τις απόψεις των θεσμικών οργάνων της ΕΕ.  

https://futureu.europa.eu/assemblies/citizens-panels/f/301/
https://futureu.europa.eu/assemblies/citizens-panels/f/301/
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1. Σύνοψη της Συνεδρίασης  2 

Κατά τις ημερομηνίες 16-28 Νοεμβρίου 2021, περίπου 200 Ευρωπαίοι πολίτες από όλα τα κοινωνικά 

στρώματα και προερχόμενοι από όλη την Ε.Ε., πραγματοποίησαν διαδικτυακά την δεύτερη 

συνεδρίασή τους, συζητώντας τα ζητήματα που αφορούν την «Ε.Ε στον Κόσμο/Μετανάστευση», και 

η οποία βασίστηκε στις εργασίες της πρώτης συνεδρίασης.  Κατά την διάρκεια της πρώτης 

συνεδρίασης στο Στρασβούργο τον Οκτώβριο, οι πολίτες είχαν θέσει περίπου 75 θέματα που 

συνδέονται με τα γενικότερα θέματα της Επιτροπής τους και τα οποία οργανώθηκαν σε 5 ομάδες  

δραστηριοποίησης αποτελούμενες από αρκετές υπο-ομάδες. 

[βλέπε την έκθεση της συνεδρίασης 1].  

 

● Ομάδα 1: Αυτοδυναμία και Σταθερότητα 

● Ομάδα 2: Η Ε.Ε. ως ένας Διεθνής Εταίρος 

● Ομάδα 3: Μια Ισχυρή Ε.Ε. σε έναν Ειρηνικό Κόσμο   

● Ομάδα 4: Μετανάστευση από Ανθρώπινη Σκοπιά  

● Ομάδα 5: Υπευθυνότητα και Αλληλεγγύη απ’ άκρη σ’ άκρη της Ε.Ε.  

 

Τα θέματα που προσδιορίστηκαν από τους συμμετέχοντες στην πρώτη τους συνεδρίαση 

χρησίμευσαν ως σημείο έναρξης για τις εργασίες των πολιτών κατά την διάρκεια της 2ης συνεδρίασης. 

Κατά τη διάρκεια της δεύτερης συνεδρίασης, συνέταξαν «προσανατολισμούς» για την προετοιμασία 

συστάσεων (στην τρίτη τους συνεδρίαση), σε καθεμιά από τις πέντε ομάδες με τις οποίες είχαν 

ταυτιστεί κατά τη διάρκεια της πρώτης συνεδρίασης.  

 

Με την υποστήριξη των εμπειρογνωμόνων και τη συμβολή τους σε αυτά τα ζητήματα, τις γνώσεις 

τους και τις εμπειρίες τους, καθώς και μέσω διαβουλεύσεων κατά τη διάρκεια της συνεδρίασης 2, οι 

πολίτες εντόπισαν και συζήτησαν ζητήματα που σχετίζονται με τα θέματα που τους έχουν ανατεθεί. 

Τα ζητήματα ορίστηκαν ως προβλήματα που απαιτούν λύσεις ή καταστάσεις που πρέπει να αλλάξουν 

(παράδειγμα ενός ζητήματος από την Επιτροπή 4: «Η Ευρώπη εξαρτάται υπερβολικά από τις 

εισαγωγές ενέργειας»).  

 

Στη συνέχεια οι πολίτες αντιμετώπισαν αυτά τα ζητήματα συντάσσοντας προσανατολισμούς. Οι 

προσανατολισμοί αποτελούν το πρώτο βήμα προς την υποβολή συστάσεων, η οποία θα είναι ο 

στόχος της Συνεδρίας 3 (παράδειγμα ενός προσανατολισμού από την Επιτροπή 4: «Η παραγωγή 

ενέργειας εντός της Ευρώπης πρέπει να επεκταθεί και εμείς πρέπει να αξιοποιήσουμε καλύτερα τους 

εσωτερικούς μας πόρους»).  

 

Επιπλέον, ζητήθηκε από τους πολίτες να διατυπώσουν αιτιολόγηση για αυτούς τους 

προσανατολισμούς,  εξηγώντας  γιατί πιστεύουν ότι αυτοί οι προσανατολισμοί  μπορούν να 

αντιμετωπίσουν κατάλληλα τα ζητήματα (παράδειγμα αιτιολόγησης από την Επιτροπή 4: «Θα 

μειώσουμε έτσι την εξάρτηση από χώρες που ασκούν πολιτική πίεση πάνω μας. Ένα μεγαλύτερο 

μερίδιο από περιφερειακές ανανεώσιμες πηγές ενέργειας θα μπορούσε να συμβάλλει επίσης στην 

επίτευξη των κλιματικών στόχων. Η αυξημένη ανεξαρτησία από τα ορυκτά καύσιμα θα ανακουφίσει 

τους εθνικούς προϋπολογισμούς και θα ενισχύσει το ευρώ.»).  

 

 

 

https://prod-cofe-platform.s3.eu-central-1.amazonaws.com/x9w2a9hfbzydphi25tzewse661dg?response-content-disposition=inline%3B%20filename%3D%22Panel%204%20session%201%20Report_FINAL.pdf%22%3B%20filename%2A%3DUTF-8%27%27Panel%25204%2520session%25201%2520Report_FINAL.pdf&response-content-type=application%2Fpdf&X-Amz-Algorithm=AWS4-HMAC-SHA256&X-Amz-Credential=AKIA3LJJXGZPDFYVOW5V%2F20211126%2Feu-central-1%2Fs3%2Faws4_request&X-Amz-Date=20211126T151123Z&X-Amz-Expires=300&X-Amz-SignedHeaders=host&X-Amz-Signature=641346676319717edd643a7f65189d03d6a288449783081b301314f96e230593
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Συζητήσεις και συλλογική εργασία διεξήχθησαν σε τρεις σχηματισμούς:  

● Σε υπο-ομάδες. Κάθε μια από τις 15 υποομάδες αποτελούνταν από δώδεκα έως 

δεκατέσσερις πολίτες. Σε κάθε υπο-ομάδα χρησιμοποιήθηκαν τέσσερις έως πέντε γλώσσες, 

ώστε να επιτρέψουν στους πολίτες να εκφραστούν στη γλώσσα τους ή σε μια γλώσσα με την 

οποία αισθάνονται άνετα. Κάθε υποομάδα είχε έναν ειδικό επαγγελματία διαμεσολαβητή, 

από την κοινοπραξία εξωτερικών παρόχων υπηρεσιών. 

● Σε ολομέλεια ομάδας. Η ολομέλεια ομάδων συγκέντρωσε τις τρεις υποομάδες που 

δούλευαν μέσα στην ίδια επιτροπή. Οι πέντε ολομέλειες ομάδων συντονίστηκαν από 

επαγγελματίες συντονιστές.  

● Σε ολομέλεια, με όλους τους συμμετέχοντες πολίτες. Στις συνεδριάσεις της ολομέλειας 

ηγούνταν δύο βασικοί συντονιστές της κοινοπραξίας.  

Τις βιντεοσκοπήσεις των συνόδων ολομέλειας, μπορείτε να βρείτε εδώ: 

● Σύνοδος ολομέλειας της 26ης Νοεμβρίου 2021 

● Σύνοδος ολομέλειας της 28ης  Νοεμβρίου 2021 

 

2. Πλαίσιο της 2ης Συνεδρίασης στη διαδικασία της Ομάδας των Ευρωπαίων 

Πολιτών  

Οι επιτροπές Ευρωπαίων Πολιτών, αποτελούν ένα βασικό χαρακτηριστικό της Διάσκεψης για το 

Μέλλον της Ευρώπης.  Οργανώνονται τέσσερις Επιτροπές Ευρωπαίων Πολιτών, που επιτρέπουν 

στους πολίτες να σκεφτούν από κοινού το μέλλον που επιθυμούν για την Ευρωπαϊκή Ένωση.   

● 4 Επιτροπές αποτελούμενες η κάθε μια από 200 Ευρωπαίους πολίτες που επιλέχθηκαν με 

τυχαία επιλογή, από τα 27 Κράτη Μέλη,  

● Αντικατοπτρίζοντας την πολυμορφία της Ε.Ε: γεωγραφική προέλευση (εθνικότητα και 

αστικό/αγροτικό), φύλο, ηλικία, κοινωνικοοικονομικό υπόβαθρο και επίπεδο εκπαίδευσης, 

● Τουλάχιστον μία γυναίκα και ένας άνδρας πολίτης ανά Κράτος Μέλος, απαρτίζουν κάθε 

Επιτροπή,  

● Κάθε Επιτροπή αποτελείται κατά το ένα τρίτο από νέους (ηλικίας 16 – 25). Ένας ιδιαίτερος 

σύνδεσμος δημιουργήθηκε ανάμεσα σε αυτή την ομάδα και την Ευρωπαϊκή Εκδήλωση για 

τη Νεολαία.  

Η κάθε Επιτροπή συνεδριάζει τρεις φορές μεταξύ Σεπτεμβρίου 2021 και Φεβρουαρίου 2022. Η 1η  

Συνεδρίαση πραγματοποιήθηκε στο Στρασβούργο, στις εγκαταστάσεις του Ευρωπαϊκού 

Κοινοβουλίου.  Η 2η Συνεδρίαση διεξήχθη διαδικτυακά. Πολίτες, συντονιστές, διαμεσολαβητές και 

εμπειρογνώμονες, χρησιμοποίησαν το Interactio, ένα διαδικτυακό εργαλείο που επιτρέπει 

πολυγλωσσικές  συναντήσεις με ταυτόχρονη διερμηνεία σε 24 γλώσσες.  

Ενώ η 1η συνεδρίαση ήταν μια εισαγωγική συνεδρίαση που αποσκοπούσε στη δημιουργία οράματος, 

στον καθορισμό της ημερήσιας διάταξης και στην ιεράρχηση των ζητημάτων στα οποία οι πολίτες 

θέλουν να επικεντρωθούν, η 2η συνεδρίαση είχε στόχο την εμβάθυνση στο θέμα και την δημιουργία 

προσανατολισμών. Κατά τη διάρκεια της εναρκτήριας ολομέλειας στη συνεδρίαση 2, οι αντίστοιχοι 

20 εκπρόσωποι των επιτροπών στην Ολομέλεια της Διάσκεψης, κλήθηκαν να πάρουν το λόγο και να 

https://multimedia.europarl.europa.eu/en/conference-on-future-of-europe-european-citizens-panel-4-session-2-the-eu-in-world-migration_20211126-1700-SPECIAL-OTHER_vd
https://multimedia.europarl.europa.eu/fr/conference-on-future-of-europe-european-citizens-panel-4-session-2-the-eu-in-world-migration_20211128-1615-SPECIAL-OTHER_vd
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δημιουργήσουν ανατροφοδότηση στους συμπολίτες τους από την πρώτη Ολομέλεια της Διάσκεψης, 

στην οποία αυτοί συμμετείχαν στις 22-23 Οκτωβρίου 2021 [βλέπε παράρτημα IV για περισσότερες 

πληροφορίες σχετικά με την Ολομέλεια της Διάσκεψης]. Τις παρουσιάσεις ακολούθησαν ερωτήσεις 

και απαντήσεις (Q&A).   
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1. Κύριο αποτέλεσμα της συνεδρίασης: ζητήματα και προσανατολισμοί  

Στο τέλος της 2ης  συνεδρίασης, οι πολίτες της Επιτροπής 4  παρουσίασαν θέματα και 

προσανατολισμούς2.  

15 ομάδες εργασίας κάλυψαν ένα σύνολο πέντε ομάδων και 13 υποομάδων με τον ακόλουθο 

τρόπο: 

Αίθουσα Ομάδα  Υπο-ομάδα Ημέρα 1η  Υπο-ομάδα Ημέρα 2η 

1 

Αυτονομία και 

σταθερότητα 

 

Αυτονομία της Ε.Ε. Σύνορα  

6 Σύνορα  

15 Αυτονομία της Ε.Ε 

2 

Η Ε.Ε ως Διεθνής 

Εταίρος  

 

Προώθηση των Ευρωπαϊκών Αξιών 

7 Διεθνής Δράση για το Κλίμα 

8 Εμπόριο και Σχέσεις στη βάση μιας Δεοντολογικής Οπτικής  

3 
Μια Ισχυρή Ε.Ε. σε 

έναν Ειρηνικό 

Κόσμο  

 

Ασφάλεια και Άμυνα  

11 Λήψη αποφάσεων και Εξωτερική Πολιτική της Ε.Ε.  

12 Γειτονικές Χώρες και Διεύρυνση 

4 

Η Μετανάστευση 

από την Ανθρώπινη 

Πλευρά  

Ενσωμάτωση  

13 Ανθρώπινες εκτιμήσεις 

14 Αντιμετώπιση αιτιών της Μετανάστευσης  

5 
Ευθύνη και 

Αλληλεγγύη σε 

ολόκληρη την Ε.Ε. 

 

Κοινή Προσέγγιση περί Ασύλου Κατανομή της Μετανάστευσης 

9 Κοινή Προσέγγιση περί Ασύλου 

10 Κατανομή της Μετανάστευσης 

 

Το παρακάτω αποτέλεσμα αριθμείται με τον ακόλουθο τρόπο :                                                           

Ομάδα. Υποομάδα. Θέμα. Προσανατολισμός /Αιτιολόγηση (π.χ. 1.1.1.1): 

 

 

  

 
2 Μεταφράστηκε με τη βοήθεια μηχανικής μετάφρασης  
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Ομάδα  1: Αυτονομία και σταθερότητα  

1.1. Αυτονομία της Ε.Ε. 

Θέμα  1.1.1 

Το ευρώ δεν είναι αρκετά ισχυρό ως διεθνές βασικό νόμισμα σε σύγκριση με το δολάριο  (ή με μελλοντικά 
καινούργια κρυπτονομίσματα) 

1.1.1.1 Π: Επί του παρόντος, δεν συμμετέχουν στο ευρώ όλα τα Κράτη Μέλη της Ε.Ε.  Όσο περισσότερα 
Κράτη εντάσσονται στο κοινό νόμισμα, τόσο μεγαλύτερος θα είναι ο όγκος του εμπορίου που 
διεξάγεται στο Ευρωπαϊκό νόμισμα. Μεσοπρόθεσμα όλα τα κράτη μέλη της Ε.Ε. θα πρέπει να 
συμμετέχουν στο Ευρώ. Ωστόσο, θα πρέπει να πληρούνται υγιή κριτήρια ένταξης ώστε το Ευρώ να 
παραμένει ισχυρό.  
 
Α: Αυτό θα βοηθούσε να αυξηθεί η αγοραστική ισχύ του ευρώ έναντι άλλων νομισμάτων.  

1.1.1.2 Π: Κέρδη από κερδοσκοπία σε κρυπτονομίσματα θα πρέπει να φορολογούνται. Τα 
κρυπτονομίσματα δεν θα πρέπει να αναγνωρίζονται ως επίσημα μέσα πληρωμών  
 
Α: Αυτό θα δυσκολέψει την κατάχρηση των κρυπτονομισμάτων και θα ισχυροποιήσει την χρήση 
του Ευρώ 

Θέμα  1.1.2 

Τα έξοδα παραγωγής στην Ευρώπη είναι υψηλά και δεν μπορούμε να περιμένουμε ότι όλοι οι άνθρωποι θα 
αγοράσουν τα ακριβά προϊόντα που παράγονται στην Ευρώπη  

1.1.2.1 Π: Πρέπει να δίνονται κίνητρα για την παραγωγή στην Ευρώπη και οι Ευρωπαίοι εργαζόμενοι 
πρέπει να στηρίζονται 
 
Α: Τα Ευρωπαϊκά προϊόντα θα γίνουν πιο ανταγωνιστικά και θα μειωθούν τα εμπόδια για την 
αγορά Ευρωπαϊκών προϊόντων. Η συνεχής αυτοματοποίηση των παραγωγικών διαδικασιών μπορεί 
να βοηθήσει στην αποσύνδεση κάποιων διαδικασιών παραγωγής στην Ευρώπη από το υψηλό 
κόστος εργασίας.  Εάν κατασκευάζονται στην Ευρώπη περισσότερα προϊόντα, το χαμηλότερο 
κόστος μεταφοράς θα βοηθήσει επίσης στη μείωση του συνολικού κόστους του προϊόντος.  

1.1.2.2 Π: Πρέπει να προωθούνται τρόφιμα από τοπικές πηγές και να υποστηρίζονται οικονομικά.  
 
Α: Η εξάρτηση από τις εισαγωγές τροφίμων θα μειωθεί ενώ παράλληλα θα υποστηριχθεί η υγιεινή 
διατροφή.  

Θέμα  1.1.3 

Η Κίνα και άλλες χώρες δεν συμμορφώνονται με τις διεθνείς συμφωνίες του ΠΟΕ  

1.1.3.1 Π: Η Ε.Ε. πρέπει να δρομολογήσει και να υποστηρίξει πρωτοβουλίες για συμμόρφωση σύμφωνα με 
τα πρότυπα του ΠΟΕ για την πιστοποίηση  και την επιβολή κυρώσεων από ανεξάρτητους φορείς.   
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Α: Αυτό θα μπορούσε να περιλαμβάνει οικολογικά πρότυπα, εργασιακές συνθήκες, κλπ.  
Ο Διεθνής ανταγωνισμός θα γίνει πιο δίκαιος και θα αποκτήσουμε μεγαλύτερο έλεγχο σχετικά με 
τις εισαγωγές.  

Θέμα  1.1.4 

Ο τρόπος ζωής μας προσανατολίζεται στον υπερκαταναλωτισμό και τα προϊόντα μας δεν είναι αρκετά 
ανθεκτικά ώστε να μειώσουν την εξάρτησή μας από τις εισαγωγές από άλλες χώρες.  

      

1.1.4.1 Π:  Οι εταιρείες πρέπει να υποχρεώνονται να παίρνουν πίσω όλα τα προϊόντα τους στο τέλος του 
κύκλου ζωής τους, εάν ο πελάτης θέλει να τα αντικαταστήσει.  
 
Α: Αυτό θα δυσκόλευε περισσότερο τις εταιρείες να σχεδιάσουν τα προϊόντα τους με τέτοιο τρόπο 
ώστε να μην είναι πλέον λειτουργικά μετά από ένα σύντομο χρονικό διάστημα.  

1.1.4.2 Π: Οι Εταιρείες θα πρέπει να υποχρεώνονται να προσφέρουν εγγύηση 10 ετών για τα προϊόντα 
τους και διαθεσιμότητα ανταλλακτικών για 20 χρόνια.  
 
Α: Αυτό θα δυσκολέψει τις εταιρείες να σχεδιάζουν προϊόντα που δεν θα είναι πλέον λειτουργικά 
μετά από ένα σύντομο χρονικό διάστημα.   

1.1.4.3 Π: Τα προϊόντα θα πρέπει να παίρνουν έναν κωδικό QR κατά την διάρκεια της αλυσίδας παραγωγής 
και εφοδιασμού.  
Α: Κατ’ αυτόν τον τρόπο, η βιωσιμότητα του προϊόντος (χρησιμοποιούμενες πρώτες ύλες, 
παραγωγή, κλπ.) θα μπορούσε να εκτιμηθεί καλύτερα.   

Θέμα  1.1.5 

Δεν λαμβάνουμε επαρκώς υπόψη τη βιωσιμότητα και τα ανθρώπινα δικαιώματα σε χώρες από τις οποίες 
αγοράζουμε πρώτες ύλες και προϊόντα, και ως εκ τούτου δεν επιλέγουμε τους εμπορικούς μας εταίρους 
σύμφωνα με τα πρότυπά μας.  

1.1.5.1 Π: Η βιωσιμότητα και τα δεοντολογικά κριτήρια θα πρέπει να λαμβάνονται υπόψη στις διεθνείς 
εμπορικές συμφωνίες.  
 
Α: Αυτό θα οδηγούσε σε κριτήρια περισσότερο πρότυπα απ’ ότι είναι σήμερα και οι στόχοι για το 
κλίμα και τη βιωσιμότητα στην Ευρώπη θα μπορούσαν να επιτευχθούν καλύτερα.  

1.1.5.2 Π: θα πρέπει να επιβληθούν περισσότερες κυρώσεις και δασμοί στις εισαγωγές από χώρες που 
παραβιάζουν τα πρότυπα.  
 
Α: Αυτό θα μείωνε την παραβίαση των Ευρωπαϊκών προτύπων.  
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Θέμα  1.1.6 

Χρειαζόμαστε περισσότερους στρατηγικούς εταίρους στον κόσμο  

1.1.6.1 Π: Θα πρέπει να υπάρξουν περισσότερες τεχνολογικές σχέσεις, καθώς και σχέσεις Ε&Α με χώρες ή 

ομάδες χωρών που δεν ανήκουν στους μεγάλους εταίρους (π.χ. Ταϊβάν, Αφρική, Λατινική Αμερική).  

Α: Αυτό θα μειώσει τη μονομερή εξάρτηση από ένα μικρό αριθμό χωρών.  

1.1.6.2 Π: Πρέπει να συντηρήσουμε και να υποστηρίξουμε περισσότερα διεθνή σχολεία εκτός Ευρώπης. Οι 

Ευρωπαϊκές ηθικές αξίες πρέπει να διδάσκονται στην τάξη.  

Α: Αυτό θα προάγει τον προσανατολισμό της βιωσιμότητας αντί για την κατανάλωση και μόνο.  

Issue 1.1.7 

Η Ε.Ε. είναι άμεσα εξαρτώμενη από τις εισαγωγές ενέργειας  

 

1.1.7.1 Π: Η παραγωγή ενέργειας εντός της Ε.Ε. πρέπει να επεκταθεί και να αξιοποιήσουμε καλύτερα τις 
εσωτερικούς μας πόρους.  
 
Α: Θα μειώσουμε έτσι την εξάρτηση από χώρες που μας ασκούν πολιτική πίεση. Ένα μεγαλύτερο 
μερίδιο ανανεώσιμων πηγών ενέργειας που παράγεται μέσα στην Ε.Ε, θα συμβάλλει στην επίτευξη 
των στόχων της Ένωσης σχετικά με το κλίμα. Ακόμη μεγαλύτερη ανεξαρτησία από ορυκτά καύσιμα 
θα ανακουφίσει τους εθνικούς προϋπολογισμούς και θα ενισχύσει το ευρώ.  
 

1.1.7.2 Π: Με την επέκταση των δημοσίων συγκοινωνιών, θα μειωθεί η εξάρτηση από το αυτοκίνητο.  
 
Α: Αυτό θα μπορούσε να μειώσει την εξάρτηση από το πετρέλαιο και τις σπάνιες γαίες.  

1.1.7.3 Π: Τα Κράτη Μέλη είναι προτιμότερο να ανακυκλώνουν τα απόβλητά  τους και να τα 
χρησιμοποιούν για παραγωγή ενέργειας. Αυτό θα μπορούσε να θεωρηθεί ως κίνητρο και να 
υποστηριχθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση.   
 
Α: Η καλύτερη ανακύκλωση και χρήση αποβλήτων θα μπορούσε να μειώσει την ενεργειακή 
εξάρτηση και ταυτόχρονα θα έλυνε το πρόβλημα των απορριμμάτων.  

 

Θέμα  1.1.8 

Ορισμένες πρώτες ύλες εξάγονται προς επεξεργασία εκτός της Ένωσης εξαιτίας του υψηλού κόστους 
παραγωγής μέσα στην Ε.Ε. 

1.1.8.1 Π: Προτείνουμε να δοθούν κάποιου είδους επιδοτήσεις σε παραγωγούς που εργάζονται σε περιοχές 
που είναι πιο επιρρεπείς στην τάση αυτή.   
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Α: Αυτό είναι σημαντικό γιατί καθιστά τη δραστηριότητα μέσα στην Ε.Ε. πιο ελκυστική για τις 
ιδιωτικές επιχειρήσεις οι οποίες δραστηριοποιούνται στην παραγωγή πρώτων υλών που υπόκεινται 
σε αυτή την τάση και δεν θα εγκαταλείπουν πλέον την Ένωση.  

1.1.8.2 Π: Προτείνουμε τα υλικά / προϊόντα / αγαθά που εξάγονται από την Ε.Ε. και εισάγονται εκ νέου στην 
Ε.Ε. να επιβαρύνονται με πολύ υψηλούς φόρους που να είναι αποτρεπτικοί για την κατασκευή 
αγαθών με τη χρήση υλικών της Ένωσης εκτός της Ε.Ε. 
 
Α: Αυτό θα βοηθήσει στην ενθάρρυνση της παραγωγής στην Ε.Ε. και τη δημιουργία θέσεων 
εργασίας, αποφεύγοντας παράλληλα τις υπερβολικές προσπάθειας μεταφοράς, οι οποίες 
καθίστανται έτσι περιττές, γεγονός που ωφελεί και το περιβάλλον.  

1.1.8.3 Π: Προτείνουμε υψηλή φορολόγηση των υλικών που φεύγουν από την Ευρωπαϊκή Ένωση 
προκειμένου να χρησιμοποιηθούν από άλλες χώρες.  
 
Α: Αυτό είναι σημαντικό προκειμένου να σταματήσουν τα οικονομικά συμφέροντα.  

1.1.8.4 Π: Μετά από τα σχόλια που λάβαμε από την Ομάδα 1, πιστεύουμε ότι μια ενδεχόμενη λύση θα ήταν 
η φορολόγηση των εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα (CO2) από τις μεταφορικές εταιρείες.  
Α: Αυτό θα αποθάρρυνε την υπερβολική / περιττή / καταχρηστική μεταφορά.  

Θέμα  1.1.9 

Ορισμένες πρώτες ύλες εξάγονται εκτός της Ε.Ε., παρόλο που είναι απαραίτητες στην Ένωση 

1.1.9.1 Π: Προτείνουμε να επιστρέψουν στις χώρες προέλευσής τους οι παραγωγικές δραστηριότητες 
ορισμένων εταιρειών, έτσι ώστε, εμμέσως, μεγάλο μέρος της παραγωγής να επιστρέψει στην Ε.Ε. 
(αυτό μέσω ενός συστήματος κινήτρων θα ενθαρρύνει αυτές τις εταιρείες που επιστρέφουν) 
 
Α: Πιστεύουμε ότι η τοπική παραγωγή πρέπει να ενθαρρυνθεί με στήριξη που επιμερίζεται στους 
ντόπιους παραγωγούς.  

1.1.9.2 Π: Σύμφωνα με τα σχόλια της 1ης Ομάδας, πιστεύουμε ότι αποτελεί μια καλή λύση η μείωση 
εξαγωγών κρίσιμων πρώτων υλών, περιορίζοντας τη δράση μόνο σε αυτές και όχι σε όλες τις 
κατηγορίες γενικά.  
 
Α: Παρόλο που η Ε.Ε. διαθέτει πρώτες ύλες η επεξεργασία των οποίων πραγματοποιείται σε 
υψηλότερη τιμή στην Ένωση απ’ ότι εκτός της Ε.Ε., η επεξεργασία τους θα πρέπει να παραμείνει 
στην Ένωση. Δεν πρέπει να εξάγονται κρίσιμες πρώτες ύλες προς επεξεργασία.  

 
Θέμα  1.1.10 

Η έλλειψη αυστηρών προτύπων ποιότητας για τα εισαγόμενα προϊόντα στην Ένωση, οδηγεί σε φθηνότερα 
αλλά κακής ποιότητας προϊόντα σε ανταγωνισμό με τα προϊόντα της Ε.Ε. 

 

1.1.10.1 Π: Να δημιουργηθεί ένα σύστημα αξιών / προτύπων που θα ακολουθείται από όλα τα αγαθά που 
εισάγονται στην Ε.Ε., προκειμένου να διασφαλιστεί ότι εισάγονται στην Ε.Ε. μόνο προϊόντα υψηλής 
ποιότητας, εξαλείφοντας έτσι τον αθέμιτο ανταγωνισμό από φθηνότερα αλλά χαμηλότερης 
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ποιότητας εισαγόμενα προϊόντα που καθιστούν ακριβότερα αλλά υψηλής ποιότητας 
προϊόντα/προϊόντα που παράγονται  από την Ε.Ε.  
 
Α: Αυτό είναι σημαντικό ώστε όλα τα εισαγόμενα προϊόντα να είναι καλής ποιότητας.  

1.1.10.2 Π: Σύμφωνα με τα σχόλια της Ομάδας 1, πιστεύουμε ότι 10 χρόνια εγγύησης/20 χρόνια 
διαθεσιμότητας ανταλλακτικών θα μπορούσαν να βοηθήσουν.  
 
Α: Αυτό θα μπορούσε να βοηθήσει  επειδή τα υλικά θα κατασκευάζονται με τρόπο που θα 
διασφαλίζει την ποιότητα.  

Θέμα  1.1.11 

Πολύ λίγες επενδύσεις μεταξύ των Κρατών Μελών σε σύγκριση με τις επενδύσεις που προέρχονται από 
εξωτερικές δυνάμεις/χώρες στην Ευρωπαϊκή Ένωση 

 

1.1.11.1 Π: Προτείνουμε τα Κράτη Μέλη της Ε.Ε. και εμμέσως οι επενδυτές που προέρχονται από αυτές, να 
έχουν ευνοϊκότερους όρους από τους εκτός Ένωσης επενδυτές που προσπαθούν να επενδύσουν 
στην Ένωση.  
 
Α: Πιστεύουμε ότι με αυτό τον τρόπο η Ένωση θα εδραιώσει την οικονομική της αυτονομία.  

Θέμα  1.1.12 

Οι τιμές προϊόντων ή περιουσιακών στοιχείων δεν μπορεί να ελεγχθεί σε επίπεδο Ε.Ε. όταν εισάγουμε 
αγαθά και υπηρεσίες από φορείς που έχουν μονοπώλιο στην αγορά / εξωτερικές δυνάμεις 

1.1.12.1 Π: Προτείνουμε ενιαία δράση σε επίπεδο Ε.Ε. όσον αφορά τις διαπραγματεύσεις για εισαγωγές και 
εξαγωγές.  
 
Α: Πιστεύουμε ότι αυτό θα βοηθούσε τις οικονομικές σχέσεις της Ένωσης με τρίτες χώρες να είναι 
ταχύτερες και πιο ισορροπημένες, βοηθώντας στην επίτευξη ισχυρότερης διαπραγματευτικής θέσης 
μεταξύ της Ε.Ε. και ενός άλλου φορέα, όχι μεταξύ μιας χώρας και ενός άλλου φορέα.  
 

Θέμα  1.1.13 

Η Ευρωπαϊκή Σύμβαση για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα και οι αρχές της τηρούνται από όλα τα Κράτη Μέλη 
όσον αφορά  τα δικαιώματα που προάγονται με την κοινωνική πρόοδο 

1.1.13.1 Π: Σε σχέση με αυτό το θέμα, πιστεύουμε ότι, προκειμένου να επιδείξουμε ενότητα, η Ευρωπαϊκή 
νομοθεσία θα πρέπει να υπερισχύει της εθνικής νομοθεσίας σε βασικά θέματα τα οποία έχουν 
αρχίσει να συζητούνται όλο και περισσότερο στα Κράτη Μέλη τα τελευταία χρόνια (άμβλωση, 
δικαιώματα ΛΟΑΤ, κλπ.) 
 
Α: Αυτό θα μπορούσε να βοηθήσει στην ενότητα της προσέγγισης και της νομοθεσίας για αυτά τα 
θέματα.  
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Θέμα  1.1.14 

Είναι πρόβλημα το γεγονός ότι η Ε.Ε. εμπορεύεται σε/με χώρες όπου δεν γίνονται σεβαστές οι οδηγίες για τα 
ανθρώπινα δικαιώματα, την αγορά εργασίας και το περιβάλλον 

 

1.1.14.1 Π: Η Ε.Ε. θα πρέπει να διαθέτει πρόγραμμα λογοδοσίας για τις εταιρείες προκειμένου να τις 
ενθαρρύνει να σέβονται τη νομοθεσία για την εφοδιαστική αλυσίδα και να τις αποθαρρύνει να 
αναθέτουν υπηρεσίες σε χώρες που εκμεταλλεύονται εργαζόμενους,  ή που δεν εργάζονται  με 
βιώσιμο τρόπο.  
 
Α: Πιστεύουμε ότι ένα πρόγραμμα λογοδοσίας θα ήταν μια καλή λύση, καθώς οι κυρώσεις δεν θα 
είναι πλέον απαραίτητες εάν όλα τα πρότυπα και οι κανόνες σχετικά με τα ανθρώπινα δικαιώματα, 
την αγορά εργασίας και τους περιβαλλοντικούς στόχους, τηρούνται από την αρχή.  

Θέμα  1.1.15 

Οι αναπτυσσόμενες χώρες δεν έχουν τις δικές τους βιομηχανίες, αποτελούν μόνο μια φθηνή αγορά εργασίας  

1.1.15.1 Π: Πιστεύουμε ότι αυτές οι χώρες πρέπει να βοηθηθούν μέσω προγραμμάτων παρέμβασης της Ε.Ε., 
προκειμένου να αναπτύξουν τις παραγωγικές τους ικανότητες.  
 
Α: Είναι σημαντικό να δοθεί σε αυτές τις χώρες ένα σημείο εκκίνησης προκειμένου να μπορέσουν να 
ανεξαρτητοποιηθούν κάποια στιγμή / αυτό μπορεί να οδηγήσει στη βελτίωση της κατάστασης της 
μετανάστευσης με την πάροδο του χρόνου.  

Θέμα  1.1.16 

Η μετανάστευση των νέων εντός της Ε.Ε. – οι νέοι δυσκολεύονται στην εύρεση εργασίας στις χώρες τους και 
φεύγουν για άλλες χώρες της Ε.Ε. προκειμένου να βρουν κάτι καλύτερο 

 

1.1.16.1 Π: Πιστεύουμε ότι πρέπει να δημιουργηθεί μια προσβάσιμη σε όλους πλατφόρμα με ευκαιρίες 
εργασίας σε επίπεδο Ε.Ε.  
 
Α: Η πλατφόρμα μπορεί να βοηθήσει σε μεγάλο βαθμό τους νέους που περιμένουν να 
εγκαταλείψουν τις χώρες τους μετά την ολοκλήρωση των σπουδών τους / μπορεί να κάνει γνωστές 
καλύτερες ευκαιρίες.   
 

 

1.2 Σύνορα 

Θέμα   1.2.1 
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Νόμιμη και παράνομη μετανάστευση θα πρέπει να καθορίζονται με σαφήνεια σε συνολικό επίπεδο στην 
Ε.Ε. 

1.2.1.1 - Χωρίς προσανατολισμό  

Θέμα   1.2.2 

Η αίτηση νόμιμης μετανάστευσης μπορεί να υποβληθεί μόνο εντός της Ε.Ε., γεγονός που σημαίνει ότι η 
νομοθεσία περί ασύλου, συχνά παραβιάζεται  

1.2.2.1 - Χωρίς προσανατολισμό 

Θέμα  1.2.3 

Η Frontex δεν διαθέτει επαρκές προσωπικό, πόρους και αρμοδιότητες προκειμένου να υποστηρίξει 
επαρκώς όλες τις Ευρωπαϊκές χώρες 

1.2.3.1 Π: Η Frontex θα πρέπει να αναλάβει μεγαλύτερη ευθύνη για την προστασία των εξωτερικών 
συνόρων και η ευθύνη δεν θα πρέπει να ανήκει πρωτίστως στα Κράτη Μέλη. Το προσωπικό της 
Frontex θα μπορούσε να εκπαιδευτεί μαζί με συνοριοφύλακες στα Κράτη Μέλη. Η Frontex θα 
μπορούσε επίσης να συνεργαστεί στενά με την Europol. 
 
Α: Η κατάσταση στα εξωτερικά σύνορα της Ε.Ε. θα μπορούσε να αντιμετωπιστεί 
αποτελεσματικότερα και πιο δίκαια, οι παράνομοι μετανάστες θα μπορούσαν να εντοπιστούν 
καλύτερα.  
 

Θέμα  1.2.4 

Πάρα πολλοί πρόσφυγες αντιμετωπίζουν καταστάσεις όπου δεν πληρούνται τα ανθρωπιστικά πρότυπα  
 

1.2.4.1 Π: Οι διαδικασίες επεξεργασίας των αιτήσεων μετανάστευσης θα πρέπει να επιταχυνθούν.  
 
 
J:Τα άτομα τα οποία δεν έχουν πάρει ακόμη την τελική απόφαση σχετικά με την αίτησή τους δεν 
πρέπει να παραμένουν σε καταυλισμούς προσφύγων  μέσω της επιτάχυνσης των διαδικασιών.   

Θέμα  1.2.5 

Πως μπορούν να εμποδιστούν οι δραστηριότητες των διακινητών ανθρώπων που είναι παράνομοι και 
παραβιάζουν τα ανθρώπινα δικαιώματα ;  

1.2.5.1 Π: Θα πρέπει να υπάρχει καλύτερη και συστηματικότερη επικοινωνία με τους μετανάστες τόσο στις 
χώρες προέλευσης όσο  και στις μεταβατικές χώρες όπου δραστηριοποιούνται οι διακινητές 
ανθρώπων.  
 
Α: Οι δυνητικοί μετανάστες θα έχουν μια καλύτερη εικόνα της κατάστασης που θα πρέπει να 
αντιμετωπίσουν στην Ευρώπη και πιθανόν να μην δεχτούν την προσφορά των διακινητών. Οι 
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κίνδυνοι κατά μήκος των μεταναστευτικών διαδρομών θα πρέπει να κοινοποιούνται επίσης με 
μεγαλύτερη σαφήνεια.  
 

Θέμα  1.2.6 

Το Σύστημα του Δουβλίνου εμποδίζει μια δίκαιη κατανομή των μεταναστών στην Ε.Ε.  
 

1.2.6.1 Π: Το Σύστημα του Δουβλίνου θα πρέπει να μεταρρυθμιστεί και οι μετανάστες να κατανέμονται 
ισότιμα μεταξύ των Κρατών Μελών της Ε.Ε., ανάλογα με την ικανότητα και τις οικονομικές 
επιδόσεις των χωρών υποδοχής.  
 
 
Α: Η πολιτιστική, οικονομική και κοινωνική ικανότητα υποδοχής των χωρών στις οποίες φθάνει 
μεγάλος αριθμός μεταναστών δεν θα κατακλυζόταν.  
 

Θέμα  1.2.7 

Δεν υπάρχουν αρκετοί τρόποι να υποβάλλει κάποιος νομικά  αίτηση για άδεια εργασίας στην Ε.Ε. 
 

1.2.7.1 Π: Θα πρέπει να θεσπιστεί ένα σύστημα για τη μετανάστευση εργατικού δυναμικού, το οποίο θα 
βασίζεται στις πραγματικές ανάγκες της Ε.Ε.  Το σύστημα του Καναδά πρέπει να αποτελέσει 
πρότυπο. Θα πρέπει επίσης να υπάρχουν προσφορές επαγγελματικών προσόντων, καθώς και 
προσφορές πολιτιστικής και γλωσσικής ένταξης για τους μετανάστες στην Ε.Ε. 
 
 
Α: Η Ε.Ε. θα καλύψει τα κενά απασχόλησης και θα ελέγχει την μετανάστευση αποτελεσματικότερα.  

1.2.7.2 Π: Ο ιδιωτικός τομέας θα πρέπει να λάβει περισσότερα κίνητρα για να διατηρήσει την παραγωγή 
στην Ε.Ε. και ως εκ τούτου να προσφέρει θέσεις εργασίας για τους μετανάστες.  
 
Α: Αυτό θα προσφέρει μια βελτιωμένη βάση για την ελεγχόμενη μετανάστευση και θα στηρίξει 
επίσης την αυτονομία της Ε.Ε.  

 
 

Θέμα  1.2.8 

Δεν υπάρχει ρεαλιστική εικόνα των συνεπειών από τις προσπάθειες μετανάστευσης στην Ε.Ε., για τις χώρες 
προέλευσης.  

1.2.8.1 Π: Θα πρέπει να υπάρξει καλύτερη εκπαίδευση και επικοινωνία με δυνητικούς μετανάστες στις 
χώρες προέλευσης. Πρέπει να χρησιμοποιηθεί ένα ευρύ φάσμα διαύλων επικοινωνίας, από 
φυλλάδια μέχρι τηλεόραση και μέσα κοινωνικής δικτύωσης.  
 
Α: Οι δυνητικοί οικονομικοί πρόσφυγες θα έχουν τότε μια καλύτερη και πιο ρεαλιστική εικόνα της 
κατάστασης που θα πρέπει να αντιμετωπίσουν κατά μήκος της μεταναστευτικής διαδρομής και 
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στην Ευρώπη,  οπότε θα μπορούσαν να λάβουν μια πιο εμπεριστατωμένη απόφαση σχετικά με την 
επιθυμία τους να ξεκινήσουν την πορεία προς την Ε.Ε.  

 

Θέμα  1.2.9 

Προβλήματα ασφαλείας προκύπτουν στα εθνικά σύνορα εξαιτίας προβλημάτων ρύθμισης και έλλειψης 
πληροφοριών που παρέχονται στους μετανάστες (τόσο στην χώρα προέλευσης πριν αναχωρήσουν, όσο και 
στα σύνορα της χώρας που θέλουν να διασχίσουν). Επίσης οι άνθρωποι που φθάνουν στα σύνορα σήμερα 
δεν αντιμετωπίζονται πάντα με ανθρωπιά.  
 

1.2.9.1 Π: Η Ε.Ε. θα πρέπει να ενημερώνει τους οικονομικούς μετανάστες που αναζητούν μια καλύτερη ζωή 
(όχι δηλαδή πρόσφυγες πολέμου) στη χώρα προέλευσης, σχετικά με την πραγματικότητα της νέας 
χώρας (διαχείριση των προσδοκιών). Η Ε.Ε. θα πρέπει επίσης να επενδύσει σε υποδομές στη χώρα 
αναχώρησης και στην ποιότητα ζωής των ανθρώπων που θέλουν να φύγουν.  
 
Α: Χτίζοντας σχολεία και νοσοκομεία και προσφέροντας βοήθεια στη γεωργία (παροχή καθαρού 
πόσιμου νερού, βοήθεια για τη φύτευση δέντρων…) η χώρα προέλευσης γίνεται πιο ενδιαφέρουσα. 
Αυτό θα έχει σαν αποτέλεσμα λιγότεροι άνθρωποι να φθάνουν στα σύνορα και κατά συνέπεια σε 
μείωση των συγκρούσεων ασφαλείας. 
 

1.2.9.2 Π: Ειδικά για τους οικονομικούς μετανάστες, η Ε.Ε. πρέπει να οργανώσει στη χώρα αναχώρησης, τη 
δυνατότητα ελέγχου των πολιτών (σε δεξιότητες, υπόβαθρο, κλπ.) για να καθορίσει ποιος είναι 
επιλέξιμος να έρθει και να δουλέψει στην Ε.Ε. Αυτά τα κριτήρια διαλογής πρέπει να είναι δημόσια 
και να μπορεί να πάρει συμβουλές ο καθένας. Αυτό μπορεί να υλοποιηθεί με τη δημιουργία ενός 
(διαδικτυακού) Ευρωπαϊκού Οργανισμού Μετανάστευσης.  
 
Α:  Με αυτόν τον τρόπο, οι άνθρωποι δεν χρειάζεται να διασχίσουν τα σύνορα παράνομα. Θα 
υπάρξει ελεγχόμενη ροή ανθρώπων που εισέρχονται στην Ε.Ε., με αποτέλεσμα τη μείωση της 
πίεσης στα σύνορα. Επίσης, θα μπορούσε αυτός ο Ευρωπαϊκός Οργανισμός Μετανάστευσης να 
λάβει υπόψη του τον τόπο προτίμησης που θα ήθελε να μεταβεί ο πρόσφυγας (στο μέτρο του 
δυνατού).   
 

Θέμα  1.2.10 

Υπάρχουν λίγοι τρόποι, τόσο νομικοί όσο και ανθρώπινοι, για τους πρόσφυγες πολέμου να εισέλθουν στην 
Ε.Ε., παρόλο που το δικαιούνται 

1.2.10.1 Π: Η Ε.Ε. πρέπει να διασφαλίσει ότι η πολιτική υποδοχής σε όλα τα σύνορα είναι η ίδια, σεβόμενη 
τα ανθρώπινα δικαιώματα και διασφαλίζοντας την ασφάλεια και την υγεία όλων των προσφύγων 
(π.χ. έγκυες γυναίκες και παιδιά), ενδεχομένως σε συνεργασία με την Frontex. Εάν η χώρα δεν 
ανταποκριθεί σε αυτό, η Ε.Ε. θα πρέπει να τιμωρήσει τη χώρα ή ακόμη και να αναλάβει προσωρινά 
ένα μέρος της χώρας, έτσι ώστε οι πρόσφυγες να μπορούν να ταξιδεύουν με ασφάλεια μέσω της 
χώρας (ένα είδος «ζώνης λευκής διέλευσης» για να ταξιδέψουν για να μην μείνουν). 
 
Α: Προκειμένου να αποφευχθούν οι ανισότητες στην προσέγγιση των συνόρων, όπως συμβαίνει επί 
του παρόντος, με την παραβίαση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων.  
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Θέμα  1.2.11 

Σήμερα, τα Κράτη Μέλη έχουν υπερβολική εξουσία, γεγονός που μερικές φορές εμποδίζει την  Frontex να 
κάνει σωστά την δουλειά της. Για παράδειγμα, η Frontex δεν μπορεί να παράσχει ανθρωπιστική βοήθεια 
όταν το κράτος μέλος δεν την αποδέχεται ή δεν την απαιτεί 
  

1.2.11.1 Π: Η Ε.Ε. πρέπει να επεκτείνει τη νομοθεσία της και να εκχωρήσει περισσότερη εξουσία και 
ανεξαρτησία στην Frontex. Ωστόσο η Ε.Ε. θα πρέπει οπωσδήποτε να επιβάλλει περισσότερους 
ελέγχους και να απαιτήσει πλήρη διαφάνεια στη λειτουργία της  Frontex προκειμένου να 
αποφευχθούν καταχρήσεις.  
 
Α: Αυτό είναι σημαντικό προκειμένου να διασφαλιστεί ο σεβασμός των ανθρωπίνων δικαιωμάτων 
στα σύνορα, ανεξάρτητα από το ποια κόμματα βρίσκονται στην εξουσία (π.χ. χώρες με ακροδεξιά 
κόμματα στην εξουσία). Η ίδια η Frontex πρέπει επίσης να ελέγχεται και για την πρόληψη 
διαφθοράς ή άλλων καταχρήσεων εντός του οργανισμού.  

Θέμα  1.2.12 

Κατά κάποιο τρόπο (και χωρίς πρόθεση) το έργο των σκαφών διάσωσης της ΜΚΟ έχει ως αποτέλεσμα την 
παροχή ενός συγκεχυμένου μηνύματος στους πρόσφυγες,  δίνοντάς τους μάλιστα  ψεύτικες ελπίδες. Καθώς  

από τη μια πλευρά σώζουν μετανάστες, αλλά από την άλλη πλευρά αυτοί οι μετανάστες μπορεί να 
εξακολουθούν να συλλαμβάνονται κατά την άφιξή τους.  Επίσης ενεργώντας από μόνες τους, οι ΜΚΟ 

επιδεικνύουν έλλειψη ενότητας στο όραμα και την πολιτική.  
      

1.2.12.1 Π: Η Ε.Ε. θα πρέπει να καταστήσει περιττές τις ΜΚΟ εμποδίζοντας  να δράσουν μόνες τους. Η ίδια η 
Ε.Ε. έχει καθήκον να σώζει ζωές και πρέπει να ενεργεί με ανθρωπιστικό τρόπο. Οι ΜΚΟ πρέπει να 
λειτουργούν κατόπιν ανάθεσης από την Ε.Ε. και όχι από μόνες τους.  
 
Α: Αυτό είναι σημαντικό προκειμένου να δημιουργηθεί μια καλή ισορροπία για τους μετανάστες 
μεταξύ της ανθρωπιστικής βοήθειας και μιας ρεαλιστικής άποψης σχετικά με το τι συγκεκριμένα 
μπορούν να περιμένουν.  
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Ομάδα  2: Η Ε.Ε. ως ένας Διεθνής Εταίρος  

2.1 Εμπόριο και σχέσεις από Δεοντολογική Άποψη 

Θέμα  2.1.1 

Η τρέχουσα πρακτική ενέχει τον κίνδυνο ανήθικων εξαγορών, συμπεριλαμβανομένων πρώτων υλών (π.χ. 
κακές συνθήκες εργασίας και παιδική εργασία) 

2.1.1.1 Π: Συνεργασία με τον ιδιωτικό τομέα και τους προμηθευτές στις ενδιαφερόμενες χώρες, έτσι ώστε το 
πρόβλημα να αντιμετωπιστεί στη ρίζα του.  
 
Α: Χωρίς αιτιολόγηση  

2.1.1.2 Π: Διασφάλιση των κοινωνικών συνθηκών για τα παιδιά, συμπεριλαμβανομένης της σχολικής 
εκπαίδευσης, για παράδειγμα μέσω δωρεάν σχολικής εκπαίδευσης εκεί όπου υπάρχει παιδική 
εργασία.  
 
Α:  Βελτίωση των κοινωνικών συνθηκών των παιδιών.  

Θέμα  2.1.2 

Οι καταναλωτές της Ε.Ε. δεν είναι ενήμεροι για τις αρνητικές επιπτώσεις της κατανάλωσης που κάνουν σε  
εισαγόμενα προϊόντα από τρίτες χώρες (για παράδειγμα περιβαλλοντικές επιπτώσεις και συνθήκες 

εργασίας)  

2.1.2.1 Π: Συστήματα Πιστοποίησης που θα μπορούν να ενημερώσουν τους καταναλωτές για το περιβάλλον 
και τις συνθήκες εργασίες (για παράδειγμα οι ηθικές μέθοδοι παραγωγής / οικολογική βαθμολογία). 
 
Α: Τα πιστοποιητικά υποστηρίζουν την ενημέρωση των καταναλωτών όταν είναι απλά και ευκρινή.  

2.1.2.2 Π: Παρακολούθηση των εμπορικών ανταλλαγών μεταξύ των χωρών και διασφάλιση του σεβασμού 
των δεοντολογικών αξιών.  
 
Α: Χωρίς αιτιολόγηση 

θέμα 2.1.3 

Η δυνατότητα της Ε.Ε. για διαπραγματεύσεις σε εμπορικές συμφωνίες μειώνεται 
  

2.1.3.1 Π: Ανάπτυξη ισχυρότερων σχέσεων με τις αναπτυσσόμενες οικονομίες, καθώς και με άλλες χώρες.  
 
Α: Μακροπρόθεσμα να αναπτυχθεί η εμπορική συνεργασία ενεργώντας απευθείας με τις χώρες.  

2.1.3.2 O: Βασικές εμπορικές συμφωνίες με την Κίνα σχετικά με διεθνείς συμφωνίες και συνθήκες. 
 
Α: Χωρίς αιτιολόγηση 

 
Θέμα  2.1.4 
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Διασφάλιση της προμήθεας των προϊόντων (σε περιόδους έλλειψης) 

2.1.4.1 Π: Για παράδειγμα, μέσω ποσόστωσης για προϊόντα, όταν υπάρχουν ελλείψεις.  
 
Α: - 

2.1.4.2 Π: Για παράδειγμα, η διασφάλιση ηλεκτρονικών ειδών και προϊόντων υγείας / εμβόλια . 
 
Α: -  

2.1.4.3 Π: Διασφάλιση της ίδιας της παραγωγής της Ε.Ε. σε βασικά προϊόντα σε περιόδους έλλειψης.  
 
Α: -  

Θέμα  2.1.5 

Αυξημένος κίνδυνος όταν η Ε.Ε. συναλλάσσεται με τρίτες χώρες όπου υπάρχει διαφθορά 

2.1.5.1 Π: Παροχή ελέγχων, φορολογία και κυρώσεις κατά της διαφθοράς.  
 
Α: -  

2.1.5.2 Π:  Όταν γίνονται συναλλαγές με χώρες στις οποίες υπάρχει διαφθορά, είναι σημαντικό όλα τα μέρη 
να έχουν κατανοήσει πλήρως το πλαίσιο της συμφωνίας.  
 
Α: -  

2.1.5.3 Π: Οι εμπορικές συμφωνίες πρέπει να γίνονται σεβαστές όταν πραγματοποιούνται συναλλαγές με 
χώρες με διαφθορά, ούτως ώστε τα χρήματα να διανέμονται σύμφωνα με το πλαίσιο της συμφωνίας.  
 
Α: -  

Θέμα  2.1.6 

Η Ε.Ε. συναλλάσεται ενεργά με χώρες που δεν σέβονται τις περιβαλλοντικές συμφωνίες 

2.1.6.1 Π: Υψηλότερη φορολογία για τις χώρες που δεν συμμορφώνονται με τα περιβαλλοντικά πρότυπα.  
 
Α: -  

2.1.6.2 Α: Διασφάλιση της τήρησης των περιβαλλοντικών συμφωνιών από τις αναπτυσσόμενες χώρες, καθώς 
και ότι, τόσο οι συμφωνίες όσο και οι αναπτυσσόμενες χώρες υποστηρίζονται από την Ε.Ε. 
 
Α: -  

2.1.6.3 Α: Συνηδειτά ευαισθητοποιημένοι καταναλωτές στην Ε.Ε.  
 
Α: -  
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2.2. Διεθνής Δράση για το Κλίμα 

Θέμα  2.2.1 

Οι πολίτες και οι οργανώσεις δεν γνωρίζουν τι κάνει η Ε.Ε. σχετικά με το κλίμα  
 

2.2.1.1 Α: Δημιουργία και ενίσχυση δεσμών μεταξύ της Ε.Ε. και των τοπικών θεσμών  
 
Α: Να καταστεί η Ευρωπαϊκή δράση πιο συγκεκριμένη και να επιτραπεί στους τοπικούς φορείς να 
κάνουν σωστότερη χρήση της Ευρωπαϊκής χρηματοδότησης.  

2.2.1.2 Π: Απευθείας επικοινωνία με τους Ευρωπαίους πολίτες μέσω ενός ειδικού διαύλου (για παράδειγμα 
μέσω εκθέσεων, διαφόρων μέσων ενημέρωσης) για την ενημέρωση της πολιτικής της Ε.Ε. σχετικά με 
το κλίμα, καθώς και συγκεκριμένα έργα και πρωτοβουλίες που θα συλοποιούνται.  
 
Α: Να διασφαλιστεί ότι οι πολίτες έχουν σαφή άποψη για το ρόλο και τη δράση της Ε.Ε, κυρίως όσον 
αφορά το κλίμα.  

2.2.1.3 Π: Να δημοσιεύονται περισσότερα στατιστικά στοιχεία σχετικά με τις εκπομπές από διάφορους 
τομείς της Ε.Ε. και να γίνονται περισσότερο ορατά (για παράδειγμα μέσω του προαναφερθέντος 
καναλιού). 
 
Α: Να είναι σε θέση να λαμβάνουν περισσότερο ενημερωμένες αποφάσεις.  

Θέμα  2.2.2 

Τα απόβλητα εξάγονται στις φτωχότερες περιοχές της Ε.Ε. και εκτός  
 

2.2.2.1 Π: Αυστηρότερα μέτρα και έλεγχοι για τον περιορισμό αυτών των εξαγωγών, αυξημένη συνεργασία 
μεταξύ των εθνικών εποπτικών δυνάμεων για την καταπολέμηση των περιβαλλοντικών 
καταχρήσεων.  
 
Α: Αποφυγή των αποβλήτων στη φύση που βλάπτουν το περιβάλλον, ιδίως η παράκτια ρύπανση. 

2.2.2.2 Π: Ενθάρρυνση της καλύτερης επαναχρησιμοποίησης αποβλήτων, συμπεριλαμβανομένης της 
δημιουργίας ενέργειας (βιοαέριο).  
 
Α: Λιγότερα απόβλητα, περισσότερη καθαρή ενέργεια.  

2.2.2.3 Π: Περισσότερη ανακύκλωση.  
 
Α: Μείωση της ποσότητας των πρώτων υλών που απαιτούνται για την παραγωγή αγαθών.  

2.2.2.4 Π: Μειώστε τη συσκευασία και βοηθήστε τις μικρές επιχειρήσεις να δημιουργήσουν περισσότερο 
πράσινες συσκευασίες (συσκευές).  
 
Α: Οι μικρές επιχειρήσεις δυσκολεύονται περισσότερο από άλλες να προσαρμοστούν.  

Θέμα  2.2.3 
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Υπάρχει μεγάλη καινοτομία στην Ε.Ε. που όμως δεν κατανέμεται επαρκώς, δεν αναπαράγεται και δεν 
κλιμακώνεται. 

2.2.3.1 Π: Δημιουργία ενός ενιαίου χώρου για τις Ευρωπαϊκές εταιρείες που θα τους δώσει τη δυνατότητα 
να προωθήσουν οικολογικά προϊόντα και υπηρεσίες και να ανταλλάξουν τεχνογνωσία.  
 
Α: Να είναι σε θέση να προχωρήσει αποτελεσματικότερα προς τους ίδιους στόχους και να 
αναπαράγει αυτό που λειτουργεί.   

2.2.3.2 Π: Δημιουργία μιας Ευρωπαϊκής ακαδημαϊκής κοινοπραξίας, που θα συνδέεται κυρίως με πράσινες 
καινοτομίες.  
 
Α: Να είναι σε θέση μοιράζεται καινοτομίες αποτελεσματικότερα και ανοιχτά.  

2.2.3.3 Π: Ανάπτυξη του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Καινοτομίας.  
 
Α: Ενεργοποίηση συνεργειών και ενδυνάμωση της συνεργασίας.  

2.2.3.4 Π: Διευκόλυνση της μεταφοράς και ανταλλαγής πράσινων τεχνολογιών στις αναπτυσσόμενες χώρες 
(εντός των εμπορικών ή διπλωματικών πλαισίων συμφωνιών). 
 
Α: Χωρίς αιτιολογία  

Θέμα  2.2.4 

Οι εταιρείες μεταφέρουν τις εγκαταστάσεις τους σε χώρες όπου η παραγωγή είναι η φθηνότερη, ακόμη και 
όταν δεν τηρούνται αρκετά τα περιβαλλοντικά πρότυπα 

2.2.4.1 Π: Ο φόρος ανάλογα με τις συνθήκες (περιβαλλοντικό και εργατικό δίκαιο) της παραγωγής.  
 
Α: Για να αντισταθμίσει την εξοικονόμηση που προκύπτει, με την μετεγκατάσταση και την 
δημιουργία ανταγωνιστικότερων τοπικών προϊόντων.  

2.2.4.2 Π: Δημιουργήστε αυστηρότερους κανονισμούς για να τιμωρήσετε τις εταιρείες που χρησιμοποιούν 
αυτές τις πρακτικές.  
 
Α: Για αποτροπή των εταιρειών.  

Θέμα  2.2.5 

Η εισαγωγή πολλών προϊόντων και πρώτων υλών από την Ε.Ε. έχει σοβαρές περιβαλλοντικές επιπτώσεις  
 

2.2.5.1 Π: Αύξηση του μεριδίου των μεταλλευμάτων ορυκτών και πρώτων υλών που εξάγονται στην Ε.Ε.  
 
Α: Μείωση της εξάρτησης της Ε.Ε. από λιγότερο πράσινες και λιγότερο δεοντολογικές χώρες.  

2.2.5.2 Π: Ενθάρυνση της ανάπτυξης πιο φιλικών προς το περιβάλλον μεθόδων εξόρυξης.  
 
Α: Μείωση των επιπτώσεων αυτής της εξόρυξης, είτε εντός είτε εκτός της Ε.Ε.  
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2.2.5.3 Π: Ενίσχυση της συνεργασίας με τις χώρες εξαγωγής για να διασφαλιστεί ότι πληρούν τα 
περιβαλλοντικά και δεοντολογικά πρότυπα και ότι τα προϊόντα τους συμμορφώνονται με τα 
Ευρωπαϊκά πρότυπα ασφαλείας (σήμανση CE, δημιουργία ενός νέου πιο ευέλικτου και καλύτερα 
σεβαστού προτύπου). 
 
Α: Να περιοριστεί η ποσότητα των προϊόντων που δεν συμμορφώνονται με κανένα πρότυπο.  

Θέμα  2.2.6 

Η κατανάλωσή μας στην Ε.Ε. δημιουργεί σημαντικές εκπομπές στο εξωτερικό 

2.2.6.1 Π: Έναρξη μορατόριουμ σχετικά με την κατανάλωση ενέργειας ψηφιακών υπηρεσιών και τη ρύθμιση 
ιδιαίτερα αδηφάγων και μη κρίσιμων χρήσεων, όπως τα κρυπτονομίσματα και τα μη ανταλλάξιμα      
διακριτικά (NFT). 
 
Α: Οι ψηφιακές υπηρεσίες αντιπροσωπεύουν αυξανόμενο μερίδιο των Ευρωπαϊκών εκπομπών, ιδίως 
επειδή οι διακομιστές τροφοδοτούνται μερικές φορές από μη πράσινη ηλεκτρική ενέργεια.  

2.2.6.2 Π: Ενίσχυση των φορολογικών μηχανισμών και των πριμοδοτήσεων για την προώθηση της μείωσης 
της κατανάλωσης εκπομπών.  
 
Α: Να επιταχυνθεί η μετάβαση σε περισσότερη πράσινη κατανάλωση, προστατεύοντας ωστόσο τις 
δημοφιλείς κατηγορίες.  

Θέμα  2.2.7 

Εισάγουμε μεγάλο μέρος της ενέργειας μας (κυρίως ορυκτά) από χώρες εκτός Ε.Ε. 

2.2.7.1 Π: Ανάπτυξη περαιτέρω ανανεώσιμης ηλεκτρικής ενέργειας (ηλιακή, αιολική, υδροηλεκτρική, 
βιοαέριο που παράγεται από απόβλητα) εντός της Ε.Ε 
 
Α: Οι ανανεώσιμες πηγές ενέργειας μπορούν συχνά να παραχθούν επιτόπου, με μικρότερο 
αντίκτυπο.  

2.2.7.2 Π: Έναρξη Ευρωπαϊκής συζήτησης σχετικά με την πυρηνική ενέργεια.  
 
Α: Η πυρηνική ενέργεια είναι ενέργεια χαμηλής περιεκτικότητας σε άνθρακα και ταυτόχρονα 
ασφαλής ενέργεια παρόλα τα προβλήματα αποβλήτων.  

2.2.7.3 Π: Δημιουργία ενός Ευρωπαίου ηγέτη στον τομέα της παραγωγής πράσινης ηλεκτρικής ενέργειας 
(πράσινη ηλεκτρική ενέργεια Airbus). 
 
Α: Η Ευρώπη να βρίσκεται στην πρώτη γραμμή της καινοτομίας σε αυτό τον τομέα, να εξάγει 
καθαρές τεχνολογίες και ηλεκτρική ενέργεια.  

2.2.7.4 Π: Να επιτρέπεται η καλύτερη μεταφορά ενέργειας εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης  (αγωγός φυσικού 
αερίου και άλλα). 
 
Α: Να μειωθεί η εξάρτηση της Ε.Ε. από τις εισαγωγές ενέργειας.  
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2.3. Προώθηση των Ευρωπαϊκών Αξιών 

Θέμα   2.3.1 

     Η ψηφοφορία με ειδική πλειοψηφία έχει ως αποτέλεσμα τον εξαναγκασμό των χωρών της μειονότητας 
να στηρίξουν την απόφαση της πλειοψηφίας  

2.3.1.1 Π: Αναθεώρηση των αξιών και των κανόνων για τη διασφάλιση της συνιδιοκτησίας της ιδέας σε όλα 
τα Κράτη Μέλη.    
 
Α: Εάν όλοι αισθάνονται μέρος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, θα είναι επίσης πρόθυμοι να 
διαδραματίσουν το ρόλο τους.  

Θέμα  2.3.2 

Έλλειψη γνώσεων και παρερμηνείες σχετικά με το τι συνεπάγεται η ένταξη στην Ε.Ε.  
Οι εθνικές αρχές δεν ενδιαφέρονται να καταστήσουν την Ε.Ε. περισσότερο ορατή στους πολίτες τους  

2.3.2.1 Π: Εφαρμογή αυτού του είδους των διαδικασιών (Η Διάσκεψη για το Μέλλον της Ευρώπης, στην 
οποία συμμετέχουμε) συχνότερα σε επίπεδο Ε.Ε.  
 
Α: Αυτό το είδος δημοκρατικών διαδικασιών εξουδετερώνει τις αρνητικές ειδήσεις σχετικά με την 
Ε.Ε.  
 
Εμποδίζει επίσης τους πολίτες να αισθάνονται ότι οι πολιτικοί δεν θεωρούν ότι είναι σημαντικό, να 
γνωρίζουν οι πολίτες τι συμβαίνει.  

2.3.2.2 Π: Συνιστούμε στην Ε.Ε. να επικοινωνεί απευθείας με τους Ευρωπαίους πολίτες μέσω ενός ειδικού 
τμήματος διαύλων ή επικοινωνίας. Πληροφορίες σχετικά με συγκεκριμένα έργα και πρωτοβουλίες 
που υλοποιούνται.  
 
Α: Προκειμένου οι πολίτες να έχουν σαφή εικόνα σχετικά με αυτά που κάνει η Ε.Ε., χρειάζονται 
εύκολα προσβάσιμες πληροφορίες.  

Θέμα  2.3.3 

 Η Ε.Ε. ως εγγυητής των ανθρωπίνων δικαιωμάτων στερείται αξιοπιστίας αφού δεν επιλύει προβλήματα 
εντός της Ε.Ε. 

2.3.3.1 Π: Εμείς ως πολίτες, συνιστούμε στην Ε.Ε. να δημιουργήσει «έναν κατάλογο προστίμων και 
περιορισμών στα προνόμια ένταξης» για την αντιμετώπιση παραβιάσεων αξιών ή άλλων κοινών 
συμφωνιών.  
 
Α: Υπάρχουν προβλήματα με τη δημοκρατία σε ορισμένα Κράτη Μέλη. Αυτά πρέπει να επιλυθούν 
προκειμένου η Ε.Ε. να μπορέσει να προωθήσει την δημοκρατία σε χώρες εκτός Ε.Ε.  Τα Κράτη Μέλη 
πρέπει να συμμορφώνονται με τις δεσμευτικές δημοκρατικές αρχές που πρεσβεύει η Ε.Ε.    

2.3.3.2 Π: Εμείς ως πολίτες συνιστούμε στην Ε.Ε. να εφαρμόσει κυρώσεις στα Κράτη Μέλη που παραβιάζουν 
τα ανθρώπινα δικαιώματα. Τα Κράτη Μέλη θα πρέπει να ενωθούν σε ότι αφορά αυτές τις κυρώσεις.  
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Α: 

Θέμα  2.3.4 

Οι αξίες τις οποίες αντιπροσωπεύει η Ε.Ε. δεν συμβαδίζουν με τις πράξεις της Ε.Ε. στα εξωτερικά σύνορα.  

2.3.4.1 Π: Η Ε.Ε. θα πρέπει να παρέχει κοινή ασφάλεια στα σύνορα της Ε.Ε. σύμφωνα με τις αρχές και τις 
αξίες της Ε.Ε. Δηλαδή να σέβεται τα ανθρώπινα δικαιώματα, ανεξάρτητα με ότι συμβαίνει κατά 
μήκος των εξωτερικών συνόρων.  
 

2.3.4.2 Π: Η Ε.Ε. θα πρέπει να προωθήσει τη συνεργασία μεταξύ των εθνικών στρατιωτικών δυνάμεων των 
διαφόρων χωρών  της Ε.Ε. και του προσωπικού της Ευρωπαϊκής Ένωσης.  
 

2.3.4.3 Π: Συνιστούμε στην Ε.Ε. να διασφαλίσει τα σύνορά της εξασφαλίζοντας ταυτόχρονα τη ρυθμιζόμενη 
μετανάστευση.  
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Ομάδα  3: Μια ισχυρή Ε.Ε. σε έναν ειρηνικό κόσμο   

3.1. Ασφάλεια και Άμυνα  

Θέμα  3.1.1 

Η μεταβαλλόμενη παγκόσμια πολιτική κατάσταση απαιτεί μια διαφορετική πολιτική για την ασφάλεια  

3.1.1.1 Π: Συνιστούμε την δημιουργία ενός Ευρωπαϊκού Στρατού ως ενίσχυση των υφιστάμενων 
στρατηγικών και δομών του ΝΑΤΟ.  
 
Α:  Η Ε.Ε. θα έχει την εξουσία να επιδιώκει συγκεκριμένα (Ευρωπαϊκά) συμφέροντα πολιτικής 
ασφάλειας, ανεξάρτητα από το ΝΑΤΟ.  

Θέμα 3.1.2 

Οι Ευρωπαϊκές Ένοπλες δυνάμεις δεν σχηματίζονται και δεν συγκροτούνται με σαφώς καθορισμένη και 
συντονισμένη διαδικασία 

3.1.2.1 Π: Συνιστούμε την αναδιάρθρωση της τρέχουσας (Ευρωπαϊκής) αρχιτεκτονικής ασφαλείας και τη 
μεταφορά των υφιστάμενων οικονομικών πόρων σε πιο αποτελεσματικούς στρατιωτικούς 
σχηματισμούς.  
 
Α: Οι πόροι που διατίθενται για στρατιωτικά προγράμματα θα πρέπει να χρησιμοποιούνται 
αποτελεσματικά και αποδοτικά – επίσης να είναι σε θέση να παρέχουν περισσότερους οικονομικούς 
πόρους για μη  στρατιωτικά καθήκοντα.  

Θέμα  3.1.3 

Οι Ευρωπαϊκές ένοπλες δυνάμεις υφίστανται σε εταιρική σχέση με τις υφιστάμενες δομές του ΝΑΤΟ και 
συνεργάζονται μαζί τους  

3.1.3.1 Π: Συνιστούμε την ανάπτυξη και κατασκευή μελλοντικών Ευρωπαϊκών ενόπλων δυνάμεων σε 
συντονισμό με το ΝΑΤΟ.  
 
Α: Επίσης στο μέλλον, η στενή συνεργασία με το ΝΑΤΟ και τις μη Ευρωπαϊκές χώρες του ΝΑΤΟ είναι 
ιδιαίτερης σημασίας. Αυτή βασίζεται τόσο σε πρακτικούς λόγους όσο και σε μια κοινή βάση αξιών.  

Θέμα  3.1.4 

Η δημιουργία Ευρωπαϊκών ενόπλων δυνάμεων εξυπηρετεί την άμυνα των Κρατών Μελών της Ε.Ε. 

3.1.4.1 Π: Συνιστούμε για τις Ευρωπαϊκές ένοπλες δυνάμεις να μπορούν να χρησιμοποιούνται μόνο για 
αμυντικούς σκοπούς και να αποκλείεται η επιθετική στρατιωτική συμπεριφορά.  
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Α: Η Ευρωπαϊκή Ένωση θα έχει την εξουσία να αντιδρά αποτελεσματικά σε εξωτερικές απειλές 
διαφόρων ειδών.  

 

3.2. Λήψη αποφάσεων και Εξωτερική Πολιτική της Ε.Ε.  

Θέμα  3.2.1 

Υπάρουν πάρα πολλές αποφάσεις που λαμβάνονται με ομοφωνία και αυτό εμποδίζει την πρόοδο και την 

αποτελεσματικότητα της Ευρωπαϊκής Ένωσης  

3.2.1.1 Π: Συνιστούμε στην Ευρωπαϊκή Ένωση να σταματήσει να χρησιμοποιεί ομοφωνία για τόσες πολλές 
αποφάσεις και να τη χρησιμοποιεί μόνο για ορισμένα, λίγα, βασικά και μη επείγοντα ζητήματα.  
 
Α: Η αναζήτηση ενός ελάχιστου κοινού παρονομαστή μπορεί να βλάψει την αποτελεσματικότητα 
των αποφάσεων που λαμβάνονται και να τις καθυστερήσει ή ακόμη και να τις εμποδίσει.  

3.2.1.2 Π: Επίσης συνιστούμε, για την εφαρμογή του Προσανατολισμού 1, η Ε.Ε. να ενισχύσει τις 
δημοκρατικές δομές της, όπως ο ρόλος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου σε αυτές τις διαδικασίες. 
 
Α: Η ομοφωνία προκαλεί καταστάσεις στις οποίες τα επιμέρους Κράτη Μέλη μπορούν να 
εμποδίσουν την διαδικασία λήψης αποφάσεων για να επιτευχθούν ατομικά οφέλη ή για την 
προώθηση διμερών σχέσεων.  

Θέμα  3.2.2 

Ορισμένα Κράτη Μέλη δεν συμμορφώνονται με τις συνθήκες και τους νόμους της Ευρωπαϊκής Ένωσης, 
εμποδίζοντας έτσι την ανάπτυξη της και διαβρώνοντας τις αρχές της.  

3.2.2.1 Π: Συνιστούμε στην Ευρωπαϊκή Ένωση να ενισχύσει την ικανότητά της να επιβάλλει κυρώσεις στα 
Κράτη Μέλη ή σε τρίτα κράτη, καθώς και να διασφαλίσει την επιβολή αυτών των κυρώσεων.  
 
Α: Η Ε.Ε. διαθέτει σαφώς καθορισμένες αρχές και αξίες και συμφωνίες, που αποτελούν τη βάση της 
και οι οποίες εάν δεν ακολουθηθούν, θα αποδυναμώσουν τη φύση της.  

 

3.3. Γειτονικές Χώρες και Διεύρυνση  

Θέμα  3.3.1 

Οι ομόφωνες λήψεις αποφάσεων εντός της Ε.Ε. είναι μακροχρόνιες και συχνά δύσκολες διαδικασίες λήψης 
αποφάσεων  που στερούνται αποτελεσματικότητας και σχεδόν συστηματικά εμποδίζουν την ενσωμάτωση 

νέων κρατών εντός της Ε.Ε.  

3.3.1.1 Π: Προτείνουμε να τροποποιηθεί ο τρόπος λήψης αποφάσεων εντός της Ε.Ε. για να λαμβάνονται όλες 
οι αποφάσεις με ειδική πλειοψηφία. Αφού γίνει αυτή η τροποποίηση, η Ε.Ε. θα είναι σε θέση να 
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μελετήσει τις αιτήσεις προσχώρησης νέων χωρών στην Ε.Ε. και να τις υποβάλλει στην ψηφοφορία με 
ειδική πλειοψηφία.   
 
Α: Αυτή η πρόταση θα εξορθολογίσει με ασφάλεια τις αποφάσεις διεύρυνσης της Ε.Ε. με την επίτευξη 
μεγαλύτερης συναίνεσης μέσω της ψηφοφορίας με ειδική πλειοψηφία, η οποία θα αντιπροσωπεύει 
τη γνώμη του μεγαλύτερου αριθμού των Κρατών Μελών.  

3.3.1.2 Π: Προτείνουμε στα Κράτη Μέλη να καθορίσουν με σαφήνεια από κοινού ένα κοινό όραμα για το 
μέλλον της Ευρώπης όσον αφορά την επέκταση της Ε.Ε. σε άλλες γειτονικές χώρες.  
 
Α: Αυτή η πρόταση είναι σημαντική, διότι όχι μόνο θα ενισχύσει τη νομιμότητα και την αξιοπιστία της 
Ε.Ε. αλλά και θα εναρμονίσει τις απόψεις των διαφόρων Κρατών Μελών σχετικά με αιτήσεις 
ενσωμάτωσής τους στην Ε.Ε.  

Θέμα  3.3.2 

Η λειτουργία της Ε.Ε. (νομικό βέτο, κανόνες ένταξης στην Ε.Ε.) δεν είναι αρκετά διαφανής και οι πολίτες 
έχουν ελάχιστες γνώσεις και έλλειψη πληροφόρησης σχετικά με αυτά τα θέματα, κυρίως επειδή τα μέσα 

ενημέρωσης δεν αναφέρονται αρκετά σε αυτό 

3.3.2.1 Π: Προτείνουμε τη δημιουργία μιας Ευρωπαϊκής αγωγής του πολίτη στα Κράτη Μέλη, έτσι ώστε οι 
πολίτες να έχουν μεγαλύτερη γνώση για την Ε.Ε. και τη λειτουργία της και να υιοθετήσουν 
Ευρωπαϊκές αξίες. Αυτή η Ευρωπαϊκή αγωγή θα πρέπει να προταθεί από τα θεσμικά όργανα της Ε.Ε. 
και στη συνέχεια να γίνει αποδεκτή στα διάφορα Κράτη Μέλη.   
 
Α: Αυτή η πρόταση είναι σημαντική, διότι θα επέτρεπε να αναπτυχθεί ένα πραγματικό Ευρωπαϊκό 
αίσθημα ότι ανήκει στην Ε.Ε. και θα έκανε τον οργανισμό πιο  συγκεκριμένο  

3.3.2.2 Π: Προτείνουμε να αναπτυχθεί η παρουσία της Ε.Ε. στα κοινωνικά δίκτυα, ιδίως για να προσεγγίσει το 
νεανικό κοινό και για να αποφύγουμε την παραπληροφόρηση στα μέσα ενημέρωσης.  
 
Α: Αυτή η πρόταση είναι σημαντική διότι θα βελτιώσει την προβολή και τη διαφάνεια της Ε.Ε. και της 
λειτουργίας της.  

Θέμα  3.3.3 

Ορισμένα Κράτη Μέλη υφίστανται μερικές φορές υβριδικές απειλές (πολιτικές, οικονομικές, κοινωνική 
πίεση) από γειτονικές χώρες και η έλλειψη ενιαίας αντίδρασης καθιστά ολόκληρη την Ε.Ε. πιο ευάλωτη 

3.3.3.1 Π: Προτείνουμε η Ε.Ε. να αξιοποιήσει περισσότερο το εμπορικό της βάρος στις διπλωματικές σχέσεις 
με τις γειτονικές χώρες για να αποτρέψει ορισμένα Κράτη Μέλη να υποστούν διμερείς πιέσεις από 
αυτά.  
 
Α: Αυτή η πρόταση είναι σημαντική επειδή η Ε.Ε. πρέπει να είναι ισχυρότερη, ταχύτερη και 
περισσότερο υποστηρικτική στις θέσεις και τις αποφάσεις της όταν εμπλέκεται ένα από τα Κράτη 
Μέλη της.  
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     Ομάδα  4: Μετανάστευση από ανθρώπινη άποψη  

 

4.1 Αντιμετώπιση Αιτιών Μετανάστευσης 

Θέμα  4.1.1 

     Οι χώρες προέλευσης των μεταναστών δεν έχουν επαρκή υποστήριξη για την αντιμετώπιση των 
προβλημάτων που προκαλούν τη μετανάστευση  

4.1.1.1 Π: Συνιστούμε στην Ε.Ε. να υποστηρίξει οικονομικά τις χώρες προέλευσης για να ενισχύσει την 
οικονομική και πολιτική ανάπτυξή τους, αλλά πάντα αναλύοντας κάθε περίπτωση ξεχωριστά και 
λαμβάνοντας υπόψη τις ιδιαιτερότητες κάθε χώρας. Εμπειρογνώμονες θα πρέπει να εντοπίζουν τις 
χώρες στις οποίες θα μπορούσαν να υλοποιηθούν αυτές οι δράσεις και να καθοδηγούν τις δράσεις 
που θα αναπτυχθούν επί τόπου. Θα πρέπει επίσης να υπάρξει συνεργασία με ΜΚΟ που εργάζονται 
επί τόπου για να βοηθήσουν στη διοχέτευση της βοήθειας, δεδομένου ότι γνωρίζουν καλά και την 
κατάσταση και τους πολίτες.  
 
Α: Το μεγαλύτερο μέρος της οικονομικής μετανάστευσης συμβαίνει επειδή οι ντόπιοι πολίτες δεν 
εμπιστεύονται την ποιότητα ζωής που έχουν ή που θα έχουν στις χώρες προέλευσης, επομένως είναι 
απαραίτητο να επενδύσουμε στην προώθηση της απασχόλησης για να βελτιώσουμε την ποιότητα 
ζωής του και να αποφύγουμε την ανάγκη μετανάστευσης. Οι θεωρίες μετανάστευσης είναι κυκλικές 
και οι περισσότεροι άνθρωποι θα ήθελαν να επιστρέψουν στις χώρες τους όταν η κατάσταση 
σταθεροποιηθεί, οπότε η ενίσχυση αυτής της πτυχής θα διευκόλυνε, αφενός τους ανθρώπους να μην 
μεταναστεύσουν και από την άλλη, εκείνους που έχουν ήδη μεταναστεύσει, να μπορούν να 
επιστρέψουν στη χώρα προέλευσής τους.  

4.1.1.2 Π: Συνιστούμε τη δημιουργία σύνδεσης μεταξύ της στήριξης της μετανάστευσης στις χώρες 
προέλευσης και των πολιτικών διεύρυνσης της Ε.Ε. στις παραμεθόριες χώρες.  
 
Α: Προκειμένου να επιτευχθεί αποτελεσματική συνεργασία μεταξύ των χωρών όπου υπάρχουν  
διάδρομοι μεταναστών (όπως η Σερβία ή παρόμοιες) θα πρέπει να υπάρχουν ισχυρές σχέσεις με 
αυτές τις χώρες. Πρόκειται για χώρες τις οποίες διασχίζουν οι μετανάστες για να φτάσουν στην 
Ευρωπαϊκή Ένωση από άλλα κράτη και που μερικές φορές εφαρμόζουν ιδιαίτερα αυστηρά μέτρα 
έναντι των μεταναστών. Δυστυχώς, δεν ανταποκρίνονται πάντα στα πρότυπα των αξιών των 
ανθρωπίνων δικαιωμάτων που υπερασπίζεται η Ευρωπαϊκή Ένωση.   

4.1.1.3 Π: Προτείνουμε επίσης να ασχοληθεί με τη μετανάστευση μεταξύ των χωρών της ίδιας της Ε.Ε. ως 
κρίσιμο ζήτημα.  
 
Α: Μετά τη συμβολή μιας από τις άλλες ομάδες, συμφωνούμε ότι σε μερικές χώρες υπάρχει διαρροή 
εγκεφάλων από ορισμένες χώρες σε άλλες. Θα πρέπει να ληφθούν μέτρα για να σταματήσει αυτό το 
αποτέλεσμα όταν είναι απαραίτητο, αλλά πάντα με την εγγύηση της ελεύθερης κυκλοφορίας μεταξύ 
των πολιτών της Ε.Ε. Υπό αυτή την έννοια, και προκειμένου να έχουμε μια αποτελεσματική εξωτερική 
πολιτική, είναι σημαντικό να διασφαλίσουμε την  τήρηση κοινών προτύπων στις 27 χώρες της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης.  

 
Issue 4.1.2 
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Επί του παρόντος, η μετανάστευση έχει βαθιά κυκλική φύση, δεν έχει καμμία ρύθμιση ούτε κοινό 
νομοθετικό πλαίσιο στα 27 Κράτη Μέλη όσον αφορά την εκπαίδευση και την αγορά εργασίας  

4.1.2.1 Π: Συνιστούμε στην Ε.Ε. να έχει ένα μοντέλο που θα διευκολύνει την εκπαίδευση και την κατάρτιση 
των μεταναστών για να ευνοήσει την επιστροφή τους στις χώρες καταγωγής τους, διασφαλίζοντας 
πάντα ότι η ζωή τους δεν κινδυνεύει σε αυτές τις χώρες. Είναι σημαντικό να τους εκπαιδεύσουμε να 
αυξήσουν τους πόρους αυτών των χωρών και να προστατεύσουν τους πρόσφυγες, υποστηρίζοντας 
τους στη διαδικασία εκμάθησης νέων δεξιοτήτων.  
 
Α: Η Ε.Ε. βρίσκεται σε θέση ισχύος και δεν πρέπει να δυσφημίζει άλλες χώρες. Πρέπει να προσφέρει 
ορισμένες συνεισφορές. Εάν θέλουμε να στηρίξουμε και να τονώσουμε την οικονομία ή την 
εκπαίδευση μιας χώρας προέλευσης, θα πρέπει να το κάνουμε έξυπνα ούτως ώστε οι πολίτες να 
έχουν την ευκαιρία να χειραφετηθούν και οι χώρες να είναι ανεξάρτητες και να αποφασίσουν εάν 
επιθυμούν ή όχι, να συνεργαστούν περαιτέρω με την Ευρωπαϊκή Ένωση.  

4.1.2.2 Π: Συνιστούμε στην Ευρωπαϊκή Ένωση να εργαστεί σε εξετάσεις κοινού επιπέδου για όλες τις χώρες 
εντός και εκτός της Ε.Ε., ευνοώντας έτσι, τόσο τους μετανάστες όσο και τα ίδια τα κράτη.  
 
Α:  Είναι σημαντικό, προκειμένου να διευκολυνθεί η πρόσβαση στην αγορά εργασίας, να υπάρχουν 
αντιστοιχίες στους βαθμούς και τα πιστοποιητικά που παρέχουν πρόσβαση στην απασχόληση. 
Σήμερα, οι επικυρώσεις δεν είναι μια εύκολη διαδικασία και θα πρέπει να απλουστευθεί, διότι είναι 
χάσιμο χρόνου. Απαιτούναι ειδικά μαθήματα που θα χρησιμεύσουν ως σύνδεσμος και προσαρμογή 
ανάμεσα σε δυο χώρες. 

4.1.2.3 Π: Συνιστούμε να εργαστείτε πάνω σε ένα κοινό εργασιακό πλαίσιο για να διασφαλίσετε τη 
σταθερότητα εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης.  
 
Α: Υπάρχουν χώρες στην Ευρώπη που έχουν πολύ υψηλά ποσοστά μετανάστευσης επειδή 
αντιμετωπίζουν μια κατάσταση που ανταποκρίνεται στην οικονομική μετανάστευση. Ωστόσο, στις 
χώρες τη 
 
 
ς Ανατολικής Ευρώπης δεν βιώνουν αυτήν την κατάσταση, επομένως μια λύση θα μπορούσε να είναι 
η ενοποίηση της εργατικής νομοθεσίας σε Ευρωπαϊκό επίπεδο. Αυτό περιλαμβάνει μεταξύ άλλων, την 
εξάλειψη του μισθολογικού χάσματος κατά την εκτέλεση μιας παρόμοιας εργασίας.   

4.1.2.4 Π: Συνιστούμε στην Ευρωπαϊκή Ένωση να επενδύσει σε ένα μοντέλο παρόμοιο με το «EURES», αλλά 
επικεντρωμένο σε τρίτες χώρες.   
 
Α: Η φθηνή εργασία, η εμπορία ανθρώπων για εργασιακούς σκοπούς και η αβεβαιότητα των 
συνθηκών εργασίας, αποτελούν μείζον πρόβλημα τόσο εντός όσο και εκτός της Ευρωπαϊκής Ένωσης. 
Επομένως η αναζήτηση ενός διαφανούς μηχανισμού που θα συγκεντρώνει τα συμφέροντα εταιρειών, 
κρατών και πολιτών, θα ήταν χρήσιμος για τη βελτίωση αυτής της κατάστασης.   

 
Θέμα  4.1.3 

Δεν υπάρχει στρατηγική αντίδρασης στη μετανάστευση που προκαλείται από κλιματικούς παράγοντες 
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4.1.3.1 Π: Συνιστούμε να εργαστείτε σε ένα ειδικό πρωτόκολλο δράσης για την καταπολέμηση της κλιματικής 
αλλαγής που αντιμετωπίζει το ζήτημα από την άποψη της κλιματικής μετανάστευσης.   
 
Α: Οι χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης (όχι αποκλειστικά) είναι κατά κάποιο τρόπο υπεύθυνες για αυτές 
τις κλιματικές καταστροφές και θα πρέπει να εφαρμόσουν μέτρα με στόχο τη μείωση της ρύπανσης 
και της κλιματικής αλλαγής, συμβάλλοντας έτσι στην αποφυγή μη αναστρέψιμων καταστάσεων που 
προκαλούν κλιματικές μεταναστευτικές κρίσεις. Ο ρόλος των νέων είναι εξαιρετικά σημαντικός σε 
αυτό το σημείο. 

4.1.3.2 Π: Συνιστούμε στην Ευρωπαϊκή Ένωση να αναλογιστεί τι είναι μια μεταναστευτική κρίση και  τι όχι και 
να καθορίσει προηγουμένως, κριτήρια που επιτρέπουν τη διαφοροποίηση του ενός από το άλλο και 
την ανάλογη δράση.  
 
Α: Η λέξη «κρίση», είναι μερικές φορές πολύ ανάλαφρη, μερικές φορές ακόμη και με το σκοπό της 
πρόκλησης φόβου. Αυτή η εσφαλμένη εκτίμηση χρησιμοποιείται επίσης από τρίτες χώρες 
προκειμένου να πιέσουν την Ευρωπαϊκή Ένωση, χρησιμοποιώντας τους ανθρώπους ως ασπίδες προς 
όφελος τους.  

Θέμα  4.1.4 

Υπάρχουν προκαταλήψεις και στερεότυπα προς τον μεταναστευτικό πληθυσμό που υποφέρει από φτώχια  

4.1.4.1 Π: Συνιστούμε να εργαστείτε για την προώθηση της εξάλειψης του στιγματισμού.   
του.  
 
Α: Ένας από τους λόγους για τους οποίους οι χώρες αυτές ελκύουν περισσότερους μετανάστες από 
άλλες, είναι η εικόνα της μετανάστευσης σε κάθε μια από τις χώρες. Προκειμένου να επιτευχθεί μια 
πιο ομοιογενής κατανομή, θα ήταν απαραίτητο να εργαστούμε για την εξάλειψη του στιγματισμού 
ως μια έννοια. Επιπλέον υπάρχει μια κάποια μισαλλοδοξία απέναντι σε ξένους και δεν έχουν όλες οι 
χώρες μια προσέγγιση με επίκεντρο τα ανθρώπινα δικαιώματα.  

 

4.2. Ανθρώπινες σκέψεις  

θέμα 4.2.1 

Έλλειψη αλληλεγγύης μεταξύ των Κρατών Μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης σε θέματα που σχετίζονται με τη 
μετανάστευση  

4.2.1.1 Π: Συνιστούμε την εφαρμογή μιας κοινής μεταναστευτικής πολιτικής στην Ευρωπαϊκή Ένωση.  
 
Α: Τα Κράτη Μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης έχουν υπερβολικά διαφοροποιημένες μεταναστευτικές 
πολιτικές. Κάποιες χρησιμοποιούν το μεταναστευτικό ζήτημα ως εργαλείο που προκαλεί φόβο, 
άλλες χώρες τα καταφέρνουν στην ενσωμάτωση των μεταναστών και τονίζουν τις θετικές πτυχές της 
μετανάστευσης.  
 
Δεν υπάρχει συνεκτική, κοινή δράση στο ζήτημα των προσφύγων.  
 
Απαιτούνται δύο τύποι δράσης: 
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1. Δυναμική πολιτική: διαμόρφωση μιας κοινής πολιτικής της Ε.Ε. για τη μετανάστευση.  
Παρουσιάζοντας τη θετική πλευρά των μεταναστευτικών κινήσεων (για παράδειγμα σε σχέση με την 
Ευρωπαϊκή αγορά εργασίας) 
 
2. Προληπτική  προσέγγιση στο ζήτημα της μετανάστευσης: δηλαδή μέριμνα για το ζήτημα των 
προσφύγων. Οι χώρες που αντιμετωπίζουν αυτή την πρόκληση δεν πρέπει να μένουν μόνες τους. Οι 
ίδιοι οι πρόσφυγες χρειάζονται πραγματική βοήθεια και κοινές, ομόφωνες δράσεις σε αυτόν τον 
τομέα ακόμα κι αν βρίσκονται στον τόπο καταγωγής τους. Ενέργειες πριν ακόμα οι άνθρωποι 
αποφασίσουν να μετακινηθούν.  
 
Η πρωτοβουλία ένταξης είναι ήδη αναγκαία στα σύνορα των χωρών όπου φθάνουν οι πρόσφυγες.  
 
Η μεταναστευτική πολιτική είναι ένα πολύ περίπλοκο και μεγάλο ζήτημα, όλα τα επίπεδα της θα 
πρέπει να εξεταστούν προσεκτικά.  
 
Η ανάγκη γεφύρωσης του χάσματος μεταξύ των κρατών μελών, ώστε οι οικονομικοί μετανάστες ή 
πρόσφυγες να μην επιλέγουν μόνο ορισμένες χώρες ως τελικό προορισμό τους. Όλες οι χώρες θα 
πρέπει να είναι εξίσου ελκυστικές από την άποψη αυτή, ώστε να υπάρχει ομοιόμορφη κατανομή 
των νεοεισερχόμενων.  
 
Προαιρετικά: Ψηφοφορία ως μέθοδος λήψης αποφάσεων. Ωστόσο, είναι αυτό μια καλη λύση; Ο 
εξαναγκασμός ενός κράτους μέλους να αναλάβει επιβαλλόμενη δράση, μπορεί να προκαλέσει 
συγκρούσεις. Πως μπορούν να συμβιβαστούν τα συμφέροντα όλων των κρατών μελών; Απαιτείται 
συμβιβασμός.   
 
Η ανάγκη να ληφθούν υπόψη οι δυνατότητες αποδοχής νέων ατόμων στις τοπικές υποδομές: 
σχολείο, τόπος διαμονής, τόπος εργασίας. Οι χώρες θα πρέπει να λαμβάνουν επαρκή στήριξη για να 
είναι σε θέση να ασκούν τέτοιες δραστηριότητες. 

4.2.1.2 Π: Συνιστούμε την υλοποίηση δραστηριοτήτων στα κράτη μέλη με επίκεντρο την εκπαίδευση και την 
αύξηση της κοινωνικής ευαισθητοποίησης στον τομέα της μετανάστευσης.  
 
Α: Σε πολλά Κράτη Μέλη δεν υπάρχει κοινωνική ευαισθητοποίηση, για παράδειγμα στο πλαίσιο της 
διαφοράς μεταξύ ενός μετανάστη και ενός πρόσφυγα.  
 
Αυτό που οι άνθρωποι δεν συνειδητοποιούν είναι ότι η μετανάστευση έχει μια θετική πλευρά, για 
παράδειγμα στην οικονομία.  

Θέμα  4.2.2 

     Το λαθρεμπόριο ανθρώπων ως μια οργανωμένη επιχείρηση που οδηγεί σε απειλητικές για τη ζωή 
καταστάσεις και συχνά σε θάνατο  

4.2.2.1 Π: Συνιστούμε τη δημιουργία μιας κοινής και συντονισμένης πολιτικής πληροφόρησης στην Ε.Ε., η 
οποία θα απευθύνεται στις χώρες προέλευσης των ανθρώπων που ενδέχεται να πέσουν θύματα 
λαθρεμπόρων. 
 
Α: Απαιτούνται εκτεταμένες ενημερωτικές δραστηριότητες για τα άτομα που πλήττονται από την 
προσφυγική κρίση – ενημέρωση: τι τους περιμένει, που θα πάνε, πως μπορούν να ανταπεξέλθουν 
εκεί και ποια υποστήριξη θα λάβουν στη χώρα προορισμού.  
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Διπλωματικές ενέργειες. Πιο δυναμική δράση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.  
 
Διάλογος με τις χώρες της Αφρικής και της Μέσης Ανατολής.  
 
Οι άνθρωποι που επλήγησαν από την προσφυγική κρίση δεν γνωρίζουν τι τους περιμένει κατά τη 
διάρκεια του λαθρεμπορίου. Συχνά οι πρόσφυγες καταλήγουν σε μια χώρα διαφορετική από αυτή 
στην οποία επιθυμούσαν να πάνε.  
 
Οι πρόσφυγες αναγκάζονται να παραμείνουν παράνομα σε μια συγκεκριμένη χώρα. Ως εκ τούτου 
αναγκάζονται να παραβιάσουν το νόμο. Παράλληλα κινδυνεύουν να επιστρέψουν στη χώρα από την 
οποία διέφυγαν με μεγάλη προσπάθεια και ρίσκο.  

4.2.2.2 Π: Προτείνουμε αναθεώρηση της Σύμβασης του Δουβλίνου. Δράση μόνο σε Ευρωπαϊκό επίπεδο, όχι 
σε επίπεδο των Κρατών Μελών.  
 
Α: Οι ρυθμίσεις που έχουμε εφαρμόσει, άραγε εφαρμόζονται σωστά; Είναι αναγκαίο να τις 
επικαιροποιήσουμε σε σχέση με την τρέχουσα κατάσταση.  

4.2.2.3 Π: Συνιστούμε τη δημιουργία νόμιμων, ανθρωπιστικών οδών και μέσων μεταφοράς για τους 
πρόσφυγες από περιοχές κρίσης, με έναν οργανωμένο τρόπο.  
 
Ταυτόχρονα, είναι απαραίτητο να δημιουργηθούν κριτήρια που θα επιτρέπουν την επιβεβαίωση για 
την δικαιολογημένη άφιξή τους στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Κατάλογος δράσεων προτεραιότητας.  
 
Α: Η έλλειψη τέτοιων νόμιμων διαδρομών, προκαλεί λαθρεμπόριο. Η Ευρωπαϊκή Ένωση πρέπει να 
διαχειριστεί την κρίση, προκειμένου να μειώσει το λαθρεμπόριο.  

4.2.2.4 Π: Συνιστούμε την επιτάχυνση των διαδικασιών ασύλου.  
Εξασφάλιση ασφαλούς επιστροφής στη χώρα προέλευσης, εάν είναι πραγματικά αναγκαίο να 
σταλεί το άτομο πίσω.  
Παροχή ασφάλειας στον τόπο όπου πρόκειται να επιστρέψει ο απεσταλμένος. Επιβεβαίωση ότι το 
άτομο θέλει να σταλεί πίσω, ότι είναι ασφαλές για αυτό, σε ποιες συνθήκες θα επιστρέψει; Πρέπει 
να διασφαλιστεί ότι υπάρχουν όλες οι πιθανότητες ένταξης, ώστε να μην στέλνουμε πίσω 
ανθρώπους που δεν θέλουν να επιστρέψουν στη χώρα καταγωγής τους.  
 
Α: Οι διαδικασίες ασύλου είναι υπερβολικά χρονοβόρες. Σε μερικές περιπτώσεις νέα παιδιά 
γεννιούνται σε τέτοιες οικογένειες που αιτούνται άσυλο εκτός της χώρας καταγωγής. Οι άνθρωποι 
στέλνονται πίσω σε μέρη που δεν είναι ασφαλή γι’ αυτούς.  
 

4.2.2.5 Π: Συνιστούμε να δίνεται μεγαλύτερη έμφαση στην ενεργή καταπολέμηση του λαθρεμπορίου 
ανθρώπων. Ενίσχυση της διεθνούς ασφάλειας και μυστικών πληροφοριών σε αυτό τον τομέα 
δραστηριοτήτων.  Μεγαλύτερη χρηματοδότηση για οργανισμούς όπως η ευρωπαικη αστυνομια 
Europol και άλλες οργανώσεις. Ανάγκη για ιδρύματα που ασχολούνται ειδικά με το λαθρεμπόριο 
ανθρώπων κατά μήκος των συνόρων.  
 
Α: Τέτοιοι θεσμοί θα μπορούν να ελέγχουν και να καταστρέφουν νέες μεταναστευτικές διαδρομές. 
Δράσεις πρόληψης κατά προτεραιότητα. Είναι τα υπάρχοντα μέτρα επαρκή; Το λαθρεμπόριο 
ανθρώπων πραγματοποιείται διαρκώς σε μεγάλη κλίμακα, ενώ δημιουργούνται συνεχώς νέες 
διαδρομές λαθρεμπορίου. Οι παρούσες δραστηριότητες φαίνεται να είναι αναποτελεσματικές.  



 

Ομάδα 4, συνεδρίαση 2 - 32 

2η Επιτροπή Ευρωπαίων Πολιτών: «Η Ε.Ε. στον κόσμο / Μετανάστευση» 

Θέμα  4.2.3 

Οι καταυλισμοί προσφύγων είναι μια απάτη, αναποτελεσματική δράση σε σχέση με τις ανάγκες των 
ανθρώπων που πρέπει να εγκαταλείψουν τη χώρα τους εξαιτίας της κρίσης  

4.2.3.1 Π: Συνιστούμε την ανάληψη δράσης σε παγκόσμιο επίπεδο, όχι μόνο σε επίπεδο Ε.Ε. Συνεργασία με 
χώρες σε όλο τον κόσμο. Ένα δίκτυο κέντρων που λειτουργούν σωστά, όπου οι άνθρωποι θα έχουν 
καλές συνθήκες και στα οποία θα παραμένουν για μικρό χρονικό διάστημα και στα οποία θα 
λαμβάνουν συγκεκριμένη βοήθεια προκειμένου να ενσωματωθούν γρήγορα και να ξεκινήσουν μια 
νέα ζωή.  
 
Α: Οι ταχύτερες διαδικασίες ενσωμάτωσης θα ήταν επωφελείς εάν τα άτομα μπορέσουν να 
αποκτήσουν επίσημο καθεστώς.  
 
Τα στρατόπεδα προσφύγων είναι απαίσια μέρη.  
 
Όσο οι άνθρωποι φεύγουν από χώρες που απειλούνται από την κρίση, δεν έχουν επίσημο καθεστώς 
και δεν μπορούν να ενσωματωθούν σωστά ή ακόμη να μάθουν τη γλώσσα μιας δεδομένης χώρας.  
 
Μόνο όταν δίνουμε την ευκαιρία πραγματικής ένταξης, μπορούμε να πούμε εάν ένα άτομο 
ενσωματώνεται ή όχι και μόνο τότε μπορούμε να αποφασίσουμε για μια πιθανή επιστροφή στη 
χώρα προέλευσης.  

 

4.3. Κοινωνική ενσωμάτωση  

Θέμα  4.3.1 

Ο χωροταξικός διαχωρισμός των μεταναστών καθιστά δύσκολη την προσαρμογή και των δύο πλευρών. Το 
πρόβλημα επηρεάζει ιδιαίτερα τους πρόσφυγες.  

4.3.1.1 Π: Πρέπει να διασφαλίζεται στενή ατομική υποστήριξη των μεταναστών κατά τη διάρκεια ένταξής 
τους σε όλες τις χώρες. 
 
Α: Αυτό το επιπλέον στοιχείο  διασφαλίζει ότι οι μετανάστες έχουν τη δυνατότητα να συνεισφέρουν 
στην κοινωνία υποδοχής, κυρίως με την απόκτηση εργασίας.  

4.3.1.2 Π: Στους μετανάστες πρέπει γρήγορα να προσφέρονται μαθήμα γλωσσών.  
 
Α: Οι γλωσσικές δεξιότητες αποτελούν προϋπόθεση για τη συμμετοχή στην κοινωνία και την 
δημιουργία προσωπικών σχέσεων.  

4.3.1.3 Π: Δεν πρέπει να υπάρχουν άλλα «γκέτο». Οι μετανάστες θα πρέπει να ζουν κατανεμημένοι. Τα 
σχολεία ειδικότερα είναι καλύτερα να είναι μικτά. Θα πρέπει να αξιολογηθεί η εμπειρία από την 
αποτυχημένη ένταξη των Ρομά. Πρέπει να παραδειγματιζόμαστε.   
 
Α: Η συμβίωση σε κοινές γειτονιές διευκολύνει την αμοιβαία ενσωμάτωση.  

4.3.1.4 Π: Οι πρόσφυγες θα πρέπει να υποστηρίζονται για να εγκατασταθούν εκεί όπου έχουν μια 
κατάλληλη εργασιακή ευκαιρία. Για αυτό το σκοπό, πρέπει να δημιουργηθεί μια πλατφόρμα, όπου 
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μπορούν να καταγράφονται και να αντιστοιχίζονται, τόσο τα προφίλ ειδικευμένων εργαζόμενων 
μεταναστών, όσο και η περιφεριακή ζήτηση για ειδικευμένους εργάτες.   
 
Α: Οι μετανάστες ζουν περισσότερο διασκορπισμένοι σε όλοκληρη την Ε.Ε. Δεν δημιουργούνται 
γκέτο. Οι κοινότητες υποδοχής, επίσης επωφελούνται. Επομένως η εμπορία ανθρώπων μειώνεται.  

Θέμα  4.3.2 

Υπάρχουν πολύ λίγες ευκαιρίες για τακτική μετανάστευση  

4.3.2.1 Π: Οι διαδικασίες για τις αιτήσεις ασύλου θα πρέπει να επιταχυνθούν. Ωστόσο, η ποιότητα των 
διαδικασιών εξέτασης πρέπει να παραμείνει εγγυημένη. Επομένως, θα πρέπει να διατεθεί στις 
αρχές περισσότερο προσωπικό. Η Ε.Ε. πρέπει να πάρει μαθήματα από τις αποτελεσματικές 
διαδικασίες ελέγχου στις ΗΠΑ.  
 
Α: Οι αιτούντες άσυλο εγκαταλείπουν τους καταυλισμούς γρηγορότερα. Οι αιτούντες άσυλο που 
γίνονται δεκτοί, μπορούν να ενσωματωθούν πιο γρήγορα.  

4.3.2.2 Π: Στην Ε.Ε. θα πρέπει να ισχύουν οι ακόλουθες ενιαίες απαιτήσεις για τη νόμιμη μετανάστευση:  
Γλωσσικές δεξιότητες της γλώσσας στόχου ή Αγγλικά σε επίπεδο Β1 ή Β2 κατά την εισαγωγή ή 
υποχρεωτικά μαθήματα γλώσσας μετά την εισαγωγή + επαγγελματικά προσόντα που είναι 
αποδεδειγμένα απαραίτητα στην Ε.Ε. (τα προσόντα πρέπει να επαληθεύονται) + μια προσωπική 
δήλωση σχετικά με την αντικειμενική και προβλεπόμενη διάρκεια της μετανάστευσης 
 
Α: Οι εφικτές τυποποιημένες συνθήκες, οδηγούν σε μείωση της παράνομης μετανάστευσης. Η 
ομοιομορφία των απαιτήσεων εμποδίζει τον ανταγωνισμό μεταξύ των Κρατών Μελών της Ε.Ε. 

Θέμα  4.3.3 

Η  διαδεδομένη αντίληψη μεταξύ του πληθυσμού ότι η διατήρηση της κουλτούρας του ατόμου 
εκλαμβάνεται ως αντίσταση στην κουλτούρα της χώρας υποδοχής   

4.3.3.1 Π: Θα πρέπει να δημιουργηθούν ευκαιρίες για προσωπικές συναντήσεις.  
 
Α: Η αλλαγή στάσης προκύπτει μόνο ως αποτέλεσμα συγκεκριμένης εμπειρίας.  

4.3.3.2 Π: Οι ιστορίες επιτυχίας των μεταναστών που έχουν ενσωματωθεί σωστά, πρέπει να διαδίδονται, 
ιδανικά όχι μέσω εκστρατειών, αλλά μέσω εκδηλώσεων όπου οι μετανάστες αφηγούνται τις 
ιστορίες τους.   
 
Α: Απαιτούνται τρόποι ενημέρωσης των ανθρώπων που τους αγγίζουν επίσης συναισθηματικά. 
Αυτό αποτελεί προϋπόθεση για την αλλαγή στάσης.  

4.3.3.3 Π: Πρέπει να εξεταστεί ο κατηγορηματικός τρόπος προσέγγισης ατόμων με αρνητική στάση 
απέναντι σοτυς μετανάστες.  
Α: Οι εκδηλώσεις για διαπολιτισμικές ανταλλαγές, προσεγγίζουν συνήθως. μόνο άτομα που 
ενδιαφέρονται να συναντήσουν άτομα με μεταναστευτικό υπόβαθρο. Η πρόκληση μάλλον αφορά 
την προσέγγιση ανθρώπων που είναι επιφυλακτικοί.  
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Θέμα  4.3.4 

Οι παράτυποι μετανάστες στιγματίζονται  migrants are stigmatised 

4.3.4.1 Π: Οι συνθήκες διαβίωσης και στέγασης των μεταναστών πρέπει να βελτιωθούν σημαντικά.  
 
Α: Οι προκαταλήψεις βασίζονται κυρίως στις άθλιες συνθήκες διαβίωσης και στέγασης των 
μεταναστών.  

4.3.4.2 Π: Πρέπει να δίνεται η ευκαιρία στους μετανάστες να διαμαρτύρονται για τις κακές συνθήκες 
διαβίωσης και διαμονής.   
 
Α: Οι χώρες υποδοχής θα πρέπει να υποχρεωθούν να δημιουργήσουν καλύτερες συνθήκες 
διαβίωσης και διαμονής.  

Θέμα  4.3.5 

Η νόμιμη μετανάστευση στην Ε.Ε. είναι πολύ δύσκολη εξαιτίας των διαφορετικών συνθηκών στις 
επιμέρους χώρες  

4.3.5.1 Χωρίς προσανατολισμούς  

Θέμα  4.3.6 

Κάποιες χώρες χρειάζονται τους μετανάστες, όμως είναι λιγότερο ελκυστικές  

4.3.6.1 Χωρίς προσανατολισμούς 

 Θέμα  4.3.7 

 Η πρόσβαση στην αγορά εργασίας στην Ε.Ε. είναι πολύ δύσκολη για τους μετανάστες  

4.3.7.1 Χωρίς προσανατολισμούς 
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Ομάδα  5: Υπευθυνότητα και αλληλεγγύη σε ολόκληρη την Ε.Ε.  

 

5.1. Κατανομή της Μετανάστευσης 

 

Θέμα  5.1.1 

Ο μεγάλος αριθμός προσφύγων αποτελεί ένα (οικονομικό) βάρος για χώρες άφιξης όπως η Ελλάδα. Χώρες 
όπως η Ελλάδα έχουν υψηλό αριθμό ανέργων και προσφέρουν ελάχιστες ή καθόλου ευκαιρίες 

απασχόλησης στους πρόσφυγες. Αυτό μπορεί να οδηγήσει σε αυξημένα ποσοστά εγκληματικότητας στις 
χώρες άφιξης.   

5.1.1.1 Π: Οι χώρες στις οποίες φτάνουν οι πρόσφυγες (χώρες άφιξης) θα πρέπει να λαμβάνουν μεγαλύτερη 
στήριξη προκειμένου να είναι σε θέση να επεξεργαστούν τις αιτήσεις ασύλου γρήγορα και 
αποτελεσματικά. Οι χώρες άφιξης θα πρέπει επίσης να υποστηρίζονται προκειμένου να παρέχουν 
τις κατάλληλες υποδομές για τη φιλοξενία των αιτούντων άσυλο.  
Ένα θεσμικό όργανο της Ε.Ε. θα πρέπει να αναλάβει αυτό το καθήκον και τον συντονισμό του, π.χ. 
ένα (προς ίδρυση) Υπουργείο Μετανάστευσης της Ε.Ε.  
 
Α: Οι χώρες άφιξης σηκώνουν ένα μεγάλο βάρος. Η στήριξη των χωρών άφιξης θα ήταν δίκαιη και 
θα συμβάδιζε με την αρχή της αλληλεγγύης της Ε.Ε.  
Οι διαδικασίες ελέγχου και χορήγησης αιτήσεων ασύλου θα πρέπει να διεξάγονται σύμφωνα με τα 
ίδια πρότυπα σε όλες τις χώρες μέλη της Ε.Ε. (σύμφωνα με την αρχή της ισοτιμίας). Ανόμοιες 
διαδικασίας ασύλου θα οδηγήσουν σε περαιτέρω διαίρεση της Ε.Ε. 

5.1.1.2 Π: Οι αιτήσεις ασύλου πρέπει να υποβάλλονται απευθείας σε επίπεδο Ε.Ε. και όχι στο επίπεδο των 
χωρών μελών.  
Α: Έτσι θα αποφευχθεί η άνιση κατανομή των προσφύγων μεταξύ των χωρών άφιξης.  

 

Θέμα  5.1.2 

Οι πρόσφυγες συχνά θέλουν να μετακινηθούν σε ορισμένες χώρες της βόρειας / δυτικής Ευρώπης (π.χ. 
Γερμανία, Αυστρία, Ολλανδία, Σουηδία). Αυτές όμως οι χώρες δεν μπορούν να δεχτούν όλους τους 

μετανάστες. Οι χώρες αυτές έχουν ήδη δεχθεί μεγάλο αριθμό μεταναστών   

5.1.2.1 Π: Θα πρέπει να βρεθεί μια φόρμουλα κατανομής για τη διανομή των προσφύγων (τόσο για 
εκείνους που έλαβαν άσυλο, αλλά και για εκείνους που δεν έλαβαν) μεταξύ των κρατών μελών της 
Ε.Ε. -–λαμβάνοντας υπόψη τις ατομικές συνθήκες και (τις οικονομικές) ικανότητες των κρατών μεών 
της Ε.Ε.   
 
Α: Χρειαζόμαστε μια δίκαιη κατανομή των προσφύγων εντός της Ε.Ε. Η κατανομή θα ανακουφίσει 
επίσης χώρες όπως η Ελλάδα.  

 
 

Θέμα  5.1.3 
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Η Ε.Ε. έχει ήδη προωθήσει πολλούς σωστούς και σαφείς κανονισμούς, καθώς και μηχανισμούς 
αλληλεγγύης όσον αφορά την μεταναστευτική πολιτική στην Ε.Ε. Ωστόσο, η εφαρμογή αυτών των κανόνων 

από τα κράτη μέλη της Ε.Ε. είναι ανεπαρκής. Τα Κράτη Μέλη δεν έχουν την πολιτική βούληση να 
εφαρμόσουν αυτούς τους κανόνες. Απ’ όλα τα ισχύοντα μέτρα, τα Κράτη Μέλη της Ε.Ε. επιλέγουν εκείνα 

που τους αρέσουν περισσότερο ή ανταποκρίνονται στα πολιτικά τους συμφέροντα.  

5.1.3.1 Π: Πρέπει να θεσπιστούν και να εφαρμοστούν ποσοστώσεις οι οποίες να καθορίζουν τον αριθμό 
των προσφύγων ανά Κράτος Μέλος  με βάση τις (οικονομικές) δυνατότητες των χωρών μελών.  
 
Α: Διαφάνεια και ιχνηλασιμότητα και ίση μεταχείριση όλων των χωρών μελών. Λαμβάνει υπόψη την 
ατομικότητα και τις ικανότητες των χωρών.  

5.1.3.2 Π: (Οικονομικές) κυρώσεις θα πρέπει να επιβάλλονται στα Κράτη Μέλη της Ε.Ε. που δεν 
συμμορφώνονται με τους υφιστάμενους μηχανισμούς αλληλεγγύης στη μεταναστευτική πολιτική.  
 
Α: Όλα τα Κράτη Μέλη θα πρέπει να συνεισφέρουν.  

Θέμα  5.1.4 

Τα Κράτη Μέλη διαθέτουν διαφορετική / ανεπαρκή κατανόηση για τους λόγους που είναι σημαντικό να 
δέχονται πρόσφυγες  

5.1.4.1 Χωρίς προσανατολισμούς  

Θέμα  5.1.5 

Οι πρόσφυγες των οποίων η αίτηση ασύλου απορρίφθηκε, ίσως να παραμένουν παράνομα στην Ε.Ε. ή να 
ταξιδεύουν παράνομα σε άλλες χώρες  

5.1.5.1 Χωρίς προσανατολισμούς. 

 

Θέμα   5.1.6 

Η Ε.Ε. στερείται συντονισμού και ενός συστήματος αποδεκτού από τα Κράτη Μέλη, για τη δίκαιη κατανομή 
των αιτούντων άσυλο και προσφύγων (=παράτυπη μετανάστευση) εντός των Κρατών Μελών  

5.1.6.1 Π: Συνιστούμε στου Ευρωπαϊκούς οργανισμούς να συντονίζονται καλύτερα για την επίτευξη δίκαιης 
κατανομής των αιτούντων άσυλο και των προσφύγων (=παράτυπη μετανάστευση) εντός των Κρατών 
Μελών της Ε.Ε. 
 
Α: Η κατανομή των αιτούντων άσυλο και των προσφύγων, η οποία θεωρείται δίκαιη από τα Κράτη 
Μέλη καθώς και από τους Ευρωπαίους πολίτες, αποτρέπει τις χαοτικές καταστάσεις και τις 
κοινωνικές εντάσεις στις κοινωνίες των χωρών μελών. Ο καλύτερος συντονισμός ενισχύει την 
αποτελεσματικότητα του έργου που παράγεται από τους Ευρωπαϊκούς οργανισμούς.  

5.1.6.2 Π: Συνιστούμε στην Ε.Ε. να εφαρμόζει διαδικασίες κρίσης με δυναμικό και μελλοντικό τρόπο και να 
αντιδρά όχι μόνο στα ρεύματα προσφύγων που φθάνουν στα σύνορα των χωρών μελών της Ε.Ε. 
Α: Αυτό συμβάλλει στην αποφυγή της δραματικής κατάστασης των εγκλωβισμένων προσφύγων στα 
σύνορα της Ε.Ε. και μειώνει την πιθανότητα οι πρόσφυγες να καταλήξουν σε αδιέξοδο.  
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5.1.6.3 Π: Συνιστούμε στην Ε.Ε. να εντείνει τις προσπάθειές της για την ενημέρωση και την εκπαίδευση των 
πολιτών της Ε.Ε. σχετικά με τη μετανάστευση, και να διακρίνει με σαφήνεια στις εκπαιδευτικές της 
εκστρατείες τις διάφορες κατηγορίες μετανάστευσης (κανονική και παράτυπη, νόμιμη και 
παράνομη, πρόσφυγες, αιτούντες άσυλο, μετανάστες).  
 
Α: Η καλύτερη κατανόηση σχετικά με την μετανάστευση, από την πλευρά των πολιτών της Ε.Ε., 
αποτρέπει την πολιτική χειραγώγηση ευαίσθητων ζητημάτων που σχετίζονται με την εσωτερική 
μετανάστευση και με την εξωτερική μετανάστευση.   

5.1.6.4 Π: Συνιστούμε στην Ε.Ε. να ενισχύσει τις προσπάθειές της  για την καθοδήγηση και τον έλεγχο των 
προσφυγικών ροών. Για παράδειγμα, η Ε.Ε. θα πρέπει να προσπαθήσει να συμβουλεύσει τους 
πρόσφυγες κατά τη διάρκεια της απόδρασης, σχετικά με τις ρεαλιστικές πιθανότητες να γίνουν 
δεκτοί, τους σχετικούς νόμους, κανόνες και διαδικασίες για την είσοδο στην Ε.Ε. και εναλλακτικές 
επιλογές.  
 
Α: Αυτό βοηθάει στην αποφυγή της δραματικής κατάστασης των εγκλωβισμένων προσφύγων στα 
σύνορα της Ε.Ε. και μειώνει την πιθανότητα οι πρόσφυγες να καταλήξουν σε αδιέξοδο.  
 

Θέμα   5.1.7 

Η υποστήριξη και οι πληρωμές αποζημίωσης κυρίως για τα πληγέντα Κράτη Μέλη της Ε.Ε. για την υποδοχή 
και την ένταξη των αιτούντων άσυλο και προσφύγων (=παράτυπη μετανάστευση) είναι ανεπαρκείς 

5.1.7.1 Π: Προτείνουμε να διατεθούν περισσότερα χρήματα και επιχειρησιακή υποστήριξη σε χώρες που 
πλήττονται ιδιαίτερα από παράνομη μετανάστευση. Το ποσό των συνεισφορών των επιμέρους 
Κρατών Μελών θα πρέπει να υπολογιστεί με αντικειμενικά κριτήρια (π.χ. ΑΕΠ, αριθμός κατοίκων, 
κλπ.) και η Ε.Ε. θα πρέπει να εξετάσει τις δυνατότητες συγκέντρωσης χρημάτων στις 
χρηματοπιστωτικές αγορές (κεφαλαιαγορές), προκειμένου να χρηματοδοτήσει τον επιμερισμό του 
βάρους (και ως εκ τούτου να προωθήσει π.χ. έργα ένταξης, φροντίδα για τους πρόσφυγες, κλπ.) 
 
Α: Ορισμένα Κράτη Μέλη φέρουν το μεγαλύτερο βάρος από την εισροή μεταναστών λόγω της 
γεωγραφικής τους θέσεως.  

5.1.7.2 Π: Η γνώμη των πολιτών της Ε.Ε. θα πρέπει να ληφθεί περισσότερο υπόψη και πρέπει να 
καταβληθούν περισσότερες προσπάθειες για τη δημιουργία συμφωνίας και αποδοχής μεταξύ των 
πολιτών της Ε.Ε. σχετικά με ένα τόσο σημαντικό ζήτημα, όπως η μετανάστευση.  
 
Α: Πρόληψη κοινωνικών εντάσεων και συγκρούσεων στις κοινωνίες των Κρατών Μελών της Ε.Ε. 
 

Θέμα   5.1.8 

Η μεταναστευτική πολιτική της Ε.Ε. θα πρέπει να βελτιωθεί προκειμένου να διευκολύνει τους  
εργαζόμενους, τα μέλη της οικογένειας, τους  φοιτητές και τους επιστήμονες να ζουν και να εργάζονται   

στην Ε.Ε. (εναρμόνιση Μπλε Κάρτας ;)  
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5.1.8.1 Π: Συνιστούμε η μεταναστευτική πολιτική των Κρατών Μελών για την τακτική μετανάστευση, να 
καταστεί πιο φιλελεύθερη και διαπερατή  

Θέμα   5.1.9 

Το σύστημα του Δουβλίνου πρέπει να μεταρρυθμιστεί  

5.1.9.1 -Χωρίς προσανατολισμούς  

 

5.2. Κοινή Προσέγγιση για το Άσυλο 

Θέμα   5.2.1 

Οι πρόσφυγες «χρησιμοποιούνται» για πολιτικούς σκοπούς (βλ. τρέχουσα κατάσταση στα σύνορα μεταξύ 
Λευκορωσίας / Πολωνίας)   

5.2.1.1 Π: Προτείνουμε συγκεκριμένες και αυστηρές ποινές / κυρώσεις κατά των Κρατών Μελών της Ε.Ε. 
όταν τα Κράτη Μέλη παραβιάζουν τα ανθρώπινα δικαιώματα ή το κράτος δικαίου κατά τη διάρκεια 
των διαδικασιών ασύλου. Για παράδειγμα, τα κονδύλια της Ε.Ε. δεν θα μπορούσαν να καταβληθούν 
στα Κράτη Μέλη.  
 
Α: Δεν πρέπει να επιδιώκονται πολιτικά συμφέροντα εις βάρος των προσφύγων. Αυτό αποτελεί 
παραβίαση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Οι ίδιοι κανόνες θα πρέπει να ισχύουν και για τις τρίτες 
χώρες.   

Θέμα   5.2.2 

Η τρέχουσα πολιτική ασύλου, χαρακτηρίζεται από ασαφείς ευθύνες μεταξύ των Κρατών Μελών της Ε.Ε. Η 
πολιτική ασύλου είναι ρυθμισμένη άνισα. Αυτό οδηγεί σε ασυνεπή χειρισμό των διαδικασιών ασύλου. 

Αυτό δημιουργεί αβεβαιότητα σχετικά με το ποιος δικαιούται άσυλο και ποιος όχι. Η ευθύνη και οι κανόνες 
δεν επιμερίζονται σε όλα τα κράτη μέλη της Ε.Ε. με τον ίδιο τρόπο.   

5.2.2.1 Π: Συνιστούμε τη δημιουργία ενιαίων κανόνων και κριτηρίων για τις διαδικασίες ασύλου στην Ε.Ε.  
 
Α: Οι ίδιες συνθήκες και κανόνες θα πρέπει να εφαρμόζονται για τους πρόσφυγες σε όλες τις χώρες 
της Ε.Ε. Η Ε.Ε. είναι μια κοινότητα κοινών αξιών και θα πρέπει να ενεργεί αναλόγως.  
 

5.2.2.2 Π: Συνιστούμε την ίδρυση ενός υψηλού επιπέδου θεσμικού οργάνου της Ε.Ε. για τη φροντίδα 
ζητημάτων ασύλου και τη διασφάλιση ότι αυτά διεξάγονται με συνέπεια και νομική αξιοπιστία. Το 
ίδρυμα αυτό θα καθορίζει ποιες χώρες προέλευσης μπορούν να θεωρηθούν «ασφαλείς» και ποιες 
θεωρούνται «επισφαλείς».  
 
Α: Χρειαζόμαστε ενιαίους κανονισμούς και κριτήρια σχετικά με τις διαδικασίες ασύλου. Ένα ενιαίο 
θεσμικό όργανο θα πρέπει να είναι σε θέση να αποφασίζει για αυτά κεντρικά.  

Θέμα   5.2.3 

Η παράνομη μετανάστευση προς την Ε.Ε. δεν έχει ακόμη αποτραπεί επαρκώς. Η παράνομη μετανάστευση 
μπορεί να αποτελέσει ζήτημα ασφάλειας για τα Κράτη Μέλη της Ε.Ε.  
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5.2.3.1 Π: Οι πρόσφυγες που κατά πάσα πιθανότητα θα έχουν δικαίωμα ασύλου στην Ε.Ε. θα πρέπει να 
έχουν απλοποιημένη πρόσβαση στις διαδικασίες ασύλου, π.χ. απευθείας στις χώρες καταγωγής 
τους.  
 
Α: Με αυτόν τον τρόπο, μπορούμε να αποφύγουμε / αποτρέψουμε  την παράνομη μετανάστευση, 
την παράνομη εμπορία ανθρώπων και το θάνατο προσφύγων σε παράνομες μεταναστευτικές 
οδούς.  
 

5.2.3.2 Π: Συνιστούμε τη δημιουργία ενός ιδρύματος υψηλότερου επιπέδου που θα βρίσκεται σε επίπεδο 
Ε.Ε. ή εναλλακτικά την ενίσχυση της Ευρωπαϊκής Υπηρεσίας Υποστήριξης Ασύλου. Ένα υψηλού 
επιπέδου ίδρυμα όπως αυτό, θα πρέπει να είναι σε θέση να επανεξετάζει ομοιόμορφα τις αιτήσεις 
ασύλου σε ολόκληρη την Ε.Ε.  
 
Α: Μια ενιαία επανεξέταση και μια κοινή βάση δεδομένων θα μπορούσαν – για παράδειγμα – να 
αποτρέψουν την παράνομη μετανάστευση στην Ε.Ε.  

Θέμα   5.2.4 

Οι αιτούντες άσυλο που απορρίφθηκαν επιστρέφουν στις χώρες καταγωγής τους,.  

 Χωρίς προσανατολισμούς  

 

Θέμα   5.2.5 

Η έλλειψη οργανωμένης ή προγραμματισμένης ένταξης δημιουργεί ζητήματα και περιττές δυσκολίες για 
τους αιτούντες άσυλο  

5.2.5.1 Π: Πιστεύουμε ότι οι αιτούντες άσυλο πρέπει να ενσωματωθούν πλήρως με πιο ομοιόμορφο και 
οργανωμένο τρόπο.  
 
Α: Να εξασφαλιστεί η θετική συμβολή όλων των αιτούντων άσυλο στην Ευρωπαϊκή κοινωνία.  

5.2.5.2 Π: Πιστεύουμε ότι η συμφωνία του Δουβλίνου δεν είναι πλέον πρακτική ή χρήσιμη όσον αφορά την 
κοινωνική ενσωμάτωση. Οι προγρμματισμένες πολιτικές ενσωμάτωσης και εισδοχής πρέπει να  
αποτελούν μέρος κάθε νέου συμφώνου ή συμφωνίας. Δεν είναι πλέον κατάλληλο, είναι 
απαρχαιωμένο και βασίζεται στο ότι επιτρέπεται στους αιτούντες άσυλο να διαχειρίζονται τις δικές 
τους υποθέσεις. Η συμφωνία του Δουβλίνου δεν πρέπει να τροποποιηθεί, πρέπει να 
αντικατασταθεί πλήρως.  
 
Α: Αυτό θα διασφάλιζε την παροχή ασφαλέστερης και πιο σίγουρης μετανάστευσης και θα μείωνε 
τις ευκαιρίες για εμπορία ανθρώπων και την εγκληματική συμμετοχή και επίσης θα μείωνε τους 
περιττούς θανάτους/τραγωδίες.   
 

 

Θέμα   5.2.6 
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Η κοινωνική ενσωμάτωση συμβαίνει τυχαία; Το ισχύον νομικό πλαίσιο είναι απαρχαιωμένο και 
ακατάλληλο για το σκοπό αυτό 

5.2.6.1 Π: Προτείνουμε ένα νέο σύμφωνο / νομικό πλαίσιο που να αντανακλά την εποχή που διανύουμε. Τα 
ζητήματα της ενσωμάτωσης  θα πρέπει να αντιμετωπιστούν κόντρα στο ρεύμα, όπως θα πρέπει να 
αντιμετωπιστούν και εγκαίρως. 
 
Α: Προφανώς θα εξασφάλιζε τη συμφωνία νέων νόμων που ανταποκρίνονται στις ανάγκες όσων 
ζητούν άσυλο. Ένα νομικό πλαίσιο, δεσμευτικό για όλα τα κράτη μέλη θα πρέπει να βοηθά τους 
Μετανάστες στην ενσωμάτωσή τους.  
 

Θέμα   5.2.7 

Η εκπαίδευση, τόσο πολιτών όσο και αιτούντων άσυλο απαιτείται για την αποτελεσματική μετανάστευση 
και κοινωνική ενσωμάτωση  

5.2.7.1 Π: Με την άφιξη των αιτούντων άσυλο, προτείνουμε να υπάρχει ένα πανευρωπαϊκό πρόγραμμα το 
οποίο θα τους ενημερώνει που υπάρχουν πραγματικά ευκαιρίες απασχόλησης και στέγασης.   
 
Α: Για να αποφευχθεί η προσέλκυση των αιτούντων άσυλο σε χώρες όπου υπάρχει έλλειψη 
ευκαιριών, ένα πρόγραμμα όπως αυτό, πιθανότατα θα οδηγούσε σε πιο αποτελεσματικά μέσα 
διανομής προσόντων και ακαδημαϊκών επιτευγμάτων των Αιτούντων Άσυλο, σε όλα τα κράτη μέλη.   
 

5.2.7.2 Π: Η αρχή της Ε.Ε. που θα επιλεγεί, θα πρέπει να παρέχει ακριβείς πληροφορίες στα κράτη μέλη για 
την εκπαίδευση των πολιτών σχετικά με τον πολιτισμό και το ήθος της χώρας καταγωγής των 
μεταναστών που ζητούν άσυλο. Τα μέσα μαζικής ενημέρωσης θα πρέπει να συμμετέχουν σε αυτό.   
 
Α: Τόσο οι Πολίτες της Ε.Ε. όσο και οι αιτούντες άσυλο που εντάσσονται κοινωνικά, θα πρέπει να 
εκπαιδεύονται σχετικά με τις αντίστοιχες κουλτούρες, γεγονός που θα βοηθήσει στην ενσωμάτωση.  
 

Θέμα   5.2.8 

Οι υπάρχουσες συμφωνίες (Δουβλίνο) δεν λειτουργούν και απαιτείται μια νέα εφαρμόσιμη συμφωνία ή 
συνθήκη. Είναι ξεπερασμένες και εφαρμόζεται σε μια διαφορετική εποχή με διαφορετικές 

κοινωνικοοικονομικές πραγματικότητες.   

5.2.8.1 Π: Συνιστούμε να υπάρξει ένα υγιές νομικό πλαίσιο που θα επιτρέπει τη δίκαιη και ισότιμη 
κατανομή των αιτούντων άσυλο και των αιτήσεων. Θα πρέπει να υπάρχει ένα πιο ισχυρό σύστημα 
με την Ε.Ε. να παρέχει οδηγίες στα Κράτη Μέλη.  
 
Α: Αυτό θα οδηγούσε σε προγραμματισμένη ένταξη των αιτούντων άσυλο σε ολόκληρη την Ε.Ε. που 
σέβεται τα ανθρώπινα δικαιώματα. Η Ε.Ε. θα πρέπει να είναι παγκόσμιος ηγέτης από την άποψη 
αυτή.  
 

Θέμα   5.2.9 
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Οι καταυλισμοί ασύλου είναι απάνθρωποι 

5.2.9.1 Π: Πιστεύουμε ότι πρέπει να εφαρμοστούν προγράμματα που θα βοηθούν τους αιτούντες άσυλο, 
συμπεριλαμβανομένης της επιδότησης, για να τους βοηθήσουν να αφομοιωθούν ή να 
ενσωματωθούν. Εστιάζοντας κυρίως στη βασική στέγαση και εκπαίδευση.   
 
Α: Η απάνθρωπη μεταχείριση και η στέρηση των αιτούντων άσυλο οδηγεί αναπόφευκτα σε 
εγκληματικές ενέργειες.  

Θέμα   5.2.10 

Θα πρέπει να υπάρχει διαδικασία αξιολόγησης / πιστοποίησης για τους αιτούντες άσυλο που εισέρχονται 
στην Ε.Ε. Είναι πολύ σημαντικό και θα πρέπει να εφαρμοστεί για την πρόληψη ζητημάτων ασφάλειας και 

την προστασία τόσο των Κρατών Μελών της Ε.Ε. όσο και του πληθυσμού της 
  

5.2.10.1 Π: Προτείνουμε σε κάθε Κράτος Μέλος της Ε.Ε. να εφαρμόζει τη διαδικασία 
αξιολόγησης/πιστοποίησης εξίσου και χρησιμοποιώντας όλους τους κοινούς πόρους.   
 
Α: Να επιτρέπεται η δίκαιη και διεξοδική αξιολόγηση των μεταναστών με ή χωρίς ποινικές 
καταδίκες.  
 

Θέμα   5.2.11 

 Πιστεύουμε ότι υπάρχουν πολλές οργανώσεις και ΜΚΟ, που εργάζονται ανεξάρτητα, οι οποίες  
δραστηριοποιούνται στον τομέα της μετανάστευσης ασύλου. Υπάρχει έλλειψη συνοχής και κοινή σκέψη 
σχετικά με τη μετανάστευση και το άσυλο επί του παρόντος.  
 

5.2.11.1 Π: Προτείνουμε τη δημιουργία μιας κεντρικής οργάνωσης για τη διαχείριση όλων των θεμάτων 
ασύλου και μετανάστευσης. Θα πρέπει να συσταθεί ένας οργανισμός-ομπρέλα που διαθέτει 
επαρκείς πόρους. Θα πρέπει να υπάρχει ένας κεντρικός οργανισμός παρακολούθησης, 
συντονισμού και διακυβέρνησης όλων.  
 
 
Α: 1. Αυτό θα εξασφάλιζε ένα συμφωνημένο πρότυπο για όλους εκείνους που δραστηριοποιούνται 
στον τομέα. Θα πρέπει να εφαρμόζεται ένα συμφωνημένο και κοινό πρότυπο σε όλους εκείνους 
που εργάζονται ή δραστηριοποιούνται στον τομέα. 2. Αυτό θα μπορούσε να επισπεύσει 
(επιταχύνει) τις διαδικασίες τις οποίες πρέπει να περάσουν οι μετανάστες. 3. Μια κεντρική ομάδα 
θα διαχειρίζεται τη χρηματοδότηση, τις δαπάνες και τον προϋπολογισμό με περισσότερο 
επαγγελματικό τρόπο. 4. Μια ενιαία οντότητα, η οργάνωση-ομπρέλα, θα συνδράμει στη ρύθμιση 
των διαδικασιών και θα συμβάλλει στην αποφυγή της διαφθοράς και των καταχρήσεων της 
διαδικασίας.  
 

Θέμα   5.2.12 

Οι ανάγκες των ασυνόδευτων ανηλίκων πρέπει να αντιμετωπίζονται μόλις φθάνουν στην Ε.Ε.  
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5.2.12.1 Π: Πρέπει να δημιουργηθούν ειδικά κέντρα ή κέντρα για την κάλυψη των αναγκών των ευάλωτων 
ασυνόδευτων ανηλίκων ή/και ορφανών αμέσως μετά την άφιξή τους στην Ε.Ε.  
 
Α: Οι καταυλισμοί ή τα κέντρα ασύλου είναι εντελώς ακατάλληλες τοποθεσίες για τη φροντίδα 
ασυνόδευτων ανηλίκων, καθώς τα παιδιά έχουν εντελώς διαφορετικές ανάγκες.  

5.2.12.2 Π: Συνιστούμε να παρέχονται ειδικά εκπαιδευτικά και υγειονομικά προγράμματα σε ανηλίκους, το 
συντομότερο δυνατόν.  
 
Α: Πρέπει να διασφαλιστεί ότι αυτά τα παιδιά δεν θα αφεθούν στο έλεος των στρατοπέδων και 
άλλων. Πρέπει να νιώθουν ότι ανήκουν κάπου.  

5.2.12.3 Π: Συνιστούμε τη σύσταση υπηρεσιών αναδοχής για τη φροντίδα ασυνόδευτων ανηλίκων. Αυτό θα 
πρέπει να συμβεί με ταχείς ρυθμούς. Πρέπει να παρέχεται στήριξη σε πρόθυμες ανάδοχες 
οικογένειες.   
 
Α: 1.Όσο περισσότερο παραμένουν τα παιδιά σε καταυλισμούς, τόσο περισσότερο στερημένα και 
προβληματισμένα είναι πιθανόν να γίνουν. 2. Είναι αβοήθητα και δεν είναι αυτάρκη. Η υγιεινή σε 
αυτό το περιβάλλον θα πρέπει να αποτελεί μέλημα. 3. Αυτό θα απέτρεπε επίσης το εμπόριο 
ανθρώπων και τη σεξουαλική δουλεία μεταξύ των νέων, κλπ.   
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Παράρτημα I: Πώς δημιουργήθηκαν οι προσανατολισμοί ; 

A. Ανασκόπηση της 2ης Συνεδρίασης 

 

 

 

Παρασκευή, 26/11/2021  

Ολομέλεια 1 

 

Αντικείμενο εργασίας: Επανένωση ως Επιτροπή και προετοιμασία για τη δεύτερη 

συνεδρίαση  

Καλωσόρισμα, Βήμα στους πολίτες, Αναφορά από τους Πρεσβευτές της Ολομέλειας της 

Διάσκεψης, Ανανέωση Πλατφόρμας, Ατζέντα του Σαββατοκύριακου, Εισαγωγή στη 

μεθοδολογία της συνεδρίασης 

 

 

Συνεδρίασ

η 2η 

 

Ημέρα 

1η 

 

Ημέρα 

2η 

 

Ημέρα 

3η 

 

Τοποθέτηση 

εμπειρογνομώνων στις 

υποομάδες 

Τοποθέτηση περισσότερων 

εμπειρογνομώνων 

Οριστικοποίηση 

προσανατολισμών 
Προσδιορισμός 

ζητημάτων και παραγωγή 

προσανατολισμών 

Συνεδρίαση 

Υποομάδων  

 

Καλωσόρισμα και ατζέντα  

Τοποθέτηση από πολίτες, 

πρεσβευτές και πλατφόρμα 
Ανατροφοδότηση από τις 

υποομάδες  

Καταληκτικές απόψεις 

Ολομέλεια 

Ομάδων 

Ολομέλεια 
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Σάββατο, 27/11/2021 

Ολομέλεια Ομάδων Κύκλος 1ος  

Αντικείμενο εργασίας: οι εμπειρογνώμονες μοιράστηκαν στοιχεία για τα θέματα των 

υποομάδων.  

Υποομάδα εργασίας, 1ος Κύκλος 

Αντικείμενο εργασίας 1: οι πολίτες εντόπισαν θέματα μέσα σε μια συγκεκριμένη υποομάδα 

με βάση τα θέματα της υποομάδας, τις θέσεις των εμπειρογνωμόνων, τη δική τους γνώση 

και τη συζήτηση 

Αντικείμενο εργασίας 2: οι πολίτες δημιούργησαν προσανατολισμούς και αιτιολογήσεις3 

σχετικά με κάθε θέμα 

Κυριακή, 28/11/2021 

Ολομέλεια Ομάδων Κύκλος 2ος  

Αντικείμενο εργασίας: οι εμπειρογνώμονες μοιράστηκαν περισσότερα στοιχεία πάνω στα 

θέματα των υποομάδων  

Υποομάδα εργασίας 2ος Κύκλος 

Αντικείμενο εργασίας 1: ανάλογα με την ομάδα, οι πολίτες άλλοτε σχημάτιζαν νέο θέμα, 

προσανατολισμούς και αιτιολογήσεις, ή επεξεργάζονταν περαιτέρω τις εργασίες της 

Κυριακής.  

Αντικείμενο εργασίας 2: οι πολίτες  οριστικοποιούσαν τους προσανατολισμούς και τις 
αιτιολογήσεις. 

Ολομέλεια  2  

Αντικείμενο εργασίας 1: οι δημοσιογράφοι της ομάδας ανέφεραν τις συζητήσεις στις 
υποομάδες  

Αντικείμενο εργασίας 2: οι πολίτες έκαναν ανατροφοδότηση στην ομάδα 2  

Αντικείμενο εργασίας 3: η κύρια τροποποίηση έδωσε μια προοπτική στη συνεδρίαση 3 

 
3 Υποδεικνύεται στο Παράρτημα III για λεπτομερή ζητήματα, προσανατολισμούς και αιτιολογήσεις  
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B. Λεπτομερής Διαδικασία Δημιουργίας Προσανατολισμών  

 
● Αρχική κατάσταση: Κατά τη διάρκεια της 1ης συνεδρίας, κάθε Ομάδα Ευρωπαίων Πολιτών, 

έθεσε μεταξύ 75 και 78 θεμάτων που συνδέονται με τα πρωταρχικά θέματα της 

συγκεκριμένης  Ομάδας. Αυτά τα θέματα οργανώθηκαν σε 5 ροές εργασίας αποτελούμενες 

από υπο-ροές. Τα θέματα που τέθηκαν από κάθε Ομάδα χρησίμευσαν ως βάση για τις 

εργασίες των πολιτών κατά τη διάρκεια της 2ης συνεδρίασης. Πριν από τη 2η συνεδρίαση, 

ανατέθηκε στους πολίτες μια συγκεκριμένη ομάδα, καθώς και την υπο-ομάδα στην οποία 

επρόκειτο να εργαστούν.    

 

● Το πρωί του Σαββάτου, οι πολίτες ξεκίνησαν την ημέρα τους συμμετέχοντας σε μια Ομάδα 

της Ολομέλειας σύμφωνα με την κατηγορία που τους ανατέθηκε. Για κάθε ομάδα, υπάρχει 

μια ομάδα ολομέλειας που αποτελείται από τις τρεις υποομάδες που εργάζονται εντός της 

αντίστοιχης ομάδας. Κατά τη διάρκεια της Ολομέλειας της ομάδας, ο συντονιστής 

παρουσίασε τα ζητήματα των υποομάδων και οι συμμετέχοντες άκουσαν έναν ή δύο 

ειδικούς να δίνουν στοιχεία για κάθε υποομάδα. Τα σχόλια των ειδικών ακολούθησαν 

σύντομες Ερωτήσεις & Απαντήσεις. Στο τέλος της Ολομέλειας της ομάδας, αφιερώθηκαν 20 

λεπτά προκειμένου οι υποομάδες να συμμετάσχουν συλλογικά, σε μια αρχική ευρεία 

συζήτηση σχετικά με το πως κατανοούν τη σύνδεση των θεμάτων με τα ζητήματα.  

 

● Μετά την ολομέλεια, οι πολίτες μπήκαν σε εργασίες υποομάδων. Στόχος αυτής της πρώτης 

εργασίας σε υποομάδες, ήταν να χρησιμοποιήσουν τις δικές τους γνώσεις, τη συμβολή των 

εμπειρογνομώνων και τα θέματα από την υποομάδα τους, καθώς και ως βάση εργασίας και 

καθοδήγησης για τη συζήτηση, προκειμένου να διατυπωθούν σαφή ζητήματα. Ένα θέμα 

είναι ένα πρόβλημα/κατάσταση που απαιτεί να αλλάξει/να αμφισβητηθεί. Εάν ένα από τα 

θέματα ήταν ήδη κοντά στο να αποτελέσει θέμα, τότε θα μπορούσε να επαναχρησιμοποιηθεί 

ως βάση. Εάν κάποιο από τα θέματα ήταν πολύ ευρύ, ήταν δυνατόν να προκύψει ένα ζήτημα 

από αυτό.  

 

● Οι πολίτες θα μπορούσαν να θέσουν όσα ζητήματα ήθελαν σε αυτό το πρώτο χρονικό 

περιθώριο των 45 λεπτών. Την Κυριακή, μετά την ολομέλεια, είχαν τη δυνατότητα να 

αναδιαρθρώσουν τα υπόλοιπα ζητήματα, καθώς η νέα συμβολή των ειδικών θα μπορούσε 

να φέρει νέες προοπτικές.  

 

● Οι πολίτες παρέμειναν σε υποομάδες για το υπόλοιπο του Σαββάτου και άρχισαν να 

συντάσσουν προσανατολισμούς για τα ζητήματα που είχαν θέσει. Οι προσανατολισμοί είναι 

το πρώτο βήμα για την κατάρτιση συστάσεων, οι οποίες θα αποτελέσουν τον στόχο της 3ης 

Συνεδρίας.  

 

● Στο τέλος της ημέρας του Σαββάτου, οι υποομάδες έλαβαν το έργο που παρήχθη κατά τη 

διάρκεια της ημέρας, από μια άλλη υποομάδα, μέσα στο γκρουπ τους και τους ζητήθηκε να 

αντιδράσουν και να παραθέσουν την κριτική τους.  

 

● Η Κυριακή ξεκίνησε με μία ολομέλεια ομάδας. Ο στόχος αυτής της ολομέλειας ήταν για κάθε 

υποομάδα, να παρουσιάσει τα προσχέδια των προσανατολισμών που είχε αναπτύξει μέχρι 

τώρα. Επιπλέον, έλαβαν πληροφορίες από νέους ειδικούς για θέματα πάνω στα οποία είχαν 

ήδη εργαστεί, ή νέα θέματα ανάλογα με την ομάδα.  
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● Σύμφωνα με την ολομέλεια της ομάδας, οι πολίτες μπήκαν σε εργασίες υποομάδας, είτε για 

να οριστικοποιήσουν τους προσανατολισμούς τους από το Σάββατο ενσωματώνοντας τα 

σχόλια του εμπειρογνώμονα, είτε για να θέσουν νέα ζητήματα και να διατυπώσουν νέους 

προσανατολισμούς.  
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Παράρτημα II: Συμβολή των εμπειρογνωμόνων και έλεγχος των γεγονότων 
 

Για την ενημέρωση των συζητήσεων και των συλλογικών εργασιών, η Κοινή Γραμματεία της 

Διάσκεψης, προσκάλεσε 29 εμπειρογνώμονες στη δεύτερη συνεδρία της Ομάδας 4.  

Οι εμπειρογνώμονες επιμερίστηκαν στις πέντε ομάδες εργασίας, με βάση τον τομέα εξειδίκευσής 

τους. Κλήθηκαν να δώσουν μια σύντομη επισκόπηση των θεμάτων των διαφόρων υποομάδων, να 

περιγράψουν τις σχετικές προκλήσεις σχετικά με αυτά τα θέματα, καθώς και τις υπάρχουσες 

διαφορετικές θέσεις και προτάσεις για λύσεις εντός του θεματικού πεδίου. Οι  πολίτες μπορούσαν 

να ζητήσουν άμεσα διευκρινίσεις ή πρόσθετες πληροφορίες σχετικά με το περιεχόμενο της 

τοποθέτησης των εμπειρογνωμόνων, όταν αυτό ήταν αναγκαίο. 

Αρκετοί εμπειρογνώμονες ήταν επίσης διαθέσιμοι να απαντήσουν σε ερωτήσεις που τέθηκαν από 

τους πολίτες σε υποομάδες. Οι ειδικοί έλαβαν αυτές τις ερωτήσεις μέσω τηλεφώνου ή με 

ηλεκτρονικό μήνυμα και κατόπιν προωθήθηκαν οι απαντήσεις στις υποομάδες. Ήταν επιπλέον 

διαθέσιμοι ελεγκτές γεγονότων, προκειμένου να διευκρινίσουν πραγματικά ερωτήματα, έτσι ώστε οι 

συζητήσεις να μπορούν να βασίζονται σε πραγματικές πληροφορίες.   

Εμπειρογνώμονες για την 1η Ομάδα: Αυτοδυναμία και Σταθερότητα  

 

Υποομάδα, Αυτονομία της Ε.Ε. 

● Ricardo Borges de Castro, Associate Director and Head of the Europe in the World Programme 

at the Europan Policy Centre.  

 

● Nicole Gnesotto, Titular Professor of the European Union Chair at the CNAM and Vice-

President of the Jacques Delors Institute. 

 

Υποομάδα, Σύνορα 

● Martijn Pluim, Director Migration Dialogues & Cooperation at ICMPD.  
 

● Fabrice Leggeri, Executive Director of the European Border and Coast Guard Agency.  
 

 

Εμπειρογνώμονες για τη 2η Ομάδα: Η Ε.Ε. ως ένας Διεθνής Εταίρος  

 

Υποομάδα, Εμπόριο και Σχέσεις από Δεοντολογική Σκοπιά 

● Axel Marx, Deputy Director at the Leuven Centre for Global Governance Studies, KU Leuven.  
 

● Bernard Hoekman, Professor and Director of the research area “Global Economics” at the 

Robert Schuman Centre for Advanced Studies, European University Institute in Florence.  

 

Υποομάδα, Διεθνής Κλιματική Δράση  

https://www.epc.eu/en/management/Ricardo-Borges-de-Castro~3b0948
https://institutdelors.eu/en/tous-les-contributeurs/gnesotto-nicole/
https://www.icmpd.org/authors/martijn-pluim
https://frontex.europa.eu/about-frontex/who-we-are/executive-profiles/
https://ghum.kuleuven.be/ggs/people/00008787
https://www.eui.eu/people?id=bernard-hoekman
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● Christian Egenhofer, Associate Senior Research Fellow at CEPS in Brussels and Senior Research 

Associate at the School of Transnational Governance, European University Institute, Florence.  

 

● Nadya Dedikova, Diplomatic writer, EU Green Deal Diplomacy. 

 

Υποομάδα, Προώθηση των Ευρωπαϊκών Αξιών  

● Rosa Balfour, Director of Carnegie Europe. 

 

● Heidi Maurer, Researcher at the department for e-governance and administration at 
the Danube University Krems.  

 

 

Εμπειρογνώμονες για την 3η Ομάδα : Μια Ισχυρή Ε.Ε. σε έναν Ειρηνικό Κόσμο  

 

Υποομάδα, Ασφάλεια και Άμυνα  

● Steven Blockmans, Director of Research at Centre for European Policy Studies, Professor of 
EU External Relations Law and Governance at the University of Amsterdam and editor-in-chief 
of the European Foreign Affairs Review.  

 

● Julian Voje, Head of Policy at Munich Security Conference.  

 

Υποομάδα, Λήψη Αποφάσεων και Εξωτερική Πολιτική της Ε.Ε.  

● Marie-Anne Coninsx, Former EU Ambassador for the Arctic and to Canada and Mexico. 

 

● Julia Hammelehle, Policy Advisor at Munich Security Conference. 

 

● Sabina Lange, Senior Lecturer at EIPA, Senior Fellow of Maastricht University, and Associate 

Professor in International Relations at the University of Ljubljana. 

 

Υποομάδα, Γείτονες Χώρες και Διεύρυνση 

● Béata Huszka, Assistant Professor at Eötvös Loránd University.  
 

● Giselle Bosse, Associate Professor in EU External Relations and Jean Monnet Chair and Vice 
Dean Education at the Faculty of Arts and Social Sciences, Maastricht University.  

 
● John O’Brennan, Jean Monnet Chair in European integration and Director of the Maynooth 

Centre for European and Eurasian Studies.  
 

● Wolfgang Koeth, Senior Lecturer at European Institute of Public Administration.  
 

 

 

https://www.ceps.eu/ceps-staff/christian-egenhofer/
https://europeanclimate.org/member/dedikova/
https://carnegieeurope.eu/experts/1827
https://www.coleurope.eu/whoswho/person/heidi.maurer
https://www.ceps.eu/ceps-staff/steven-blockmans/
https://www.linkedin.com/in/julian-voje-571661b/?originalSubdomain=de
https://www.s4d4c.eu/marie-anne-coninsx/
https://www.linkedin.com/in/juliahammelehle/?originalSubdomain=de
https://www.eipa.eu/speaker/dr-sabina-lange/
https://tatk.elte.hu/en/staff/huszka-beata
https://www.coleurope.eu/whoswho/person/giselle.bosse
https://www.maynoothuniversity.ie/faculty-social-sciences/our-people/john-obrennan
https://www.eipa.eu/speaker/wolfgang-koeth/
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Εμπειρογνώμονες για την 4η Ομάδα: Μετανάστευση από Ανθρώπινη Σκοπιά  

 

Υποομάδα, Επανόρθωση Αιτιών της Μετανάστευσης 

● Stefano Manservisi, Professor at the Sciences Po’s Paris School of International Affairs (PSIA); 

Senior Adviser at the European Institute of Peace. 

 

● Jérôme Vignon, Adviser at the Jacques Delors Institute. 

 

Υποομάδα, Ανθρώπινα Ζητήματα 

● Milica Petrovic, Programme Director at the European Programme for Integration and 
Migration. 
 

● Mariana Gkliati, Assistant Professor of International and European Law at Radboud 
University. 

 

Υποομάδα, Κοινωνική Ενσωμάτωση  

● Rainer Bauböck, Part-time professor in the Global Governance Programme of the Robert 
Schuman Centre for Advanced Studies at the European University Institute.  

 
● Rainer Münz, Visiting Professor at the Central European University.  

 

 

Ειδικοί για την 5η Ομάδα: Υπευθυνότητα και Αλληλεγγύη σε όλη την Ε.Ε. 

 

Υποομάδα, Κατανομή Μετανάστευσης 

● Ola Henrikson, Regional Director of IOM’s Regional Office for the EU, Norway and Switzerland.  
 

● Philippe De Bruycker, Professor and Jean Monnet chair for European immigration and asylum 

law at the Institute for European Studies of the Université Libre de Bruxelles. 

 

Υποομάδα, Κοινή Προσέγγιση για Άσυλο  

Franck Düvell, Senior Researcher at Osnabrück University Institute for Migration Research and 

Intercultural Studies (IMIS).  

 

Violeta Moreno-Lax, Professor of Law at Queen Mary University of London. 

https://www.eip.org/team-organisation/stefano-manservisi/
https://institutdelors.eu/en/tous-les-contributeurs/jerome-vignon/
https://www.linkedin.com/in/milica-petrovic-mp/?originalSubdomain=be
https://rli.sas.ac.uk/about-us/research-affiliates/mariana-gkliati
https://www.eui.eu/people?id=rainer-baubock
https://www.apa-campus.at/trainer/dr-rainer-muenz/
https://eea.iom.int/contacts/ola-henrikson
https://cde.ulb.be/member/philippe-de-bruycker/
https://www.imis.uni-osnabrueck.de/en/members_staff/imis_members/duevell_franck.html
https://www.qmul.ac.uk/law/people/academic-staff/items/morenolax.html
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Παράρτημα III: Λεπτομερή ζητήματα, προσανατολισμοί και αιτιολογήσεις  

NB: Κάθε συντονιστής κρατούσε σημειώσεις στην γλώσσα του/της. Θ = Θέμα, Π = Προσανατολισμός, Α= Αιτιολόγηση 

 

Αυτοδυναμία και Σταθερότητα  

1.1 
Αυτονομί
α της Ε.Ε. 

Αίθουσα  1 

Γερμανικά  I. 1     Der Euro ist nicht stark genug als internationale Leitwährung im Vergleich zum Dollar (oder zukünftig neuen Kryptowährungen)      

O. 1     Möglicht alle europäischen Mitgliedsstaaten sollten am Euro teilnehmen, die Beitrittskriterien müssen aber erfüllt werden     

J.      Dadurch würde die Marktkraft des Euro erhöht werden   

O. 2:     Gewinne auf Spekulationen in Kryptowährungen sollten besteuert werden; Kryptowährungen sollten nicht als offizielle Zahlungsmittel anerkannt 
werden 

J.     Dies würde den Missbrauch von Kryptowährungen erschweren und den Gebrauch des Euros stärken 

 

I. 2    Die Produktionskosten in Europa sind hoch und wir können nicht allen Menschen zumuten, teurere Produkte zu kaufen, die in Europa produziert 
werden 

O. 1     Es sollte Anreize für die Produktion in Europa geben und europäische Arbeitnehmer sollten unterstützt werden.  

J.     Die fortschreitende Automatisierung wird helfen, einfache Tätigkeiten in Europa von den Lohnkosten zu entkoppeln. Außerdem führen wegfallende 
Transportkosten zu insgesamt geringeren Kosten. 

O. 2     Lebensmittel aus regionalem Anbau sollten gefördert und finanziell unterstützt werden. 

J.     Die Abhängigkeit von Lebensmittleimporten wird dadurch verringert und gleichzeitig gesunde Ernährung unterstützt. 
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I. 3     China und andere Länder halten sich nicht an internationale WTO Vereinbarungen 

O. 1     Die Einhaltung der WTO Standards sollte durch unabhängige Einrichtungern zertifiziert und sanktioniert werden. Dazu gehören auch ökologische 
Standards, Arbeitsbedingungen, u.ä. 

J.     Der internationale Wettbewerb würde dadurch insgesamt fairer und wir hätten mehr Kontrolle über Importe 

I. 4     Wir leben nicht genügsam genug und zu hedonistisch, und unsere Produkte sind nicht langlebig genug, um unsere Abhängigkeit von Importen aus 
anderen Ländern zu reduzieren 

O. 1     Firmen sollten verpflichtet werden, ihre Produkte immer zurückzunehmen 

J.     Dadurch würde erschwert werden, dass Unternehmen ihre Prodkte so designen, dass sie nach kurzer Zeit nicht mehr funktiionstüchtig sind 

O. 2     Firmen sollten verpflichtet werden, für ihre Produkte Garantie für 10 Jahre und die Verfügbarkeit von Ersatzteilen für 20 Jahre zu gewährleisten 

J.     Dadurch würde erschwert werden, dass Unternehmen ihre Prodkte so designen, dass sie nach kurzer Zeit nicht mehr funktiionstüchtig sind 

O. 3     Produkte sollten einen QR Code bekommen zur Fertigungskette 

J.     Damit kann die Nachhaltigkeit des Produkts (verwendte Rohstoffe, Produktion, etc.) besser nachvollzogen werden 

I. 5     Wir berücksichtigen Nachhaltigkeit und Menschenrechtssituation in Ländern, aus den wir Rohstoffe und Produkte beziehen, nicht ausreichend 
und wählen daher unsere Handelspartner nicht nach unseren Standards aus 

O. 1     Nachhaltigkeit und ethische Kriterien sollten bei internationale Handeslabkommen immer berücksichtigt werden 

J.     Dadurch würden diese Kriterien viel mehr Standard werden, als sie es heute schon sind, und Klima- und Nachhaltigkeitsziele in Europa könnten 
besser erreicht werden 

O. 2     Es sollte mehr Sanktionen und Zölle auf Importe aus Ländern geben, die Standards verletzen 

J.     Dies würde die Verletzung von europäischen Standards verringern 

I.     6 Wir brauchen mehr strategische Partner in der Welt 

O. 1     Es sollten mehr Technologie- und Entwicklungspartnerschaften mit Ländern geschlossen werden, die nicht bereits zu den ganz großen Partnern 
gehören (z.B. Taiwan, Afrika, Lateinamerika) 
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J.     Dies würde die einseitige Abhängigkeit von einigen wenigen Ländern verringern 

O. 2     Wir sollten mehr internationale Schulen außerhalb Europas unterhalten undunterstützen; europäische ethische Werte sollten im Unterricht 
vermittelt werden 

J.     Dies würde die Orientierung an Nachhaltigkeit statt reinem Konsum fördern 

I. 7     Europa ist zu abhängig von Energieimporten 

O. 1     Die Energieproduktion innerhalb Europas sollte ausgebaut werden und wir müssen unsere internen Ressourcen besser nutzen 

J.    Wir würden damit die Abhängigkeit von Ländern verringern, die politischen Druck auf uns ausüben. Ein größerer Anteil an regionalen erneuerbaren 
Energien würden auch zu den Klimazielen beitragen. Größere Unabhängigkeit von fossilen Brennstoffen würde nationale Budgets entlasten und den Euro 
stärken. 

O. 2     Durch den Ausbau des öffentlichen Nahverkehrs sollte die Abhängigkeit vom Auto reduziert werden 

J.     Dadurch könnte die Abhängigkeit von Öl und seltenen Erden verringert werden 

O. 3     Europa sollte seinen Abfall besser recyceln und zur Energieerzeugung nutzen 

J.     Dies würde die Energie-Abhängigkeiten verringern und gleichzeitig das Müllproblem lösen 

Αίθουσα 15 

Ρουμάνικα  I. 1     Unele materii prime sunt exportate pentru a fi prelucrate in afara uniunii din cauza costului ridicat de productie din UE  

O. 1     noi propunem sa se acorde subventii producatorilor care activeaza in domeniile cele mai predispuse la aceasta tendinta. 

J.     acest lucru e important pentru ca firmele din domeniul privat care activeaza in productia legata de materiile prime care se supun acestei tendinte 
ar gasi activitatea in UE mai atractiva si nu ar mai parasi Uniunea. 

O. 2    noi propunem ca materiile/produsele/bunurile care sunt exportate din UE si apoi reimportate in UE sa fie taxate cu taxe foarte mari pentru 
descurajarea fabricarii de bunuri cu materii din Uniune, in afara UE. 

J.     acest lucru ar ajuta la incurajarea productiei in UE si la crearea de locuri de munca, evitandu-se, in acelasi timp, transportul excesiv, care devine astfel 
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nenecesar, lucru benefic si mediului 

 O. 3     noi propunem impozitare ridicata a materiilor care ies din Uniunea Europeana pentru a fi utilizate in alte tari 

J.      acest lucru este important pentru a stopa interesele financiare 

O. 4    in urma feedback-ului primit de la grupul 1, credem ca o posibila solutie ar fi si impozitarea emisiilor de CO2 ale companiilor de transport 

J.     acest lucru ar descuraja transportul excesiv/inutil/abuziv 

 

I. 2      unele materii prime sunt exportate in afara UE, desi este nevoie de ele in Uniune 

O. 1    noi propunem ca activitatile de productie desfasurate de anumite companii sa se intoarca in tarile autohtone si, implicit, o mare parte din productie 
sa se reintoarca in UE (poate incurajand acest lucru printr-un sistem de stimulente pentru companiile care se intorc) 

J.     credem ca productia locala ar trebui incurajata prin suport alocat producatorilor locali 

O. 2    conform feedback-ului de la grupul 1, consideram ca este o solutie buna sa reducem exporturile de materii prime critice, limitand aceasta actiune 
doar la acestea, nu la toate categoriile de materiale in general 

J.     chiar daca UE are materii prime a caror procesare se face la un pret mai mare in uniune decat in afara UE, procesarea lor ar trebui sa ramana in 
uniune. Nicio materie prima critica nu ar trebui sa fie exportata pentru a fi procesata. 

    

I. 3      lipsa standardelor riguroase de calitate pentru produsele importate in uniune duce la produse mai ieftine dar de proasta calitate care fac 
competitie produselor autohtone 

O. 1    noi propunem ca, in primul rand, sa se creeze un sistem de standarde inalte pentru produsele UE care sa devina etalon pentru toate bunurile 
importate 

J.     acest lucru este important pentru ca toate bunurile importate sa fie de calitate 

O. 2    conform feedback-ului de la grupul 1, credem ca 10 ani de garanție/ 20 de ani de disponibilitate a pieselor de schimb ar putea ajuta 
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J.     acest lucru ar putea ajuta deoarece materialele ar trebui sa fie facute intr-un mod care sa asigure calitatea 

 

I. 4      investitii prea putine intre statele membre comparativ cu investitiile venite de la puterile externe catre uniunea europena 

O. 1    noi propunem ca statele din UE si, implicit investitorii care vin din ele, sa aiba conditii mai favorabile de contractare fata de investitorii din afara 
Uniunii care incearca sa investeasca in uniune 

J.     Credem ca, in acest fel, uniunea si-ar solidifica autonomia financiara. 

   

I. 5      Nivelul pretului produselor sau bunurilor nu poate fi controlat la nivelul UE in momentul in care importam bunuri si servicii  de la actori care au 
monopol in piata/puteri externe 

O. 1    noi propunem sa existe o actiune unitara la nivelul UE in ceea ce priveste negocierile pentru importuri sau exporturi 

J.     credem ca acest lucru ar ajuta ca raporturile economice ale uniunii cu state terte sa fie mai rapide si mai echilibrate, ajutand la o negociere mai 
puternica, intre UE si alt actor, nu doar intre o singura tara si alt actor 

 

I. 6      Declaratia drepturilor omului si principiile din ea nu sunt respectate de toate stalele membre in ceea ce priveste drepturile  promovate odata cu 
progresul social 

O. 1    legat de acest subiect, credem ca pentru a demonstra unitate, legislatia europeana in domenii cheie care au inceput sa fie din ce in ce mai prezente 
in statele membre in ultimii ani (avort, drepturi lgbtq, etc) ar trebui sa fie superioara legislatiei nationale. 

J.     acest lucru ar putea ajuta pentru existenta unitatii in abordare si legislatie cu privire la aceste subiecte. 

 

I. 7      Reprezinta o problema faptul ca UE face comert cu tari in care nu se respecta drepurile omului, piata muncii si directivele de mediu. 

O. 1    UE ar trebui sa aiba Un program de responsabilizare a companiilor pentru a le incuraja sa respecte legislatia in ceea ce priveste lantul de aprovizionare 
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si a le descuraja sa mai externalizeze servicii in tari care poate exploateaza muncitorii sau nu lucreaza sustenabil 

J.     Credem ca un program de responsabilizare ar fi o solutie buna pentru ca astfel sanctiunile nu ar mai fi necesare daca toate standardele si regulile 
cu privire la drepturile omului, piata muncii si obiectivele de mediu ar fi respectate de la inceput 

      

I. 8      tarile din lumea a 3-a nu au industrii proprii, fiind doar o piata de munca ieftina 

O. 1    credem ca ar trebui ca aceste tari sa fie ajutate prin programe europene de interventie pentru a-si dezvolta capacitatile de productie. 

J.    este important ca acestor tari sa le fie oferit un punct de pornire pentru a putea deveni independente, la un moment dat/ acest lucru poate duce si 
la imbunatatirea, in timp, a situatiei migratiei. 

 

I. 9      Migratia tinerilor in interiorul UE- tinerii au probleme in gasirea unui loc de munca in tarile lor si pleaca in alte tari ale UE pentru a gasi ceva mai 
bun 

O. 1    credem ca ar trebui creata o platforma cu oportunitati de munca la nivelul UE accesibila tuturor 

J.    platforma poate ajuta foarte mult tinerii care abia asteapta sa plece din tara lor dupa ce isi termina studiile/ le poate face cunoscute oportunitati 
mai bune. 

   

 

  



 

Ομάδα 4, συνεδρίαση 2 - 56 

4η Ομάδα Ευρωπαίων Πολιτών: «Η Ε.Ε. στον κόσμο / Μετανάστευση» 

Σύνορα  Αίθουσα 1 

Γερμανικά  I. 1 Reguläre und irreguläre Einwanderung müsste klar und eindeutig definiert werden auf Gesamt-EU-Ebene      

 

I. 2 Antrag zur legalen Migration kann nur innerhab der EU Grenzen gestellt werden, was dazu führt, dass das Asylrecht oft missbraucht wird 

 

I. 3 Frontex hat nicht genügend Mitarbeiter, Ressourcen und Zuständigkeiten, um alle EU Mitgliedsländer ausreichend zu unterstützen 

O. 1 Frontex sollte eine größere Zuständigkeit für den Schutz der Außengrenzen übernehmen, die Zuständigkeit sollte nicht in erster Linie bei den 
Nationalstaaten liegen. Frontex Mitarbeiter könnten zusammen mit Grenzschützern in den Mitgliedsländern ausgebildet werden, Frontex könnte auch mit 
Europol zusammenarbeiten. 

J. Die Situation an den europäischen Außengrenzen könnte so effektiver und gerechter gemanagt werden, gleicheitig könnten illegale Migranten besser 
identifizert werden. 

 

I. 4 Zu viele Flüchtlinge kommen in Situationen, wo humanitäre Standards nicht gewahrt sind. 

O. 1Die Verfahren zur Bearbeitung von Migrationsanträgen sollten beschleunigt werden 

J. Die Menschen, die noch keinen engültigen Bescheid zu ihrem Antrag haben, müssten bei einer Beschleunigung der Verfahren nicht so lange in Auffanglagern 
bleiben 

 

I. 5 Wie  können illegale und menschrechtsverletzende Aktivitäten der Schleuser unterbunden werden? 

O. 1 Es sollte eine bessere und intensivere Kommunikation mit  Migranten geben in den Herkunfts- und Durchreiseländern, in denen die Schleuer aktiv sind. 

J. Die potentiellen Migranten hätten dann ein besseres Bild von der Situation, die sie in Europa erwartet, und würden vielleicht nicht auf jedes Angebot von 
Schleusern eingehen. Es sollten auch die Gefahren auf dem Migrationsweg besser kommuniziert werden. 
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I. 6 Das Dublin System verhindert eine gerechte Verteilung von Migranten in Europa 

O. 1 Das Dublin System sollte überarbeitet werden und Migranten sollten gerechter über die europäischen Mitgliedsländer verteilt werden je nach 
Aufnahmefähigkeit und wirtschaftlicher Leistungsfähigkeit der Aufnahmeländer 

J. Die kulturelle, wirtschaftliche und soziale Aufnahmefähigkeit einzelner Länder, in denen besonders viele Migranten ankommen, würde so nicht überfordert 
werden 

 

I. 7 Es gibt nicht ausreichend Möglichkeiiten, auf legalem Wegen eine Arbeitserlaubnis in der EU zu beantragen 

O. 1Es sollte ein System für Arbeitsmigration geben, das sich an den Bedürfnissen in Europa orientert; das System in Kanda sollte ein Vorbild sein. Es sollte in 
Europa auch berufliche Qualifizierungsangebote und kulturelle und sprachliche Integrationsangebote für Migranten geben. 

J. Europa würde so Beschäftigungslücken füllen und gleichzeitg die Migration besser steuern können 

O. 2 Der private Sektor sollte mehr Anreize bekommen, um Produktion in Europa zu halten und damit auch für Migranten vermehrt Arbeitsplätze anzubieten. 

J. Dies wäre eine Grundlage für besser gesteuerte Migration, würde aber auch die Autonomie Europas unterstützen. 

 

I. 8 Es gibt kein realistisches Bild von den Konsequenzen der versuchten Migration nach Europa in den Herkunftsländern 

O. 1 Es sollte eine bessere Kommunikation mit potentiellen Migranten geben in den Herkunftsländern, aus denen die meisten Migranten kommen. Dies 
könnte z.B. über Flugblätter oder Fernsehen passieren. 

J. Potentielle Wirtschftsmigranten hätten dann ein besseres und realistischeres Bild von der Situation, die sie auf dem Migrationsweg und in Europa erwartet, 
und könnte eine fundiertere Entscheidung treffen, ob sie den Weg nach Europa antreten wollen 
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Αίθουσα  6 

Ολλανδικά  I. 1      Aan de landsgrenzen zijn er veiligheidsconflicten door regulatieproblemen en gebrek aan informatieverstrekking aan migranten, zowel in hun 
land van herkomst als aan de grens zelf. Daarnaast worden mensen die vandaag aan een grens komen niet overal op humane wijze behandeld. 

O. 1    De EU kan burgers die op zoek zijn naar een beter leven (geen oorlogsvluchtelingen) reeds in het land van herkomst informeren over de realiteit van 
het nieuwe land. Ook zou de EU moeten investeren in infrastructuur in het land van vertrek en in de levenskwaliteit van de mensen die willen vluchten. 

J.    "Door scholen, ziekenhuizen, ... te bouwen en hulp in de landbouw (zuiver drinkwater voorzien, het planten van bomen...) te bieden wordt het eigen 
land interessanter, komen minder mensen naar de grenzen en dalen automatisch de veiligheidsconflicten." 

O. 2    Specifiek voor economische vluchtelingen: in het land van herkomst moet er voldoende mogelijkheid zijn tot screening van mensen (vaardigheden, 
achtergond enz.) om te bepalen wie in aanmerking kan komen om te komen werken in de EU. Deze criteria moeten openbaar zijn en door iedereen 
raadpleegbaar. Dit kan gebeuren door het creëren van een (online) Europees bureau voor immigratie. 

J.    Op deze manier moeten mensen niet illegaal de grens over, maar is er een gecontroleerde stroom van mensen die de EU binnenkomt en wordt de 
druk verlaagd aan de grens. Bovendien kan door dit bureau rekening gehouden worden met het wensland van de vluchteling (in de mate van het mogelijke). 

 

I. 2      Er zijn weinig legale of humane manieren voor oorlogsvluchtelingen om de EU binnen te komen, terwijl ze hierop wel recht hebben. 

O. 1    De EU moet ervoor zorgen dat het beleid aan elke landsgrens hetzelfde is met respect voor de mensenrechten en met garantie van de veiligheid en 
gezondheid van de vluchtelingen (vb. zwangere vrouwen en kinderen). Dit eventueel in samenwerking met Frontex. Als dit niet kan moet de EU het land 
straffen of een deel van het land tijdelijk innemen zodat mensen veilig kunnen doorreizen: een soort van witte zone ceëren om door te reizen (niet om te 
blijven). 

J.    Om te voorkomen dat er ongelijkheden in grensaanpak bestaan zoals nu het geval is, waarbij mensenrechten overtreden worden. 

 

I. 3      Vandaag hebben de lidstaten zelf te veel macht waardoor Frontex onvoldoende de kans krijgt om zijn werk te doen. De lidstaten verhinderen 
Frontex om op te treden. Frontex kan geen humanitaire hulp bieden wanneer de lidstaat dat niet accepteert of er niet om vraagt (vb. Polen). 

O. 1    De EU moet de wetgeving uitbreiden en Frontex meer macht en onafhankelijkheid geven, MAAR ZEKER ook meer controles opleggen en transparantie 
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eisen in de werking van Frontex (om misstanden te vermijden). 

J.    Om op deze manier ervoor te zorgen dat de rechten van de mens gerespecteerd worden aan de grenzen ongeacht welke partijen aan de macht zijn 
(vb. landen met extreem rechtse partijen aan de macht). Frontex moet zelf ook gecontroleerd worden om corruptie en misstanden binnen de organisatie te 
voorkomen. 

 

I. 4      NGO reddingsschepen geven gemengde signalen aan de vluchteling. Ze creëren valse hoop bij de migranten. Door op hun eentje op te treden, 
geven ze blijk van een gebrek aan eenheid in visie en beleid. Migranten worden gered door NGO's en dan nadien worden migranten toch nog gearresteerd. 

O. 1    De EU zou NGO's overbodig moeten maken door hen te verhinderen dat ze gaan optreden. De EU heeft zelf de plicht levens te redden en moet 
humanitair optreden. De NGO's moeten opereren vanuit de EU en niet voor eigen rekening. 

J.    Om een goede balans te hebben tussen humanitaire hulp en duidelijkheid over wat migranten concreet kunnen verwachten.    
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Η Ε.Ε. ως ένας Διεθνής Εταίρος 

Εμπόριο 
και 
Σχέσεις 
από 
Ηθική 
Σκοπιά 

Αίθουσα  8 

Δανέζικα  I. 1      nuværende praksis indebærer risiko for uetisk opkøb, inklusiv råstoffer (for eksempel dårlige arbejdsforhold og børnearbejde) 

O. 1    samarbejde med privat sektor, samt leverandører i de pågældende lande, så problemet løses ved kilden 

J.     

O. 2    sikre børns sociale forhold, inklusiv skolegang, for eksempel via gratis skolegang, i lande med børnearbejde 

J.    forbedre børns sociale forhold 

   

I. 2      EUs forbrugere er ikke klar over den negative virkning af deres forbrug (feks miljømæssige konsekvenser og arbejdsforhold) af 
importerede varer fra tredjelande 

O. 1    certifiseringsordninger der kan informere forbrugere om miljø og arbejdsbetingelser (etiske produktionsmetoder/ ECO score) 

J.    certifiseringer støtter forbrugerinformation når de er enkle og synlige 

O. 2    overvåge udvekslinger mellem lande og sikre at de etiske værdier bliver respekteret 

J.     

 

I. 3      EUs mulighed for forhandling i handelsaftaler er nedadgående   

O. 1    udvikle stærkere forhold med de sig udviklende økonomier, samt andre lande 

J.    På sigt udvikle samarbejde ved at handle direkte med lande 
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O. 2    basere handelsaftaler med Kina på internationale aftaler og traktater 

J.     

 

I. 4      sikre forsyning af produkter (i perioder hvor der mangler) 

O. 1    for eksempel via kvote på produkter når der er knaphed 

J.     

O. 2    for eksempel sikre essentiel elektronik og produkter indenfor sundhed / vacciner 

J.     

O. 3    sikre egen produktion i EU af essentielle produkter i tider med knaphed  

J.     

I. 5      Øget risiko når EU handler med ikke-EU lande hvor der er korruption 

O. 1    give kontroller, skatter og sanktioner mod korruption  

J.     

O. 2    når der handles med lande med korruption er det centralt at alle parter har grundig forståelse af aftalens rammer 

J.     

O. 3    handelsaftaler skal respekteres når der handles med lande med korruption, så pengene bliver fordelt i henhold til aftalen 

J.     

I. 6      EU handler aktivt med lande der ikke respekterer miljøaftaler 
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O. 1    højere beskatning på de lande som ikke overholder de miljømæssige standarder 

J.     

O. 2    sikre at miljømæssige aftaler er respekteret af udviklingslande, og at både aftalerne og landende støttes af EU 

J.     

O. 3        bevidstgøre forbrugere i EU 

J.     

 

 

Διεθνής 
Δράση για 
το Κλίμα  

Αίθουσα 7 

Γαλλικά  I. 1      Les citoyens et les organisations ne savent pas ce que l'UE fait en matière de climat 

O. 1    Créer et renforcer les intermédiaires entre l'UE et les institutions locales 

J.    Pour rendre l'action européenne plus concrète et permettre aux acteurs locaux de mieux utiliser les financements européens 

O. 2    Communiquer plus directement avec les citoyens européens au moyen d'un canal dédié (par exemple au moyen de rapports, de média 
variés) pour informer de la politique climatique de l'UE et des projets et initiatives concrets réalisés 

J.    Pour s'assurer que les citoyens ont une vision claire du rôle et de l'action de l'UE, en particulier en matière de climat 

O. 3    Publier plus de statistiques sur les émissions des différents secteurs de l'UE et les rendre plus visibles (par exemple via le canal susmentionné) 

J.    Pour pouvoir prendre des décisions plus informées 

I. 2      Les déchets sont exportés dans les régions les plus pauvres de l'UE et en dehors 
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O. 1    Des mesures et des contrôles plus strictes pour limiter ces exports, une collaboration accrue entre les forces de contrôle nationales pour 
lutter contre les atteintes à l'environnement 

J.    Pour éviter des déchets dans la nature qui nuisent à l'environnement, en particulier la pollution côtière 

O. 2    Encourager une meilleure réutilisation des déchets, notamment pour créer de l'énergie (biogaz) 

J.    Moins de déchets, plus d'énergie propre 

O. 3    Davantage de recyclage 

J.    Réduit la quantité de matières premières nécessaires pour produire des biens 

O. 4        Réduire les emballages et aider les petites entreprises à créer des emballages plus verts (électroménager) 

J.            Les petites entreprises ont plus de difficulté que les autres à s'adapter 

I. 3      Il y a beaucoup d'innovation en UE mais elle n'est pas suffisamment partagée, répliquée et pas mise à l'échelle suffisamment 

O. 1    Créer un espace unique pour les entreprises européennes pour leur permettre de promouvoir leurs produits et services éco-responsables 
et échanger des connaissances 

J.    Pour pouvoir avancer de manière plus efficace vers les mêmes objectifs et répliquer ce qui marche 

O. 2    Créer un consortium universitaire européen spécifiquement lié aux innovations vertes 

J.    Pour pouvoir partager les innovations plus efficacement et de manière ouverte 

O. 3    Développer le conseil européen de l'innovation 

J.    Pour activer les synergies et renforcer la collaboration 

O. 4    Faciliter le transfert et l'échange de technologies vertes aux pays en développement (dans le cadre d'accords commerciaux ou diplomatiques) 

J.     

I. 4      Les entreprises délocalisent dans les pays où la production est la moins chère, même quand les normes environnementales y sont moins 
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respectées 

O. 1    Taxer de manière proportionnée aux conditions (environnementales et droit du travail) de la production 

J.    Pour compenser les économies réalisées en délocalisant et rendre les produits locaux plus compétitifs 

O. 2    Créer des règles plus strictes pour pénaliser les entreprises qui recourent à ces pratiques 

J.    Pour dissuader les entreprises  

I. 5      L'importation par l'UE de nombreux produits et matières premières a un impact environnemental lourd 

O. 1    Augmenter la part de minerais (ores) et matières premières extraits dans l'UE 

J.    Pour réduire la dépendance de l'UE à des pays moins verts et moins éthiques 

O. 2    Encourager le développement de méthodes d'extraction plus respectueuses de l'environnement 

J.    Pour diminuer l'impact de cette extraction, dans l'UE ou en dehors 

O. 3    Renforcer la collaboration avec les pays exportateurs pour s'assurer qu'ils respectent les normes environnementales, éthiques, et que leurs 
produits soient conformes aux normes de sûreté européennes (label CE, en créer un nouveau plus souple et mieux respecté) 

J.    Pour limiter la quantité de produits ne respectant aucune norme 

I. 6      Notre consommation en Europe crée d'importantes émissions à l'étranger 

O. 1    Lancer un moratoire sur la consommation énergétique des services numériques et la régulation des usages particulièrement voraces et non 
critiques tels que les crypto-monnaies et NFT 

J.    Les services numériques représentent une part croissante des émissions européennes, d'autant plus que les serveurs sont parfois alimentés 
par de l'électricité non verte 

O. 2    Renforcer les mécanismes de taxation et les primes pour pousser à une consommation moins émettrice 

J.    Pour accélerer la transition vers une consommation plus verte tout en protégeant les classes populaires. 
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I. 7      Nous importons une grande partie de notre énergie (notamment fossile) de l'extérieur de l'UE 

O. 1    Développer davantage l'électricité renouvelable (solaire, éolien, hydrolien, biogaz produit à partir de déchets) au sein de l'UE 

J.    L'énergie renouvelable peut souvent être produite sur place, avec un impact moindre. 

O. 2    Lancer un débat européen sur l'énergie nucléaire 

J.    Le nucléaire est une énergie bas carbone et sûre avec néanmoins des problèmes de déchets. 

O. 3    Créer un leader européen dans le domaine de la production d'électricité verte (Airbus de l'électricité verte) 

J.    Pour que l'Europe puisse être à la pointe de l'innovation dans le domaine, exporter des technologies et de l'électricité propre 

O. 4   Permettre un meilleur transfert de l'énergie au sein de l'union européenne (gazoduc et autres) 

J.    Pour réduire la dépendance de l'UE aux importations d'énergie 
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Προώθηση  
των 
Ευρωπαϊκών 
Αξιών  

Αίθουσα  2 

Σουηδικά  I. 1      Kvalificerad majoritet leder till att länder som är i minoritet tvingas stödja majoriteten                                                                                                                 

O. 1    Se över värderingar och normer och säkerhetställa att alla medlemstater känner sig som en del av idén 

J.    Om alla känner sig som en del av em enhet är de villiga att agera 

 

I. 2      (tidigare nummer 9)Bristande kunskap kring vad EU-medlemskap innebär. 

O. 1    Genomföra den här sortens processer (som konferensen om europas framtid, som vi deltar i) oftare på EU-nivå 

J.    Den här sortens demokratiprocesser motverkar medborgares upplevelser att politiker inte tycker att det är viktigt att medborgare känner 
till vad som händer. Det motverkar också negativa nyheter om EU. 

   

I. 3      EUs värderingar har bristande trovärdighet som garant för mänskliga rättighter när EU inte löser problem inom EU. 

O. 1    Vi som medborgare rekommenderar att EU skapar en "katalog av böter och restriktioner av medlemsprivilegier" för att kunna hantera 
kränkningar av värderingar eller andra gemensamma överenskommelser. 

J.    Det  finns demokratiproblem i vissa medlemstater. Dessa behöver lösas innan Eu kan verka för demokrati i länder utanför EU. 
Medlemsländerna måste efterleva de bindande demokratiska principer Eu står för. 

O. 2    Vi som medborgare rekommenderar att EU implementerar sanktioner mot medlemstater som bryter mot mänskliga rättigheter. 
Medlemstaterna ska var eniga om sanktionen. 

J.     
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I. 4      De värderingar Eu står för och Eus agerande vid externa gränser stämmer inte överens. 

O. 1    EU bör säkra gränserna och samtidigt värna reglerad migration 

J.     

O. 2    Samarbete mellan nationella arméer och frontex? 

J.     

O. 3    EU bör främja samarbete mellan olika Eu-länders nationella arméer och personal från europeiska unionen 

J.     

O. 4    Eu bör tillhandahålla gemensam säkerhet vid Eus gränser i enlighet med EUs principer och värderingar . Det vill säga att respektera mänskliga 
rättigheter oavsett vad som sker längs de yttre gränserna.’ 

J.     
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Μια Ισχυρή Ε.Ε. σε έναν Ειρηνικό Κόσμο  

Ασφάλεια 
και  
Άμυνα  

Αίθουσα  3 

Γερμανικά  I. 1      Die veränderte politische Weltlage bedingt eine veränderte Sicherheitspolitik. 

O. 1    Wir empfehlen, dass eine europäische Armee als Ergänzung zu bestehenden NATO-Strategien und Strukturen gebildet wird. 

J.    Die EU soll in die Lage versetzt werden, von der NATO unabhängige und spezifische (europäische) sicherheitspolitsche Interessen zu 
verfolgen. 

  

I. 2      Europäische Streitkräfte werden nicht in einem klar klar definierten und konzertierten Verfahren gebildet und aufgestellt.  

O. 1    Wir empfehlen, die jetzige Sicherheitsarchitektur umzustrukturieren und vorhandene finanzielle Mittel in eine effizientere militärische 
Formation zu überführen. 

J.    Die für militärische Vorhaben zur Verfügung stehenden Ressourcen sollen effizient und effektiv eingesetzt werden - auch um zugleich mehr 
finanzielle Mittel für zivile Aufgaben zur Verfügung stellen zu können. 

    

I. 3      Europäischen Streitkräfte existieren in einem partnerschaftlichen Verhältnis zu bestehenden NATO-Strukturen und arbeiten mit ihnen 
zusammen. 

O. 1    Wir empfehlen, den Aufbau zukünftiger Europäischer Streitkräfte in Abstimmung mit der NATO zu entwickeln. 

J.    Auch in Zukunft ist eine enge Zusammenarbeit mit der NATO bzw. nicht-europäischen NATO-Staaten von großer Bedeutung. Dafür sprechen 
sowohl praktische Gründe als auch eine gemeinsame Wertebasis. 

 

I. 4      Die Schaffung Europäischer Streitkräfte dient der Verteidigung der EU-Mitgliedsstaaten. 

O. 1    Wir empfehlen, dass die Europäischen Streitkräfte ausschließlich zu Verteidigungsmaßnahmen herangezogen werden können und 
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aggressives militärisches Verhalten ausgeschlossen wird. 

J.    Die Europäische Union soll in die Lage versetzt werden, auf externe Bedrohungen unterschiedlicher Art effektiv reagieren zu können. 

      

 

Λήψη 
αποφάσεων 
και 
Εξωτερική 
Πολιτική της 
Ε.Ε.  

Αίθουσα  11 

Πορτογαλικά  I. 1      Há demasiadas decisões tomadas por unanimidade e isto impede o progresso e a eficácia da União Europeia. 

O. 1    Recomendamos que a União Europeia deixe de usar a unanimidade para tantas decisões, e que apenas a mantenha para alguns temas: 
poucos, essenciais e não urgentes. 

J.    A busca de um mínimo denominador comum pode prejudicar a eficácia das decisões tomadas e atrasá-las ou bloqueá-las. 

O. 2    Para implementar a primeira orientação a EU deve fortalecer as suas estruturas democráticas, como por exemplo o papel do 
Parlamento Europeu, nestes processos. 

J.    A unanimidade leva a situações em que qualquer estado-membro pode bloquear o processo de decisão para obter benefícios 
individuais ou para beneficiar relações bilaterais com países terceiros. 

 

I. 2      Alguns estados-membros não cumprem os acordos da UE, impedindo assim o seu desenvolvimento e erodindo os seus princípios. 

O. 1    Recomendamos que a UE fortaleça a sua capacidade de sancionar estados-membros ou estados terceiros, e que se assegure de que 
estas sanções são cumpridas. 

J.    A UE tem princípios e valores bem definidos e acordos que formam a sua base e que, se não forem respeitados, diluirão a sua natureza. 
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Γείτονες 
Χώρες και 
Μεγάθυνση  

Αίθουσα  12 

Γαλλικά  I. 1      Les prises de décision à l'unanimité au sein de l'UE sont des processus de décision longs et souvent difficiles à obtenir, qui manquent 
d'efficacité et bloquent presque systématiquement l'intégration de nouveaux Etats au sein de l'UE 

O. 1    Nous proposons que le mode de décision au sein de l'UE soit modifié pour que l'ensemble des décisions soit pris par vote à la majorité 
qualifiée. Une fois ce changement effectué, l'UE pourra étudier les candidatures d'intégration de nouvaux pays et les soumettre au vote à majorité 
qualifiée. 

J.    Cette proposition permettra certainement de fluidifier les décisions d'élargissement de l'UE en obtenant davantage de consensus grâce au 
vote à la majorité qualifiée, représentant l'opinion du plus grand nombre d'Etats membres 

O. 2    Nous proposons que les Etats membres définissent clairement ensemble une vision commune de l'avenir de l'Europe en terme 
d'élargissement de l'UE à d'autres pays voisins. 

J.    Cette proposition est importante car elle permettrait non seulement de renforcer la légitimité et la crédibilité de l'UE, mais également 
d'harmoniser les avis des différents Etats membres relatifs aux demandes d'intégration à l'UE. 

 

I. 2      Le fonctionnement de l'UE (droit de veto, règles d'intégration dans l'UE) n'est pas assez transparent et les citoyens ont trop peu de 
connaissances et manquent d'informations sur ces sujets, notamment car les médias n'en parlent pas suffisamment. 

O. 1    Nous proposons d'établir une éducation civique européenne au sein des Etats membres pour que les citoyens aient davantage de 
connaissances sur l'UE et son fonctionnement, et qu'ils s'approprient les valeurs européennes. Cette éducation civique européenne devra être 
proposée par les institutions de l'UE , puis déclinée dans les différents Etats membres. 

J.    Cette proposition est importante car elle permettrait de développer un véritable sentiment européen d'appartenance à l'UE et rendrait plus 
concrète l'organisation 

O. 2    Nous proposons de développer la présence de l'UE sur les réseaux sociaux, notamment pour toucher un public plus jeune, et d'éviter la 
désinformation dans les médias 
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J.    Cette proposition est importante car elle permettrait d'améliorer la visibilité et la transparence de l'UE et son fonctionnement 

 

I. 3      Certains pays membres sont parfois soumis à des menaces hybrides (pressions politiques, économiques, sociales) venant de pays voisins, 
et l'absence de réaction unifiée rend l'ensemble de l'UE plus vulnérable 

O. 1    Nous proposons que l'UE utilise davantage son poids commercial dans les relations diplomatiques avec les pays voisins pour éviter que 
certains pays membres ne subissent des pressions bilatérales de leur part 

J.    Cette proposition est importante car l'UE doit être plus forte, plus solidaire et plus rapide dans ses prises de position et de décision lorsque 
l'un de ses Etats membres est impliqué 
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Η Μετανάστευση από ανθρώπινη σκοπιά 

Αντιμετώπιση 
Αιτιών της 
Μετανάστευσης 

Αίθουσα  14 

Ισπανικά  I. 1      Los países de origen de los migrantes no cuentan con el apoyo suficiente para hacer frente a los problemas que provocan la migración 

O. 1    Recomendamos a la Unión Europea apoyar financieramente a los países de origen para potenciar su desarrrollo económico y político, 
pero siempre analizando cada caso de manera individual y teniendo en cuenta la casuística de cada país. Personas expertas deberían identificar 
aquellos países en los que se podrían llevar a cabo estas actuaciones y orientar en las actuaciones que se lleven a cabo sobre el terreno. También 
se debería contar con ONGs que trabajan en terreno para ayudar a canalizar esa ayuda, ya que conocen bien la situación y a los ciudadanos. 

J.    La mayoría de la migración por motivos laborales se produce porque no se confía en la calidad de vida que se va a tener en los países de 
origen, por lo que es necesario apostar por el fomento del empleo para mejorar su calidad de vida y que no exista esa necesidad de migrar. Las 
teorías de la migración son circulares y a todos les gustaría volver cuando se estabilice la situación en sus países, por lo que potenciar esto 
facilitaría, por un lado, que la gente no emigrase y, por otro, que los que ya han emigrado pudieran volver a su país de origen 

O. 2    Recomendamos establecer una relación entre el apoyo a la migración en los países de origen y las políticas de ampliación de la UE con 
los países fronterizos 

J.    Para que pueda haber una colaboración eficaz con países donde hay corredores de migrantes (como Serbia o similar) debería haber unas 
relaciones fuertes con estos países. Se trata de países que los migrantes atraviesan para llegar a la Unión Europea procedentes de otros estados 
y que a veces ejercen hacia los migrantes medidas demasiado restrictivas y que no se aproximan a los valores de derechos humanos que defiende 
la Unión Europea 

O. 3    Recomendamos tratar también como un asunto importante la migración entre los países de la propia UE 

J.    Siguiendo la aportación del otro grupo, coincidimos en que en algunos países se produce una fuga de cerebros hacia otros estados (por 
ejemplo Bulgaria) y se deberían poner medidas para frenar eso cuando sea por necesidad, pero siempre garantizando la libertad de movimiento 
entre los ciudadanos comunitarios. En este sentido, para poder tener una política eficaz de cara al exterior es importante garantizar que se 
cumplen unos estándares comunes en los 27 países de la Unión Europea 

 

I. 2      Actualmente la migración, que tiene un marcado carácter circular, no está regulada ni cuenta con un marco legislativo común en los 
27 Estados miembros en lo referente a educación y trabajo 
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O. 1    Recomendamos a la UE tener un modelo que facilite la formación y capacitación de los migrantes para favorecer su retorno a sus países 
de origen, siempre garantizando que sus vidas no corren peligro en dicho país. Es importante educarles para aumentar los recursos de esos países 
y proteger a los refugiados apoyando las enseñanzas de nuevas competencias 

J.    La UE está en una posición de fortaleza y no debe hacer de menos a los otros países; debe aportarles algo. Si queremos apoyar y estimular 
la economía o la educación de un país de origen deberíamos hacerlo de manera inteligente para que los ciudadanos se puedan emancipar y los 
países puedan ser independientes y decidir si quieren o no colaborar con la Unión Europea 

O. 2    Recomendamos a la Unión Europea trabajar en unos exámenes de nivel comunes para todos los países dentro y fuera de la UE, 
favoreciendo de esta manera tanto a los migrantes como a los propios estados 

J.    Es importante para facilitar el acceso al mercado laboral que haya unas equivalencias en las titulaciones y las certificaciones que dan 
acceso al empleo. Ahora mismo las convalidaciones no son sencillas y deberían simplificarse, porque supone una pérdida de tiempo y hacen falta 
cursos que sirvan de enlace y adaptación entre un país y otro 

O. 3    Recomendamos trabajar en un marco laboral común para garantizar una estabilidad dentro de la Unión Europea 

J.    Hay países de Europa que tienen unas cuotas muy altas de migración, porque la situación responde a una migración económica. Sin 
embargo, en países de Europa del este no viven esta situación, por lo que una solución podría ser unificar la legislación laboral a nivel europeo. 
Esto incluye, entre otras cosas, eliminar la brecha salarial ante igual trabajo 

O. 4    Recomendamos a la Unión Europea apostar por un modelo similar a EURES pero centrado en terceros países 

J.    La mano de obra barata, el tráfico de personas con motivos laborales y la precarización de las condiciones laborales suponen un 
problema importante tanto dentro como fuera de la Unión Europea, por lo que buscar un mecanismo transparente que agrupe los intereses de 
las empresas, los estados y los ciudadanos sería de utilidad para mejorar esta situación 

I. 3      No existe una estrategia de respuesta ante la migración ocasionada por cuestiones climáticas 

O. 1    Recomendamos trabajar en un protocolo de actuación específico para luchar contra el cambio climático que aborde el tema desde la 
perspectiva de la migración climática 

J.    Los países de la Unión Europea (no de forma excluyente) son, en cierto modo, responsables de esas catástrofes climáticas y deberían 
implementar medidas dirigidas a reducir la contaminación y el cambio climático, contribuyendo de esta manera a evitar situaciones irreversibles 
que provoquen crisis migratorias climáticas. El papel de los jóvenes es extremadamente importante en este punto 

O. 2    Recomendamos a la Unión Europea reflexionar sobre qué es una crisis migratoria y qué no y tener unos criterios previamente definidos 
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que permitan diferenciar unas de otras y actuar en consecuencia 

J.    La palabra crisis se usa en ocasiones a la ligera, lo que provoca que estas situaciones sirvan para crear miedo. También esta falta de 
criterio es utilizada por terceros países para presionar a la Unión Europea utilizando a las personas como escudos en su propio beneficio 

    

I. 4      Existen prejuicios y estereotipos hacia la población migrante de estratos económicos bajos (migrantes pobres) 

O. 1    Recomendamos trabajar en el fomento de la desestigmatización 

J.    Uno de los motivos para que haya países que atraen más migrantes que otros es la imagen que se tiene de la migración en cada uno de 
los países, por lo que para que haya una distribución más homogénea habría que trabajar en la desestigmatización como concepto. Además, hay 
cierta intolerancia con los extranjeros y no todos los países tienen un enfoque centrado en los derechos 

 

Ανθρώπινες 
εκτιμήσεις  

Αίθουσα  13 

Πολωνικά  I. 1      [T3] Brak solidarności pomiędzy państwami członkowskimi UE w kwestiach powiązanych z migracją. 

O. 1    Rekomendujemy, wdrożenie wspólnej polityki migracyjnej w Unii Europejskiej. 

J.    "Kraje członkowskie Unii Europejskiej prowadzą zbyt zróżnicowaną politykę migracyjną. Niektóre  z nich traktują temat migracji jako 
narzędzie wywoływania strachu, inne kraje dobrze radzą sobie z integracją migrantów i podkreślają pozytywne aspekty migracji. 

 

Brakuje spójnych, wspólych działań w odniesieniu do kwestii uchodźstwa. 

 

Potrzebne są dwa rodzaje działania: 
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1. Polityka proaktywna: kształtowanie wspólnej polityki UE względem migracji. Ukazywanie pozytywnego aspektu ruchów migracyjnych (na przykład 
w odniesieniu do europejskiego rynku pracy). 

 

2. Preaktywne podejście do kwestii migracji: czyli zaopiekowanie się kwestią uchodźstwa. Kraje, które mają takie wyzwanie nie powinny zostawać 
same. Sami uchodźcy potrzebują realnej pomocy i wspólnych, jednomyślnych działań w tym zakresie. Działania przed podejęciem przez ludzi decyzji 
o przemieszczeniu się. 

 

Inicjatywa integracji potrzebna jest już na granicach państw, do których docierają uchodźcy. 

 

Polityka migracyjna jest bardzo skomplikowanym i dużym zagadnieniem, należy dokłądnie rozpatrzeć wszystkie jej poziomy. 

 

Konieczność zniwelowania różnic między krajami członkowskimi, żeby migranci zarobkowi lub uchodźcy nie wybierali tylko niektórych krajów jako 
docelowych miejsc do życia. Wszystkie kraje powinny być podobnie atrakcyjne pod tym względem, tak żeby dochodziło do równomiernego rozłożenia 
nowoprzybyłych. 

 

Opcjonalnie: Głosowanie jako metoda podejmowania decyzji. Czy jednak jest to dobre rozwiązanie? Zmuszanie kraju członkowskiego do narzuconego 
działania może generować konflikt. Jak pogodzić interesy wszystkich państw członkowskich? Potrzebne jest poszukiwanie kompromisu. 

 

Konieczność uwzględnienia tego jakie mamy możliwości przyjęcia nowych osób do lokalnej infrastruktury: szkoły, miejsca zamieszkania, miejsca pracy. 
Kraje powinny otrzymywać odpowiednie wsparcie, żeby móc prowadzić takie działania." 

O. 2    Rekomendujemy wdrożenie w pańśtwach członkowskich UE, działań edukacyjnych i podwyższających świadomość społeczną w zakresie 
tematu migracji. 

J.    "W wielu krajach członkowskich brakuje społecznej świadomości chociażby w kontekście tego jaka jest różnica pomiędzy migrantem a 
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uchodźcą. 

 

Ludzie nie zdają sobie sprawy, że migracja ma również pozytywne oblicze, na przykład dla gospodarki.  " 

    

I. 2      [T1] Przemyt ludzi jako zorganizowany biznes doprowadzający do sytuacji zagrożenia życia i niejednokrotnie śmierci. 

O. 1    "Rekomendujemy utworzenie w UE wspólnej i skoordynowana polityki informacyjnej, skierowanej do krajów pochodzenia osób, które mogą 
stać się ofiarami przemytników. 

J.    "Potrzebne są szerokie działania informacyjne dla osób dotkniętych kryzysem uchodźstwa - informacje: co ich czeka, gdzie dotrą, jak mogą 
sobie tam poradzić i jakie wsparcie otrzymać w kraju, do którego trafią. 

 

Działania dyplomatyczne. Bardziej proaktywne działania Unii Europejskiej. 

 

Dialog z krajami Afryki i krajami bliskiego wschodu. 

 

Osoby dotknięte kryzysem uchodźczym nie mają świadomości co je czeka w czasie przemytu. Często uchodźcy docierają do innego kraju niż ten, do 
którego chcieli dotrzeć. 

 

Uchodźcy są zmuszeni do nielegalnego przebywania na terenie danego kraju. Zmusza się ich tym samym do łamania prawa. Jednocześnie są zagrożeni 
powrotem do kraju, z którego uciekli podejmując ogromny wysiłek i ryzyko." 

O. 2    Rekomendujemy rewizję Konwencji Dublińskiej. Działania bardziej na poziomie europejskim, a nie na poziomie krajów członkowskich. 

J.    Czy ustalenia, którymi już tyeraz posiadamy są wdrażane w życie? Musimy je zaktualizować względem obecnej sytuacji. 
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O. 3    "Rekomendujemy utworzenie  legalnych, humanitarnych dróg i środków transportu dla uchodźców z obszarów objętych kryzysem w sposób 
zorganizowany. 

Jednocześnie potrzebne jest tworzenie kryteriów pozwalających na weryfikowanie, że ich przyjazd do Uni Europejskiej jest uzasadniony. Lista 
priorytetowych działań. 

J.    Brak takich legalnych korytarzy transportowych prowokuje przemyt. Unia Europejska powinna zarządzać kryzysem, żeby ograniczyć przemyt. 

O. 4    "Rekomedujemy przyspieszenie procedur azylowych. Zapewnienie bezpiecznego powrotu do kraju pochodzenia jeśli jest rzeczywista 
potrzeba odesłania osoby. 

Zapewnienie bezpieczeństwa w miejscu, do którego osoba odsyłana ma wrócić. Upewnienie się czy chce być odesłana, czy to jest dla niej bezpieczne, 
do jakich warunków wraca? Upewnienie się, czy istnieje jakakolwiek szansa integracji, żeby nie odsyłać osób, którzy nie chcą wracać do kraju 
pochodzenia. 

J.    Procedury azylowe są za długie. Czasami w takich rodzinach oczekujących na azyl rodzą się nowe dzieci, już poza granicami kraju 
pochodzenia. Ludzie są odsyłani powrotnie do miejsc, które nie są bezpieczne dla nich. 

O. 5    Rekomendujemy położenie większego nacisku na aktywne zwalczanie przemytu ludzi. Wzmacnianie bezpieczeństwa i wywiadu 
międzynarodowego w tym zakresie działań. Większe fundusze na takie instytucje jak Europol i inne agencje. Potrzeba dedykowanych instytuc ji 
zajmujących się zagadnieniem przemycania ludzi przez granice. 

J.    Takie instytucje mogłyby kontrolować i likwidować nowe korytarze przemytu. Działania prewencyjne jako priorytet. Czy działania już 
istniejące są wystarczające?  Przemyt ludzi odbywa się cały czas na dużą skalę, cały czas powstają nowe korytarze przemytu. Obecne działania wydają 
się nieefektywne. 

I. 3      [T2] Obozy dla uchodźców to pozorowane, nieskuteczne działanie względem potrzeb osób dotkniętych koniecznością uciekania ze 
swojego kraju z powodu kryzysu. 

O. 1    Rekomendujemy podjęcie działań na poziomie globalnym, a nie tylko UE. Współpraca z krajami całego świata. Sieć sprawnie działających 
ośrodków, w których ludzie mają dobre warunki, w których przebywają przez krótki okres czasu i w których dostają konkretną pomoc, żeby się szybko 
zintegrować i móc rozpocząć nowe życie. 

J.    "Szybsze procedury integracyjne byłyby korzystne, aby osoby mogły dostać oficjalny status. 

 



 

Ομάδα 4, συνεδρίαση 2 - 78 

4η Ομάδα Ευρωπαίων Πολιτών: «Η Ε.Ε. στον κόσμο / Μετανάστευση» 

Obozy dla uchodźców są okropnymi miejscami. 

 

Dopóki osoby uciekające z krajów zagrożonych kryzysem nie mają oficjalnego statusu nie mogę się one prawidłowo zintegrować czy chociażby nauczyć 
języka danego kraju. 

 

Dopiero kiedy damy szansę na prawdziwą integrację, możemy powiedzieć czy osoba się integruje czy nie i wtedy dopiero zdecydować o jej 
ewentualnym odesłaniu do kraju pochodzenia."    
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Ενσωμάτω
ση  

Αίθουσα  4 

Γερμανικά  I. 1      "Problem 1: Die räumliche Segregation von Migranten erschwert die beidseitige Anpassung. Dieses Problem betrifft vor allem 
Flüchtlinge." 

O. 1    "Lösung a) Eine enge individuelle Begleitung der Migranten bei der Integration muss in allen Ländern sichergestellt werden. " 

J.    "Begründung: Diese Begleitung stellt sicher, dass die Migranten in die Lage versetzt werden, einen Beitrag zur aufnehmenden Gesellschaft 
zu leisten, v.a. indem sie eine Arbeit bekommen. " 

O. 2    "Lösung b) Die Migranten müssen schnell ein Sprachkursangebot erhalten. " 

J.    "Begründung: Sprachkenntnisse sind die Voraussetzung für die Teilhabe an der Gesellschaft und für den Aufbau von persönlichen 
Beziehungen." 

O. 3    "Lösung c) Es darf keine ""Ghettos"" mehr geben; die Migranten sollten verteilt leben. Insbesondere Schulen sollten besser gemischt sein. 
Die Erfahrungen mit der misslungenen Integration der Roma sollten ausgewertet werden; daraus sollte man lernen." 

J.    "Begründung: 

Das Zusammenleben in gemeinsamen Stadtvierteln erleichert die beidseitige Integration." 

O. 4    "Lösung d) Flüchtlinge sollten unterstützt werden, sich dort niederzulassen, wo sie eine passende Arbeitsmöglichkeit haben. Dafür soll eine 
entsprechende Platform geschaffen werden, mit der die Fachkraftprofile der Flüchtlinge und der regionale Fachkraftbedarf erfasst und gematcht 
werden." 

J.    "Begründung: Die Migranten leben verteilter über die ganze EU; es entstehen keine Ghettos. Auch die aufnehmenden Gemeinden 
profitieren. Menschenhandel wird so eingeschränkt." 

 

I. 2      "Problem 2: Es gibt zu wenig Möglichkeiten zur regulären Migration. 

O. 1    "Lösung a) Die Verfahren für Asylanträge sollten beschleunigt werden. Allerdings muss die Qualität der Prüfverfahren  gewährleistet bleiben. 
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Daher sollten die Behörden mehr Personal zur Verfügung gestellt bekommen.  Die EU sollte von den effizienten Screeningverfahren der USA lernen. 
" 

J.    "Begründung: Die Asylanträger verlassen schneller die Lager. Asylanträger, die aufgenommen werden, und können schneller integriert 
werden. " 

O. 2    "Lösung b) Es sollten in der EU folgende einheitliche Voraussetzungen für die legale Migration gelten: Sprachkenntnisse der Zielsprache oder 
Englisch auf dem Niveau B 1 oder B 2 bei Einreise oder Pflicht für Sprachkurse nach Einreise + berufliche Qualifikationen, die nachweislich in der EU 
gebraucht werden (die Qualifikationen müssen überprüft werden) + eine persönliche Stellungnahme zum Ziel und zur angestrebter Dauer der 
Migration" 

J.    "Begründung: Erreichbare formalisierte Voraussetzungen führen dazu, dass illegale Migration abnimmt. Die Einheitlichkeit der 
Voraussetzungen verhindert Wettbewerb zwischen den EU Mitgliedsstaaten" 

 

I. 3      "Problem3 : Die verbreitete Wahrnehmung in der Bevölkerung, dass das Beibehalten der eigenen Kultur als Widerstand gegen die 
Aufnahmekultur verstanden wird." 

O. 1    "Lösung a) Es sollten Möglichkeiten zur persönlichen Begegnung geschaffen werden." 

J.    "Begründung: Zu einer Änderung der Haltung kommt es nur infolge konkreter Erfahrungen. 

 

O. 2    "Lösung b) Erfolgsgeschichten von gut integrierten Migranten müssen verbreitet werden, idealerweise nicht durch Kampagnen, sondern 
durch persönliche Berichte auf Veranstaltungen. " 

J.    "Begründung: Es braucht Veranstaltungsformate, die die Menschen berühren. Das ist eine Voraussetzung für eine Haltungsänderung. 

O. 3    "Lösung c) 

Es sollte darüber nachgedacht werden, wie man explizit auch Menschen mit negativen Einstellungen gegenüber Migranten erreichen kann." 

J.    "Begründung: 

Veranstaltungen zum interkulturellen Austausch erreichen meist nur Menschen, die ohnehin Interesse an Begegnungen mit Menschen mit 



 

Ομάδα 4, συνεδρίαση 2 - 81 

4η Ομάδα Ευρωπαίων Πολιτών: «Η Ε.Ε. στον κόσμο / Μετανάστευση» 

Migrationshintergrund haben. Die Herausforderung besteht eher darin, die Menschen zu erreichen, die skeptisch sind.   

 

I. 4      "Problem 4: Irreguläre Migranten werden stigmatisiert." 

O. 1    "Lösung a) Die Lebens- und Unterbringungsbedingungen der Migranten müssen drastisch verbessert werden. " 

J.    "Begründung: 

Vorurteile beruhen vor allem auf den miserablen Lebens- und Unterbringungsbedingungen der Migranten. 

O. 2    "Lösung b) Migranten sollten die Möglichkeit haben, sich über schlechte Lebens- und Unterbringungsbedingungen zu beschweren. " 

J.    "Begründung: 

Die Staaten sollten gezwungen werden, bessere Konditionen bei der Aufnahme zu schaffen. 

 

I. 5      "Problem 5: Die legale Einwanderung in die EU ist zu schwierig aufgrund der unterschiedlichen Bedingungen in den einzelnen Ländern." 

O. 1     

J.     

 

I. 6      "Problem 6: Einige Länder brauchen Migranten, aber sie sind weniger attraktiv. " 

O. 1     

J.     

 

I. 7      "Problem 7: Für Migranten ist der Zugang zum Arbeitsmarkt in der EU zu schwierig." 
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O. 1      

J.     

 

Υπευθυνότητα και Αλληλεγγύη σεολόκληρη την Ε.Ε.  

Κατανομή της 
Μετανάστευσης 

Αίθουσα  5 

Γερμανικά  I. 1      Die hohe Anzahl von Flüchtlingen verursacht Belastungen und finanzielle Kosten für Ankunftsländer wie Griechenland. Länder wie 
Griechenland haben hohe Arbeitslosenzahlen und bieten den Geflüchteten wenig/keine Arbeitsmöglichkeiten. Dies kann zu steigender 
Kriminalität in den Ankunftsländern führen. 

O. 1    "Die Länder, in denen die Flüchtlinge ankommen (Ankunftsländer), sollen mehr Unterstützung erhalten, um Asylanträge schnell und 
effizient bearbeiten zu können. Ankunftsländer sollten außerdem Unterstützung erhalten, geeignete Infrastruktur zur Unterbringung der Asyl-
Suchenden bereitzustellen. 

Eine EU-Institution sollte diese Aufgabe und Koordination übernehmen, z.B. ein EU-Ministerium für Migration." 

J.    "Die Ankunftsländer tragen eine große Last. Die Ankunftsländer zu unterstützen ist gerecht, fair und entspricht dem Solidaritätsprinzip 
der EU. 

Die Prüfung und Gewährung der Asyl-Anträge sollte in allen EU-Mitglieds-Ländern nach gleichen Standards funktionieren (Prinzip der Parität). 
Ungleiche Regeln würden zu einer weiteren Spaltung der EU führen." 

O. 2    Asyl-Anträge sollten direkt auf EU-Ebene gestellt werden können, nicht auf Ebene der Mitgliedsländer. 

J.    So würde die ungleichmäßige Verteilung der Flüchtlinge auf die Ankunftsländer vermieden. 

 

I. 2      Flüchtlinge wollen oft in bestimmte Länder im Norden/Westen Europas weiterziehen (z.B. Deutschland, Österreich, Niederlande, 
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Schweden). Aber diese Länder können nicht alle Migranten empfangen. Diese Länder haben schon viele Migranten aufgenommen. 

O. 1    Es sollte ein Verteilungsschlüssel zur Verteilung anerkannter und nicht anerkannter Flüchtlinge für alle EU-Mitgliedsstaaten erstellt 
werden - unter Berücksichtigung der individuellen Bedingungen und (finanziellen)Kapazitäten der EU-Mitgliedsstaaten. 

J.    Es bedarf einer gerechten Verteilung der Flüchtlinge in Europa. Die Verteilung würde die Ankunftsländer wie Griechenland entlasten. 

 

I. 3      Es existieren bereits viele gute und klare Regeln sowie Solidaritätsmechanismen bezüglich der Migrationspolitik in der EU. Aber die 
Umsetzung dieser Regeln durch die EU-Mitgliedsländer ist unzureichend. Es fehlt ihnen der politische Willen diese Regeln umzusetzen. EU-
Mitgliedsländer picken sich Maßnahmen heraus, die ihnen am besten gefallen oder ihren politischen Interessen entsprechen. 

O. 1    Es sollten Quotas eingeführt und umgesetzt werden, die die Anzahl der Flüchtlinge pro EU-Mitgliedsland definieren - basierend auf den 
(finanziellen) Kapazitäten der Mitgliedsländer. 

J.    Dies ist wichtig, damit es Transparenz und Nachvollziehbarkeit bei der Migrationspolitik gibt, sowie eine Gleichbehandlung aller 
Mitgliedsländer. Dabei sollen die Individualität und Kapazitäten der Länder berücksichtigt werden. 

O. 2    Es bedarf (finanzieller) Sanktionen gegen EU-Mitgliedsländer, die sich nicht an die vereinbarten Regeln und Solidaritätsmechanismen zur 
Migrationspolitik halten. 

J.    Alle Mitgliedsländer sollten ihren Beitrag leisten. 

 

I. 4      Unter den EU-Mitgliedsländern herrscht unterschiedliches/ungenügendes Verständnis darüber, warum es wichtig ist Geflüchtete 
aufzunehmen. 

O. 1     

J.     

 

I. 5      Flüchtlinge, deren Asylanträge abgelehnt wurden, verbleiben zum Teil illegal in der EU bzw. reisen illegal in andere EU-Länder weiter. 
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O. 1     

J.      

 

  

Αίθουσα  10 

 Γερμανικά  I. 1      Der EU fehlt Koordination und ein von den Mitgliedsstaaten akzeptiertes System zur fairen Verteilung von Asylbewerbern und 
Flüchtlingen (= irreguläre Migration) innerhalb der Mitgliedsstaten. 

O. 1    Wir empfehlen das sich die europäischen Agenturen besser koordinieren um eine faire Verteilung von Asylbewerbern und Flüchtlingen (= 
irreguläre Migration) innerhalb der Mitgliedsstaten zu erreichen. 

J.    Eine Verteilung, die von den Bürgern der EU als fair erachtet wird, beugt chaotischen Verhältnissen und gesellschaftlichen Spannungen in 
den Ländern der EU vor. Bessere Koordinierung erhöht die Effiezienz der Arbeit der Europäischen Agenturen. 

O. 2    Wir empfehlen dass die EU auf Krisenherde pro-aktiv und vorrauschauend agiert, und nicht nur auf Flüchtlingsströme reagiert. 

J.    Flüchtlingsströme kanalisieren hilft Strapazen und Leid der Flüchtlinge zu verringern. 

O. 3    Wir empfehlen dass die EU mehr Anstrengungen unternimmt um die Bürger der EU über  Migration zu informieren und aufzuklären, und in 
der Aufklärungsarbeit klar nach den verschiedenen Kategorien der Migration (reguläre und irreguläre, legale und illegale, Flüchtlinge, Asylbewerber, 
Migranten) unterscheidet. 

J.    Wenn EU Bürger das Thema Migration besser verstehen und die Fakten kennen, beugt das der Gefahr vor das Thema der Zuwanderung 
politisch zu instrumentalisieren und zu manipulieren. 

O. 4    Wir empfehlen das die EU ihre Anstrengungen verstärkt die Steuerung der Flüchtlingsströme zu verbessern. Zum Beispiel sollte die EU 
versuchen Flüchtlinge bereits während der Flucht über Aufnahmemöglichkeiten und Chancen in der EU zu beraten.  
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J.    Damit lässt sich vermeiden dass sich die Situation der gestrandeteten Flüchtlinge an den Ländergrenzen dramatisch zuspitzt weil Flüchtlinge 
in eine Sackgasse gelaufen sind. 

I. 2      Es gibt bisher keinen fairen finanziellen Lastenausgleich für besonders betroffene Mitgliedsstaaten der EU für die Aufnahme von 
Asylsuchenden und Flüchtlingen (=irreguläre Migration). 

O. 1    Wir empfehlen das mehr Geld und operative Unterstützung für besonders von irregulärer Migration betroffenen Ländern zur Verfügung 
gestellt wird. Die Höhe der Beiträge der einzelnen Mitgliedsstaaten sollte sich an objektiven Kriterien bemessen (z.B. BIP, Einwohnerzahl, etc) und 
Möglichkeiten sollten geprüft werden, als EU gemeinsam Geld an den Finanzmärkten (Kapitalmärkte) aufzunehmen, um den Lastenausgleich zu 
finanzieren (und damit z.B. auch Integrationsprojekte, Betreuuung der Flüchtlinge, etc fördern) 

J.    Einige Mitgliedstaaten tragen aufgrund ihrer geografischen Lage eine größere Belastung durch den Zustrom von Migranten. 

O. 2    "Die Meinung der EU-Bürger sollte stärker berücksichtigt werden und es müssen mehr Anstrengungen unternommen werden, um bei einem 
so wichtigen Thema wie der Migration Einigkeit und Akzeptanz unter den EU-Bürgern zu schaffen. 

J.     

O. 3    Die Meinung der EU-Bürger sollte stärker berücksichtigt werden und es müssen mehr Anstrengungen unternommen werden, um bei einem 
so wichtigen Thema wie der Migration Einigkeit und Akzeptanz unter den EU-Bürgern zu schaffen. 

J.    Das ist wichtig um Spannungen und Konflikte in der Bevölkerung vorzubeugen 

I. 3      Die EU Politik sollte in Bezug auf die Einwanderungspolitik für die reguläre (legale) Migration von Arbeitern, Familienmitgliedern, 
Studenten und Wissenschaftlern verbessert werden (Harmonisierung Blue Card?) 

O. 1    Wir empfehlen dass die Migrationspolitik der Mitgliedsstaaten für reguläre Einwanderung liberaler und durchlässiger wird. 

J.     

 

I. 4      Reform of the Dublin System 

O. 1 
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J.  

 

Κοινή 
Προσέγγιση 
του Ασύλου  

Αίθουσα  5 

Γερμανικά  I. 1      Flüchtlinge werden für politische Zwecke instrumentalisiert (siehe gegenwärtige Situation an der Grenze zwischen Belarus/Polen) 

O. 1    "Wir empfehlen konkrete und harte Strafen/Sanktionen gegen EU-Mitgliedsländer, wenn Mitgliedsländer im Rahmen von Asylverfahren 
gegen Menschenrechte oder gegen die Rechtsstaatlichkeit verstoßen. Zum Beispiel könnten EU-Gelder nicht an Mitgliedsländer ausgezahlt werden. 
Gleiche Regeln sollten für Nicht-EU-Länder gelten." 

J.    Politische Interessen sollten nicht auf Kosten der Flüchtlinge ausgetragen werden. Dies verstößt gegen die Menschenrechte. 

 

I. 2      Die derzeitige Asylpolitik ist von unklaren Zuständigkeiten zwischen den EU-Mitgliedsstaaten geprägt. Die Asylpolitik ist uneinheitlich 
reguliert. Dies führt zu uneinheitlicher Handhabung der Asylverfahren. Dadurch entsteht Unklarheit darüber, wer Anrecht auf Asyl hat und wer 
nicht. Verantwortung und Regeln werden nicht von allen EU-Mitgliedsstaaten auf gleiche Weise geteilt. 

O. 1    Wir empfehlen die Schaffung einheitlicher Regeln und Kriterien für Asyl-Verfahren in der EU. 

J.    Es soll gleiche Bedingungen und Regeln für Flüchtlinge in allen EU-Ländern geben. Die EU ist eine Wertegemeinschaft und sollte 
entsprechend handeln. 

O. 2    Wir empfehlen die Einrichtung einer EU-Institution zur Klärung von Asylfragen und die diese konsequent und rechtssicher umsetzt. Diese 
soll zentral "sichere" und "unsichere" Herkunftsländer definieren. 

J.    Es braucht: Einheitliche Regelungen und Kriterien, eine Instanz sollte übergreifend entscheiden können. 

 

I. 3      Der illegalen Immigration in die EU wird bisher nicht genügend vorgebeugt. Illegale Einwanderung kann ein Sicherheitsproblem für die 
EU-Mitgliedsstaaten sein. 
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O. 1    Flüchtlinge, die sehr wahrscheinlich ein Recht auf Asyl in der EU haben, sollten vereinfachten Zugang zu Asylverfahren erhalten, z.B. vor Ort 
in ihren Heimatländern. 

J.    Auf diese Weise können wir vermeiden/vorbeugen: illegale Migration, illegaler Menschenhandel (Flüchtlings-Schlepperei) und den Tod von 
Flüchtlingen auf illegalen Flüchtlingsrouten 

 

O. 2    Wir empfehlen, eine übergeordnete, auf EU-Ebene angesiedelte Institution einzurichten bzw. die Stärkung des European Asylum Support 
Office. Diese Institution soll Asyl-Anträge einheitlich in der ganzen EU überprüfen können. 

J.    Eine einheitliche Überprüfung und gemeinsame Datenbasis könnte - beispielsweise - Kriminalität vorbeugen. 

 

I. 4      Rückführung der abgelehnten Asyl-Suchenden in ihre Heimatländer. 

O. 1     

J.     

  

 Αίθουσα  9 

Κοινή 

Προσέγγιση 

του Ασύλου  

Αγγλικά  I. 1       The lack of organised or planned Integration creates Θέμα  s and unnecessary difficulties for asylum seekers 

O. 1    We believe that asylum seekers should be comprehensively integrated in a more uniform and organised way 

J.     To ensure a positive contribution to European society by all asylum seekers 

O. 2    We believe that the Dublin agreement is no longer practical or of use regarding integration. Planned and admission integration must be part 
of any new pact or agreement. It is no longer fit for purpose and antiquated and based on asylum seekers being left to manage their own affairs. The 
Dublin agreement should not be amended it should be completely replaced. 
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J.    This would ensure the provision of safer and more secure migration and lessen the opportunities for trafficking and reduce criminal 
involvement and would also reduce unnecessary deaths/tragedies. 

    

I. 2      Integration is happening by accident? Current legal framework is outdated and unfit for purpose 

O. 1    We recommend a new pact/legal framework that reflects the times we now live in is established. The Θέμα  s on integration should be 
addressed upstream as in should be dealt with early. 

J.    It would obviously ensure new laws that meet the needs of those seeking asylum are agreed. A legal framework binding on all member 
states should assist Migrants with integration. 

 

I. 3      The education of both citizens and asylum applicants is required to implement effective migration and integration 

O. 1    We recommend that an EU wide programme should exist as soon asylum seekers arrive that informs asylum seekers of where employment 
and housing opportunities actually exist 

J.    To prevent asylum seekers from being drawn to countries where there is a lack of opporunities. A programme such as this would likely lead 
to a more efficient means of distributing skills and academic achievements of Asylum Seekers across all member states. 

O. 2    The chosen EU authority should provide accurate information to the member states to educate citizens as to the culture and ethos of the 
country of origin of those migrants seeking asylum. The media should be used to do this. 

J.    Both Citizens of the EU and asylum seekers integrating, should be educated about their respective cultures to assist integration. 

 

I. 4      The existing agreements (Dublin) is not working and a new workable agreement or pact is required. It is now dated and applies to a 
different time with different socio-economic realities. 

O. 1    We recommend that a sound legal framework should exist to allow fair and equitable distribution of asylum seekers and applications. There 
should be a more robust system with the Eu providing instructions to the member states. 

J.    This would lead to a planned integration of asylum seekers across the Eu that respects human rights. The Eu should be a world leader in this 
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respect. 

 

I. 5      Asylum camps are inhumane 

O. 1    We believe that programmes should be implemented to assist asylum seekers including being subsidised to help them assimilate or 
integrate. With a focus on basic housing and education. 

J.    Inhumane treatment and depriving the asylum seekers inevitably leads to crime 

 

I. 6      There should be an assessment/qualification process for asylum seekers entering the EU. It is very important  and should be implemented 
to prevent security Θέμα  s and to protect the health of the member states and the EU and its population. 

O. 1    We recommend that each EU member states apply the assessment/qualification process equally using all shared resources. 

J.    To allow migrants without criminal convictions or with criminal convictions be assessed fairly and thoroughly 

 

I. 7      We believe that there are many organisations and NGO's etc working independently, who are operating in the field of asylum 
immigration. There is a lack of cohesion and joined up thinking around immigration and asylum currently. 

O. 1    We recommend the creation of a centralised organisation to manage all asylum immigration matters. An umbrella organisation that is 
sufficiently resourced should be set up.There should be a central organisation monitoring, co-ordinating and governing all.  

J.    1. This would ensure an agreed standard for all those operating in the field. There should be an agreed and common standard applied to all 
those working or operating in the field. 2. This would also expedite (speed up) the processes that immigrants have to go through. 3. A centralised 
group would manage funding, expenditure and budgeting in a more professional manner. 4. A single entity, umbrella organisation, would assist in 
regulating the processes and help to avoid corruption and abuses of process.  

 

I. 8      The needs of unaccompanied minors must be addressed as soon as they arrive in the EU 
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O. 1    Dedicated center or centers should be established to accommodate the needs of vulnerable unaccompanied minors and or orphans 
immediately upon arrival in the EU 

J.    The camps or asylum centers are totally inappropraite locations to care for unaccompanied minors as children have entirely different needs 

O. 2    We recommend that specific educational and health programmes should be provided to minors as soon as is practicable 

J.    To ensure these children are not left at the mercy of the camps and others. They must be made to feel like they belong 

O. 3    We recommend that Fostering services are established to assist in the care of unaccompanied minors. This should happen in an expeditious 
fashion. Supports should be made available to willing foster families. 

J.    1.  The longer children remain in camps the more disenfranchised and troubled they are likely to become.  2. They are helpless and are not 
self-sufficient. Hygeine must be a concern in this environment.   3.This would also prevent human trafficking and sex slavery among the young etc 
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Παράρτημα IV: Ανατροφοδότηση από την Ολομέλεια της Διάσκεψης  

Η Ολομέλεια της Διάσκεψης  

 

Κατά τη διάρκεια της εναρκτήριας ολομέλειας στη 2η Συνεδρίαση, οι αντίστοιχοι 20 αντιπρόσωποι 

των ομάδων, κλήθηκαν να πάρουν το λόγο και να δώσουν ανατροφοδότηση στους συναδέλφους 

τους στην Ολομέλεια της πρώτης Διάσκεψης, στην οποία συμμετείχαν εκπρόσωποι των Ευρωπαϊκών 

Ομάδων Πολιτών κατά τις ημερομηνίες 22-23 Οκτωβρίου 2021. Τις  παρουσιάσεις τους ακολούθησαν 

Ε&Α (Ερωτήσεις & Απαντήσεις).  

Η Ολομέλεια αποτελείται συνολικά από 449 εκπροσώπους: Μέλη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου 

(108), εκπροσώπους του Συμβουλίου της Ε.Ε. (54, ή δύο ανά Κράτος Μέλος), Επίτροποι (3), Εθικά 

Κοινοβούλια (108), Ομάδες Ευρωπαίων Πολιτών (80), Εκπρόσωποι Εθνικών εκδηλώσεων ή ομάδων 

(27), ο Πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Φόρουμ Νεολαίας, την Ευρωπαϊκή Επιτροπή των Περιφεριών (18), 

Ευρωπαϊκή Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή (18), κοινωνικοί εταίροι (12) και από την Κοινωνία 

των Πολιτών (8) και εκλεγμένοι τοπικοί (6) και περιφερειακοί (6) αντιπρόσωποι.  

 

Οι 80 εκπρόσωποι των Ευρωπαϊκών Ομάδων Πολιτών, 27 εκπρόσωποι των εθνικών ομάδων και 

εκδηλώσεων και ο Πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Φόρουμ Νεολαίας, αποτελούν μια ενιαία συνιστώσα 

στην Ολομέλεια, η οποία αναφέρεται ως «συνιστώσα των πολιτών».  

 

Η Ολομέλεια της Διάσκεψης συζητάει και πραγματεύεται τις συστάσεις των εθνικών και Ευρωπαϊκών 

Ομάδων Πολιτών, και οι προτάσεις συγκεντρώνονται από την Πολυγλωσσική Ψηφιακή Πλατφόρμα. 

Έχουν συσταθεί εννέα θεματικές Ομάδες Εργασίας με βάση τα θέματα από την Ψηφιακή Πλατφόρμα 

και θα συμβάλλουν στην προετοιμασία των συζητήσεων και των προτάσεων της Ολομέλειας της 

Διάσκεψης. Η Ολομέλεια της Διάσκεψης, σε συναινετική βάση (τουλάχιστον μεταξύ των 

εκπροσώπων του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, του Συμβουλίου, της Επιτροπής και των Εθνικών 

Κοινοβουλίων), θα υποβάλλει τις προτάσεις της στην Εκτελεστική Επιτροπή. Εάν υπάρχει σαφής 

αποκλίνουσα θέση από εκπροσώπους πολιτών από εθνικές εκδηλώσεις και/ή Ευρωπαϊκές ή Εθνικές 

Ομάδες Πολιτών, αυτό θα πρέπει να εκφράζεται στην έκθεση του Εκτελεστικού Συμβουλίου.  

 

Η Ολομέλεια του Οκτωβρίου ήταν η δεύτερη Ολομέλεια της Διάσκεψης, ωστόσο η πρώτη με πολίτες 

που εκπροσωπούν τις Ευρωπαϊκές Ομάδες Πολιτών. Ήταν η πρώτη φορά που πολίτες από τις εθνικές 

εκδηλώσεις/ομάδες και τις Ευρωπαϊκές Ομάδες και τον Πρόεδρο του Ευρωπαϊκού Φόρουμ 

Νεολαίας, συγκεντρώθηκαν για να διαμορφώσουν τη «συνιστώσα των πολιτών».  

 

Την Παρασκευή 22 Οκτωβρίου, διοργανώθηκαν δύο συνεδριάσεις πολιτών με στόχο την εισαγωγή 

των πολιτών στον εσωτερικό κανονισμό της Ολομέλειας, την προετοιμασία των Ομάδων Εργασίας 

και της Ολομέλειας και τον ορισμό ομιλητών. Στο μεταξύ, οι πολίτες συμμετείχαν στις πρώτες 

συνεδριάσεις Ομάδας Εργασίας, με άλλα μέλη της Ολομέλειας. Το Σάββατο 23 Οκτωβρίου, ξεκίνησε 

η συζήτηση της Ολομέλειας στο ημικύκλιο του Στρασβούργου, με τις παρουσιάσεις από οκτώ πολίτες,  

των αποτελεσμάτων της πρώτης συνεδρίασης των τεσσάρων ομάδων Ευρωπαίων Πολιτών. 13 

εκπρόσωποι των Ομάδων Ευρωπαίων Πολιτών πήραν το λόγο στην πρωινή συζήτηση σχετικά με τις 

Ομάδες Ευρωπαίων Πολιτών και επτά το απόγευμα στη συζήτηση για την Πολυγλωσσική Ψηφιακή 

Πλατφόρμα.  

 

 



 

Ομάδα 4, συνεδρίαση 2 - 92 

4η Ομάδα Ευρωπαίων Πολιτών: «Η Ε.Ε. στον κόσμο / Μετανάστευση» 

Στην παρέμβασή τους στο ημικύκλιο της Ολομέλειας, πολλοί εκπρόσωποι των Ευρωπαϊκών Ομάδων 

Πολιτών, εξέφρασαν την ευγνωμοσύνη τους για τη συμμετοχή τους στην άσκηση: για τους 

περισσότερους από αυτούς, ήταν η πρώτη φορά που παρευρέθηκαν σε ένα πολιτικό γεγονός τέτοιου 

βεληνεκούς. Όμοια, σχεδόν όλοι οι συμμετέχοντες τόνισαν τη σημασία της συμμετοχής των πολιτών 

στη Διάσκεψη. Ωστόσο, πολλοί πολίτες (τόσο από εθνικές εκδηλώσεις/ομάδες, όσο και από 

Ευρωπαϊκές Ομάδες), εξέφρασαν τη λύπη τους για το ανεπαρκές επίπεδο πραγματικού διαλόγου 

μεταξύ των εκπροσώπων των Ομάδων και άλλων συμμετεχόντων, κυρίως όσον αφορά τις 

αυθόρμητες παρεμβάσεις και ανταλλαγές. Υπέβαλλαν ορισμένες προτάσεις σχετικά με το θέμα αυτό, 

ενόψει της Ολομέλειας του Δεκεμβρίου.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 


