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Διάσκεψη για το 
μέλλον της Ευρώπης 
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Έκθεση: 1η ομάδα, 1η συνεδρίαση 

1η ομάδα ευρωπαίων πολιτών: «Ισχυρότερη 
οικονομία, κοινωνική δικαιοσύνη και θέσεις 
εργασίας / Εκπαίδευση, πολιτισμός, νεολαία και 
αθλητισμός / Ψηφιακός μετασχηματισμός» 
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Διάσκεψη για το μέλλον της Ευρώπης 

Έκθεση: 1η ομάδα: «Ισχυρότερη οικονομία, κοινωνική δικαιοσύνη 
και θέσεις εργασίας / Εκπαίδευση, πολιτισμός, νεολαία και 
αθλητισμός / Ψηφιακός μετασχηματισμός», 1η συνεδρίαση 

1η ομάδα ευρωπαίων πολιτών: «Ισχυρότερη οικονομία, κοινωνική δικαιοσύνη και θέσεις 
εργασίας / εκπαίδευση, πολιτισμός, νεολαία και αθλητισμός / ψηφιακός 
μετασχηματισμός» 

 

1η συνεδρίαση: 17-19 Σεπτεμβρίου 2021, Στρασβούργο 

Οι ομάδες ευρωπαίων πολιτών οργανώνονται από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, το 
Συμβούλιο της ΕΕ και την Ευρωπαϊκή Επιτροπή στο πλαίσιο της Διάσκεψης για το μέλλον 
της Ευρώπης. 

Το παρόν έγγραφο1 συντάχθηκε από την ομάδα διαβούλευσης, η οποία απαρτίζεται από 
τις οργανώσεις Missions Publiques, Συμβούλιο Τεχνολογίας της Δανίας, Deliberativa, ifok 
και Kantar, που έχουν επιφορτιστεί με τη μεθοδολογία και την οργάνωση των ομάδων. 1η 
ομάδα: «Ισχυρότερη οικονομία, κοινωνική δικαιοσύνη και θέσεις εργασίας / εκπαίδευση, 
πολιτισμός, νεολαία και αθλητισμός / ψηφιακός μετασχηματισμός»: η πρώτη συνεδρίαση 
διεξήχθη υπό την καθοδήγηση του ifok με συγκαθοδήγηση των «Missions Publiques». 

 

Περιεχόμενα 

1. Μεθοδολογία 

2. Πλαίσιο της πρώτης συνεδρίασης κατά τη διαδικασία της ομάδας ευρωπαίων 
πολιτών 

3. 1η ομάδα: «Ισχυρότερη οικονομία, κοινωνική δικαιοσύνη και θέσεις εργασίας / 
εκπαίδευση, πολιτισμός, νεολαία και αθλητισμός / ψηφιακός μετασχηματισμός», 1η 
συνεδρίαση: Συμβολές εμπειρογνωμόνων 

4. Κυριότερα αποτελέσματα της συνεδρίασης 

 

Η πρώτη συνεδρίαση της πρώτης από τις τέσσερις ομάδες ευρωπαίων πολιτών της 
Διάσκεψης για το μέλλον της Ευρώπης πραγματοποιήθηκε από τις 17 έως τις 19 
Σεπτεμβρίου 2021 στους χώρους του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στο Στρασβούργο. Τα 
μέλη της ομάδας καλωσόρισε ο συμπρόεδρος Guy Verhofstadt, μέλος του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου. Η παρούσα ομάδα είναι αφιερωμένη στα εξής θέματα: «Ισχυρότερη 
οικονομία, κοινωνική δικαιοσύνη και θέσεις εργασίας / εκπαίδευση, πολιτισμός, νεολαία 
και αθλητισμός / ψηφιακός μετασχηματισμός». Ασχολείται με το μέλλον της οικονομίας 
                                                
1Δήλωση αποποίησης ευθύνης: η παρούσα έκθεση αποτελεί αποκλειστική ευθύνη των συντακτών και δεν απηχεί 
τις απόψεις των θεσμικών οργάνων της ΕΕ 

https://futureu.europa.eu/assemblies/citizens-panels/f/298/?locale=el
https://futureu.europa.eu/assemblies/citizens-panels/f/298/?locale=el
https://futureu.europa.eu/assemblies/citizens-panels/f/298/?locale=el
https://futureu.europa.eu/assemblies/citizens-panels/f/298/?locale=el
https://futureu.europa.eu/processes/Economy?locale=el
https://futureu.europa.eu/processes/Economy?locale=el
https://futureu.europa.eu/processes/Education
https://futureu.europa.eu/processes/Education
https://futureu.europa.eu/processes/Digital
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μας και των θέσεων εργασίας, ιδίως μετά την πανδημία, αποδίδοντας τη δέουσα προσοχή 
στα συναφή ζητήματα κοινωνικής δικαιοσύνης. Μελετά επίσης τις ευκαιρίες και τις 
προκλήσεις του ψηφιακού μετασχηματισμού —ένα από τα πλέον μελλοντοστραφή θέματα 
υπό συζήτηση. Η ομάδα ασχολείται εξάλλου με το μέλλον της Ευρώπης στους τομείς της 
νεολαίας, του αθλητισμού, του πολιτισμού και της εκπαίδευσης. 
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1. Μεθοδολογία 

Κατά την πρώτη συνεδρίαση διεξήχθησαν συζητήσεις και συλλογικές εργασίες σε δύο 
μορφές: 

● Σε υποομάδες δώδεκα έως δεκατεσσάρων πολιτών. Σε κάθε υποομάδα ομιλούνταν 
τέσσερις έως πέντε γλώσσες και κάθε πολίτης είχε τη δυνατότητα να μιλάει στη 
γλώσσα του/της. Οι εργασίες των υποομάδων καθοδηγούνταν από επαγγελματίες 
διαμεσολαβητές που επελέγησαν από την κοινοπραξία εξωτερικών παρόχων 
υπηρεσιών. 

● Στην ολομέλεια, με όλους τους συμμετέχοντες. Τις συνεδριάσεις της ολομέλειας 
συντόνιζαν δύο κύριοι διαμεσολαβητές. 

Στο παράρτημα Ι του παρόντος εγγράφου περιλαμβάνεται πλήρης επισκόπηση των 
σταδίων και των κύριων σημείων της πρώτης συνεδρίασης. 

 

2. Πλαίσιο της πρώτης συνεδρίασης κατά τη διαδικασία της ομάδας ευρωπαίων 
πολιτών 

Οι ομάδες ευρωπαίων πολιτών αποτελούν βασικό στοιχείο της Διάσκεψης για το μέλλον 
της Ευρώπης. Έχουν οργανωθεί τέσσερις ομάδες ευρωπαίων πολιτών, ώστε να δοθεί η 
δυνατότητα στους πολίτες να σκεφτούν από κοινού το μέλλον που επιθυμούν για την 
Ευρωπαϊκή Ένωση. 

● Τέσσερις ομάδες αποτελούμενες από 200 ευρωπαίους πολίτες, κατόπιν τυχαίας 
επιλογής, από τα 27 κράτη μέλη· 

 
● Οι ομάδες αντικατοπτρίζουν την πολυμορφία της ΕΕ: γεωγραφική προέλευση 

(ιθαγένεια και αστικό/αγροτικό περιβάλλον), φύλο, ηλικία, κοινωνικοοικονομικό 
υπόβαθρο και επίπεδο εκπαίδευσης· 

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

κράτος μέλος· 
 

● Το ένα τρίτο κάθε ομάδας αποτελείται από νέες και νέους (ηλικίας 16 έως 25 ετών). 
Έχει δημιουργηθεί ειδικός σύνδεσμος μεταξύ αυτής της ομάδας νέων και της 
Ευρωπαϊκής Εκδήλωσης για τη Νεολαία. 

1η ομάδα: «Ισχυρότερη οικονομία, κοινωνική δικαιοσύνη και θέσεις εργασίας / 
Εκπαίδευση, πολιτισμός, νεολαία και αθλητισμός / Ψηφιακός μετασχηματισμός» 

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

3η ομάδα: «Κλιματική αλλαγή, περιβάλλον / Υγεία» 

4η ομάδα: «Η ΕΕ στον κόσμο / Μετανάστευση» 

Είκοσι εκπρόσωποι από κάθε ομάδα ευρωπαίων πολιτών, εκ των οποίων τουλάχιστον το 
ένα τρίτο θα είναι νέες και νέοι κάτω των 25 ετών, συμμετέχουν στην ολομέλεια της 
Διάσκεψης, παρουσιάζουν τα αποτελέσματα των συζητήσεών τους και συζητούν τις 
συστάσεις τους με άλλους συμμετέχοντες. Οι ομάδες λαμβάνουν υπόψη τις συμβολές που 
συγκεντρώνονται στο πλαίσιο της Διάσκεψης μέσω της πολύγλωσσης ψηφιακής 
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πλατφόρμας, παρέχοντας στοιχεία στην ολομέλεια της Διάσκεψης με τη διατύπωση σειράς 
συστάσεων, ώστε η Ένωση να προβεί σε επακολουθητικές ενέργειες. 

 

3. 1η ομάδα: «Ισχυρότερη οικονομία, κοινωνική δικαιοσύνη και θέσεις εργασίας / 
Εκπαίδευση, πολιτισμός, νεολαία και αθλητισμός / Ψηφιακός μετασχηματισμός», 1η 
συνεδρίαση: Συμβολές εμπειρογνωμόνων και συμβολές από την πολύγλωσση 
ψηφιακή πλατφόρμα 

Για να υποστηριχθούν οι συζητήσεις και το συλλογικό έργο της ομάδας, η κοινή 
γραμματεία της Διάσκεψης κάλεσε, εξ ονόματος των συμπροέδρων της εκτελεστικής 
επιτροπής της Διάσκεψης, επτά αναγνωρισμένους εμπειρογνώμονες στην πρώτη 
συνεδρίασή της. Οι εμπειρογνώμονες προέβησαν σε επισκόπηση των σημαντικότερων 
πτυχών του πρωταρχικού θέματος, καθώς και των κυριότερων σημερινών και μελλοντικών 
προκλήσεων για την ΕΕ όσον αφορά τα τρία «θεματικά πεδία» της ομάδας: Ισχυρότερη 
οικονομία, κοινωνική δικαιοσύνη και θέσεις εργασίας / εκπαίδευση, πολιτισμός, νεολαία 
και αθλητισμός / ψηφιακός μετασχηματισμός. Τα μέλη της ομάδας έλαβαν επίσης μέσω 
της πολύγλωσσης ψηφιακής πλατφόρμας τα σχετικά τμήματα της πρώτης ενδιάμεσης 
έκθεσης και τους νοητικούς χάρτες που περιέχονται σε αυτήν. 

 
Εμπειρογνώμονες για το θεματικό πεδίο 1: Ισχυρότερη οικονομία, κοινωνική δικαιοσύνη 
και θέσεις εργασίας 

● Lucas Guttenberg: Ανώτερος επιστημονικός συνεργάτης και αναπληρωτής 
επικεφαλής έρευνας στο Ινστιτούτο Jacques Delors του Βερολίνου. Ηγείται 
ερευνητικής ομάδας για την Ευρωπαϊκή Νομισματική Ένωση, την ενιαία αγορά, την 
κοινωνική Ευρώπη και την ψηφιοποίηση 

● Dorota Szelewa: Επίκουρος καθηγητής Κοινωνικής Δικαιοσύνης στη Σχολή 
Κοινωνικής Πολιτικής, Κοινωνικής Εργασίας και Κοινωνικής Δικαιοσύνης του 
University College του Δουβλίνου Ιρλανδίας 

 
Εμπειρογνώμονες για το θεματικό πεδίο 2: Παιδεία, πολιτισμός, νεολαία και αθλητισμός 

● Louis Godart: Αρχαιολόγος με ειδίκευση στη μυκηναϊκή αρχαιολογία και φιλολογία 
● Pedro Nuno Teixeira: Διευθυντής του CIPES — Κέντρου Ερευνών των Πολιτικών 

Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης. Αναπληρωτής Καθηγητής στη Σχολή Οικονομικών του 
Πανεπιστημίου του Πόρτο. Εμπειρογνώμονας για την τριτοβάθμια εκπαίδευση. 
Σύμβουλος τριτοβάθμιας εκπαίδευσης και επιστημών παρά τω Προέδρω της 
Πορτογαλίας από τον Απρίλιο του 2016 

● Eva Jacomet: Διευθύντρια προγράμματος στο Sport et Citoyenneté 
 
Εμπειρογνώμονες για το θεματικό πεδίο 3: Ψηφιακός μετασχηματισμός 

● Pierre-Alexandre Balland: Καθηγητής στο Πανεπιστήμιο της Ουτρέχτης 
● Francesca Bria: Πρόεδρος του Ιταλικού Ταμείου Καινοτομίας 

 

 

https://futureu.europa.eu/rails/active_storage/blobs/eyJfcmFpbHMiOnsibWVzc2FnZSI6IkJBaHBBcEVXIiwiZXhwIjpudWxsLCJwdXIiOiJibG9iX2lkIn19--ccb2609f3433ec020b3055170aacd363d84503e7/sn03411-re01.en21(1).pdf
https://futureu.europa.eu/rails/active_storage/blobs/eyJfcmFpbHMiOnsibWVzc2FnZSI6IkJBaHBBcEVXIiwiZXhwIjpudWxsLCJwdXIiOiJibG9iX2lkIn19--ccb2609f3433ec020b3055170aacd363d84503e7/sn03411-re01.en21(1).pdf
https://institutdelors.eu/en/tous-les-contributeurs/guttenberg-lucas/
https://dorotaszelewa.com/
https://www.lincei.it/it/content/godart-louis
https://cefup.fep.up.pt/researcher/pedro-nuno-de-freitas-lopes-teixeira/
https://www.sportetcitoyennete.com/en/about-us/our-team
https://www.uu.nl/staff/PMABalland/Profile
https://www.francescabria.com/
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Οι βιντεοσκοπήσεις των συνεδριάσεων της ολομέλειας διατίθενται στις εξής διευθύνσεις: 

● Συνεδρίαση ολομέλειας της 17ης Σεπτεμβρίου 2021 με τη χαιρετιστήρια ομιλία του 
συμπροέδρου Guy Verhofstadt, μέλους του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου 

● Συνεδρίαση ολομέλειας της 18ης Σεπτεμβρίου 2021 με παρεμβάσεις 
εμπειρογνωμόνων 

● Συνεδρίαση της ολομέλειας της 19ης Σεπτεμβρίου 2021 με την πρώτη αναγγελία 
των αξόνων 

● Συνεδρίαση της ολομέλειας της 19ης Σεπτεμβρίου 2021 με την τελική έγκριση των 
αξόνων και την κλήρωση των 20 εκπροσώπων 

 

4. Κυριότερα αποτελέσματα της συνεδρίασης 

Στο τέλος της πρώτης συνεδρίασης, οι πολίτες της ομάδας ενέκριναν πέντε άξονες εργασίας 
βάσει των θεμάτων που έθιξαν, συζήτησαν και ιεράρχησαν σε σχέση με το πρωταρχικό 
θέμα της ομάδας «Ισχυρότερη οικονομία, κοινωνική δικαιοσύνη και θέσεις εργασίας / 
εκπαίδευση, πολιτισμός, νεολαία και αθλητισμός / ψηφιακός μετασχηματισμός». Ο 
παρακάτω πίνακας δείχνει τους πέντε άξονες και τις αντίστοιχες θεματικές ενότητες κάθε 
άξονα: 

 

 

 

 

 

  

https://audiovisual.ec.europa.eu/el/video/I-210432
https://audiovisual.ec.europa.eu/el/video/I-210433
https://audiovisual.ec.europa.eu/el/video/I-210433
https://audiovisual.ec.europa.eu/el/video/I-210433
https://audiovisual.ec.europa.eu/el/video/I-210434
https://audiovisual.ec.europa.eu/el/video/I-210434
https://audiovisual.ec.europa.eu/el/video/I-210434
https://audiovisual.ec.europa.eu/el/video/I-210435
https://audiovisual.ec.europa.eu/el/video/I-210435
https://audiovisual.ec.europa.eu/el/video/I-210435
https://audiovisual.ec.europa.eu/el/video/I-210435
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Παραρτήματα 

Παράρτημα I 

Επισκόπηση της πρώτης συνεδρίασης 

Πρώτη συνεδρίαση: προσέγγιση «βήμα-βήμα» 

Η πρώτη συνεδρίαση και των τεσσάρων ομάδων ευρωπαίων πολιτών συνίσταται στα εξής 
στάδια: 

· Βήμα 1: Συζητάμε τι σημαίνει η Ευρωπαϊκή Ένωση για τους πολίτες και 
αναπτύσσουμε οράματα για το μέλλον της ΕΕ 

Οι πολίτες άρχισαν συζητώντας τι σημαίνει σήμερα για τους ίδιους η Ευρωπαϊκή Ένωση 
στην καθημερινή ζωή τους και πώς συνδέονται με την ΕΕ και, στη συνέχεια, ανέπτυξαν 
προσωπικά οράματα για το μέλλον της ΕΕ έως το 2050. 

· Βήμα 2: Εγείρουμε και ιεραρχούμε θέματα σχετικά με το πρωταρχικό θέμα της 
ομάδας 

Αντλώντας από τις δικές τους εμπειρίες και γνώσεις, καθώς και από τη συμβολή των 
εμπειρογνωμόνων, οι πολίτες προσδιόρισαν και ιεράρχησαν θέματα σχετικά με το 
πρωταρχικό θέμα της ομάδας. 
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Παρασκευή, 17/9/2021 

Ολομέλεια 

Στόχος: Καλωσόρισμα πολιτών· εξήγηση του σκοπού της Διάσκεψης και των τριών 
«συνιστωσών» (πλατφόρμα, ομάδα, ολομέλεια) της Διάσκεψης· παρουσίαση της 
ημερήσιας διάταξης του σαββατοκύριακου 

Ομιλία του συμπροέδρου Guy Verhofstadt 

Εργασίες υποομάδων 

Στόχος: Γνωριμία μεταξύ των πολιτών και συζήτηση για τι σημαίνει σήμερα για αυτούς η 
ΕΕ και πώς συνδέονται με αυτήν στην καθημερινή ζωή τους 

 

 

Σάββατο, 18/9/2021 

Εργασίες 1ης υποομάδας 

Στόχος: Παρουσίαση των πολιτών και ανάπτυξη οραμάτων για το μέλλον της ΕΕ 

Ολομέλεια 1 

Στόχος: Οι εμπειρογνώμονες αντάλλαξαν απόψεις σχετικά με τα θεματικά πεδία: 
Ισχυρότερη οικονομία, κοινωνική δικαιοσύνη και θέσεις εργασίας / Εκπαίδευση, 
πολιτισμός, νεολαία και αθλητισμός / Ψηφιακός μετασχηματισμός. Παρουσίαση των 
κύριων συμβολών που συγκεντρώθηκαν στην πολύγλωσση ψηφιακή πλατφόρμα και 
διατύπωση παρατηρήσεων από τους εμπειρογνώμονες για τους συναφείς νοητικούς 
χάρτες που περιελήφθησαν στην πρώτη ενδιάμεση έκθεση των συμβολών στην 
πολύγλωσση ψηφιακή πλατφόρμα. 

Εργασίες 2ης υποομάδας 

Στόχος: Διατύπωση των θεμάτων που έρχονται στον νου των πολιτών όταν σκέφτονται το 
ευρύτερο θεματικό πεδίο που πραγματεύεται η υποομάδα τους. Κάθε υποομάδα έδωσε 
προτεραιότητα σε πέντε θέματα και συζήτησε τις προκλήσεις και τα ζητήματα που 
ενδέχεται να προκύψουν από αυτά όταν θα συζητηθούν λεπτομερέστερα κατά τη 
δεύτερη συνεδρίαση 

 

 

https://audiovisual.ec.europa.eu/el/video/I-210432
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Κυριακή 19/9/2021 

Ολομέλεια 1 

Στόχος: Εξήγηση της διαδικασίας ομαδοποίησης των αξόνων και παρουσίαση των πέντε 

προτεινόμενων αξόνων από την ομάδα διαμεσολάβησης. 

Εργασίες υποομάδων 

Στόχος: Συγκέντρωση των απόψεων των πολιτών σχετικά με τους άξονες από την ομάδα 

διαμεσολάβησης· ενστερνισμός των αξόνων από τους πολίτες και διατύπωση προτάσεων 

για τροποποιήσεις. 

Ολομέλεια 2 

Στόχος 1: Συγκέντρωση των προτεινόμενων τροποποιήσεων των αξόνων από την ομάδα 

διαμεσολάβησης· συλλογική έγκριση των τροποποιήσεων και των πέντε τελικών αξόνων 

από τους πολίτες· εξήγηση των επόμενων βημάτων από την ομάδα διαμεσολάβησης. 

Στόχος 2: Κλήρωση των εκπρόσωπων της ομάδας εξ αυτών που είχαν προσφερθεί να 

εκπροσωπήσουν την ομάδα στην ολομέλεια της Διάσκεψης. Από 78 υποψηφίους 

επελέγησαν 20. 
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Παράρτημα IΙ 

Πώς δημιουργούνται οι άξονες; 
Με τη «δημιουργία αξόνων» επιδιώκεται να προσδιοριστούν άξονες εργασίας με βάση τα 
διάφορα θέματα που έχουν θίξει τα μέλη της ομάδας, προκειμένου να εξορθολογιστούν 
και να μοιραστούν οι εργασίες στις υποομάδες κατά τις προσεχείς συνεδριάσεις των 
ομάδων. Πρόκειται για μια διαδραστική διαδικασία έξι βημάτων που διενεργεί η 
συντακτική ομάδα, κατά την οποία αρχικά εγείρονται διάφορα θέματα και τέλος 
καθορίζονται οι τελικοί άξονες εργασίας, οι οποίοι εγκρίνονται από τους πολίτες. Η 
συντακτική ομάδα απαρτίζεται από μέλη της κοινοπραξίας εξωτερικών παρόχων 
υπηρεσιών στους οποίους έχει αναθέσει η Επιτροπή την οργάνωση των ομάδων. Η κοινή 
γραμματεία της Διάσκεψης επέβλεψε τον σχεδιασμό και την οργάνωση της διαδικασίας. 

 

1. Κατά τη «Συζήτηση θεμάτων», στο πλαίσιο των υποομάδων, τα μέλη των ομάδων 
ήγειραν θέματα τα οποία σημείωσαν οι διαμεσολαβητές. Κάθε πολίτης μπορούσε 
να εγείρει θέματα που θεωρεί σημαντικά (στο πλαίσιο των γενικών θεματικών 
πεδίων της ομάδας). Όλα τα θέματα μεταφράστηκαν στα αγγλικά με διαδικασία 
αυτόματης μετάφρασης, και ο διαμεσολαβητής επαλήθευσε ότι η μετάφραση 
σεβόταν το νόημα του θέματος που ήγειραν οι πολίτες. 

2. Μετά την ενοποίησή τους, τα θέματα ιεραρχήθηκαν κατά την προσεχή συνεδρίαση 
της υποομάδας. Κάθε πολίτης είχε μέχρι 15 πόντους που μπορούσε να κατανείμει 
κατά σειρά προτίμησης. Το πλέον προτιμώμενο θέμα λάμβανε πέντε πόντους, το 
δεύτερο προτιμώμενο θέμα λάμβανε τέσσερις πόντους κ.ο.κ. Για τον σκοπό αυτόν, 
οι πολίτες χρησιμοποίησαν δελτία ιεράρχησης (ως ανώνυμα ψηφοδέλτια). 

3. Ο διαμεσολαβητής καταμέτρησε τους πόντους όλων των θεμάτων και τα κατέταξε 
με βάση το σύνολο των πόντων που συγκέντρωσε κάθε θέμα, από κοινού με τους 
πολίτες. Η τελική κατάταξη προβλήθηκε στην οθόνη και διαβιβάστηκε στη 
συντακτική ομάδα. 
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4. Στη συνέχεια, τα πέντε θέματα με τη μεγαλύτερη θέση στην κατάταξη ανά 
υποομάδα (ή και περισσότερα θέματα σε περίπτωση ισοψηφίας στην 5η θέση) 
χρησιμοποιήθηκαν για τη διαδικασία ομαδοποίησης. Η συντακτική ομάδα διέτρεξε 
τα θέματα από όλες τις υποομάδες και εντόπισε αυτά που έμοιαζαν ή είχαν 
συνάφεια μεταξύ τους. Δημιουργήθηκαν ενότητες με τα όμοια και συναφή θέματα, 
οι οποίες επισημάνθηκαν με χρώμα ή/και προσωρινή ονομασία. 

5. Το επόμενο βήμα ήταν να κατανεμηθούν όλες αυτές οι ενότητες σε διαφορετικούς, 
αλλά συνεκτικούς (το πολύ πέντε) άξονες εργασίας. Κάθε άξονας 
ονομάστηκε/τιτλοδοτήθηκε με βάση τις κύριες θεματικές ενότητες και τα θέματα 
που αντιστοιχούσαν σε αυτόν. Στόχος ήταν να χρησιμοποιηθούν λέξεις που είχαν 
ήδη διατυπώσει οι πολίτες και, κατά συνέπεια, να προταθούν τίτλοι που θα είχαν 
μεν λιγότερο τεχνικό χαρακτήρα αλλά μεγαλύτερο νόημα για τα μέλη της ομάδας. 

6. Κατόπιν, η συντακτική ομάδα παρουσίασε τους προτεινόμενους άξονες στην 
ολομέλεια και τις υποομάδες. Οι πολίτες μπορούσαν να ελέγξουν αν τα θέματα των 
υποομάδων τους είχαν ληφθεί δεόντως υπόψη και να ζητήσουν τροποποιήσεις 
σχετικά με την ονοματοθεσία, την ομαδοποίηση και ενδεχόμενες προσθήκες. Αν 
εγκρίνονταν από τις υποομάδες, στη συνέχεια οι τροποποιήσεις αυτές 
ενσωματώνονταν στους προτεινόμενους άξονες. Το τελευταίο βήμα περιλάμβανε εκ 
νέου παρουσίαση της κατανομής των αξόνων στην ολομέλεια και έγκρισή τους διά 
βοής. Πριν από αυτήν την τελική επικύρωση, οι πολίτες είχαν την ευκαιρία να 
προβούν σε ήσσονος σημασίας προσαρμογές στο πλαίσιο της ολομέλειας (οι οποίες 
έπρεπε επίσης να εγκριθούν από την ολομέλεια). 
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Παράρτημα IΙΙ 

Λεπτομερής κατάλογος αξόνων, επιμέρους θεμάτων και 
συμβολών με βάση την κατάταξη από τους πολίτες στις υποομάδες 

Άξονας 1: Εργασία στην Ευρώπη 

Αγορά Εργασίας 

₋ Εγγυημένο καθολικό εισόδημα (αίθουσα 6, θέση 1) 
₋ Συνδυασμός οικογενειακής και επαγγελματικής ζωής (αίθουσα 7, θέση 5) 
₋ Επίτευξη κοινωνικής δικαιοσύνης στην αγορά εργασίας (αίθουσα 1, θέση 5) 
₋ Ενθάρρυνση της τοπικής οικονομίας ως μέσου προώθησης της απασχόλησης 

(αίθουσα 11, θέση 4) 
₋ Μισθοί (μισθολογική ανισότητα στην ίδια εργασία ή θέση, αξιοπρεπείς μισθοί, 

κίνητρα / αναγνώριση εργασίας) (αίθουσα 11, θέση 3) 
₋ Πρόσβαση στην απασχόληση και παροχές ανεργίας και συνταξιοδότησης (ίσες 

ευκαιρίες) (αίθουσα 11, θέση 2) 
₋ Να υπάρχει κατώτατο επίπεδο όρων απασχόλησης και αμοιβών/μισθών (αίθουσα 

13, θέση 4) 
₋ Έμφαση σε ισχυρότερη οικονομία. Να υπάρχει κοινό επίπεδο συνθηκών εργασίας 

και τυποποιημένες συμβάσεις. Οι συνθήκες εργασίας και η μισθολογική ισότητα 
των διαφόρων εργαζομένων (δικαίωμα στον συνδικαλισμό) (αίθουσα 7, θέση 4) 

Νέοι και απασχόληση 

₋ Προώθηση των νέων στην αγορά εργασίας (αίθουσα 3, θέση 2) 
₋ Πώς θα εφαρμοστούν άμεσα μέτρα για την καταπολέμηση της ανεργίας των νέων 

μετά την Covid; (αίθουσα 10, θέση 1) 
₋ Μετάβαση από τις σπουδές στην εργασία: διευκόλυνση απόκτησης εμπειρίας για 

τους εισερχόμενους στον κόσμο της εργασίας (πρώτες εργασίες) (αίθουσα 11, θέση 
1) 

₋ Εκπαίδευση: προώθηση του συνδυασμού εργασίας και μάθησης σε συνεργασία με 
εταιρείες (αίθουσα 5, θέση 4) 

₋ Κατάρτιση σε οικονομικά και χρηματοπιστωτικά θέματα στα σχολεία (αίθουσα 8, 
θέση 4) 

₋ Απασχόληση νέων Ευρωπαίων και μη Ευρωπαίων στην Ευρώπη και έναρξη 
αυτόνομου βίου (αίθουσα 6, θέση 3) 

₋ Υποστήριξη της επαγγελματικής εκπαίδευσης (αίθουσα 1, θέση 4) 

Ψηφιοποίηση στην εργασία 

₋ Κόσμος της ψηφιακής εργασίας (αίθουσα 2, θέση 3) 
₋ Ψηφιοποίηση και απασχόληση: Χάσμα των γενεών και ταχείες αλλαγές (αίθουσα 9, 

θέση 4) 
 

Άξονας 2: Δεοντολογικός και ασφαλής ψηφιακός μετασχηματισμός 

Εκδημοκρατισμός της ψηφιοποίησης 

₋ Δεοντολογικές κατευθύνσεις για τη χρήση της τεχνητής νοημοσύνης στην ΕΕ 
(αίθουσα 2, θέση 4) 
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₋ Δεοντολογικά και δημοκρατικά πρότυπα, ψηφιακή υγεία, δικαίωμα στην 
αποσύνδεση, διαδικτυακοί αλγόριθμοι (αίθουσα 4, θέση 1) 

₋ Πώς θα γίνει να καλύψει η ψηφιοποίηση της εκπαίδευσης το σύνολο του 
ευρωπαϊκού πληθυσμού; (αίθουσα 10, θέση 5) 

₋ Προώθηση της ψηφιοποίησης στο σύνολο του εκπαιδευτικού συστήματος, ιδίως 
στα παιδιά (αίθουσα 3, θέση 1) 

₋ Εντοπισμός και παρακολούθηση ψευδών ειδήσεων και παραπληροφόρησης 
(αίθουσα 14, θέση 3) 

₋ Η τεχνολογία στην υπηρεσία των ανθρώπων (αίθουσα 4, θέση 5) 

Ασφάλεια στον κυβερνοχώρο 

₋ Προστασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και ασφάλεια στον 
κυβερνοχώρο (αίθουσα 12, θέση 1) 

₋ Ασφάλεια και προστασία της ιδιωτικής ζωής στο διαδικτυακό περιβάλλον (αίθουσα 
14, θέση 1) 

₋ Ψηφιακή ασφάλεια και κυβερνοαπειλές (αίθουσα 4, θέση 2) 
₋ Επιγραμμική ασφάλεια (καταπολέμηση των κυβερνοεπιθέσεων) (αίθουσα 14, θέση 

2) 

Προστασία δεδομένων 

₋ Προστασία των προσωπικών δεδομένων (αίθουσα 2, θέση 2) 
₋ Προστασία δεδομένων — κανονιστική ρύθμιση και επενδύσεις στην έρευνα 

(αίθουσα 9, θέση 3) 

Υγιής ψηφιοποίηση 

₋ Επίδραση της τεχνολογίας στην ψυχική υγεία των πολιτών (αίθουσα 12, θέση 5) 
 

Άξονας 3: Μια δίκαιη κοινωνία 

Ίσα δικαιώματα 

₋ Ισότητα των φύλων (αίθουσα 6, θέση 2) 
₋ Ίσα δικαιώματα σε κάθε κράτος μέλος (αίθουσα 13, θέση 1) 
₋ Κοινωνική δικαιοσύνη: Δικαιώματα των νεογέννητων στην Ευρώπη, ζωή ισότητας 

χωρίς διαφορές (περισσότερες εξουσίες στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο) (αίθουσα 7, 
θέση 2) 

Δικαιότητα 

₋ Εργασίες σχετικά με τα πολιτισμικά εμπόδια προς μια κοινωνία πιο ισότιμη και με 
σεβασμό των διαφορών από το σχολείο (αίθουσα 8, θέση 3) 

₋ Παρόμοιες συνθήκες για τους Ευρωπαίους (αίθουσα 6, θέση 4) 
₋ Η εκπαίδευση στην Ευρώπη: Ανάλυση του προβλήματος. Οικονομική στήριξη 

φτωχών νέων για να συνεχίσουν τις σπουδές τους (αίθουσα 5, θέση 1) 
₋ Μείωση εισοδηματικού χάσματος μεταξύ του ανώτερου και του κατώτερου 

εισοδήματος (αίθουσα 7, θέση 5) 
₋ Προώθηση ίσων ευκαιριών για όλους, συνεκτιμώντας τις υπάρχουσες διαφορές (η 

Ευρώπη ως κοινωνικός ανελκυστήρας για όλους) (αίθουσα 7, θέση 3) 
₋ Οι συνθήκες εργασίας και μισθολογική ισότητα των διαφόρων εργαζομένων 

(δικαίωμα στον συνδικαλισμό) (αίθουσα 7, θέση 5) 
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Κοινωνική ασφάλεια 

₋ Διαθεσιμότητα οικονομικά προσιτής στέγασης και ενοικιαζόμενων ακινήτων για 
όλους σε ολόκληρη την ΕΕ (αίθουσα 13, θέση 5) 

₋ Οικονομική ανακούφιση των νέων (αίθουσα 3, θέση 5) 
₋ Βοήθεια προς λιγότερο εύπορες οικογένειες, ευάλωτα πρόσωπα, γυναίκες που 

επιλέγουν να ασχοληθούν με την εκπαίδευση παιδιών και εργάζονται (αίθουσα 8, 
θέση 2) 

Πρόσβαση στον αθλητισμό 

₋ Προώθηση αθλητικών και πολιτιστικών ευκαιριών (συμμετοχή) για οικογένειες / 
προώθηση οικονομικά αποδοτικών προσφορών ένταξης και ενσωμάτωσης 
μειονεκτουσών ομάδων / απλούστευση της γραφειοκρατίας για τους (εθελοντές) 
ενδιαφερομένους στον πολιτισμό και τον αθλητισμό / προώθηση τιμητικής θέσης 
(αίθουσα 15, θέση 3) 

₋ Η Ευρώπη πρέπει να προωθεί τον αθλητισμό, να καθιστά διαθέσιμες πληροφορίες 
και ευκαιρίες άθλησης στον πληθυσμό, επειδή προάγει κοινωνικές και άλλες 
δεξιότητες και ευημερία. Με προσοχή στην υγεία και τη διατροφή (αίθουσα 5, θέση 
3) 

 

Άξονας 4: Μάθηση στην Ευρώπη 

Ευρωπαϊκή ταυτότητα 

₋ Ενθάρρυνση ευρωπαϊκής κοινής ταυτότητας μέσω κοινού ακαδημαϊκού 
προγράμματος (σε διάφορα εκπαιδευτικά επίπεδα) και μέσω κοινού ευρωπαϊκού 
πολιτιστικού προγράμματος (αίθουσα 10, θέση 5) 

₋ Εξεύρεση κοινών ευρωπαϊκών αξιών / προσδιορισμός ταυτότητας / προώθηση της 
αμοιβαίας κατανόησης (αίθουσα 15, θέση 1) 

₋ Ενσωμάτωση της ευρωπαϊκής διάστασης στην εκπαίδευση (διαφώτιση του 
πολιτικού ευρωπαϊκού συστήματος) (αίθουσα 15, θέση 4) 

₋ Πώς μπορεί ο πολιτισμός να προσφέρει μια απάντηση στον εθνικισμό που 
ιδιοποιείται την πολιτισμική ιδιαιτερότητα (αίθουσα 5, θέση 5) 

Πολιτιστικές ανταλλαγές 

₋ Προγράμματα ανταλλαγών μαθητών με χαμηλό όριο εισόδου (αίθουσα 15, θέση 5) 
₋ Υποχρεωτικό ενωσιακό πρόγραμμα μονοετών ανταλλαγών για νέους (το οποίο 

διευκολύνει τις οικογένειες με λιγότερους πόρους ώστε να μπορούν οι ευρωπαίοι 
νέοι να ζουν ένα έτος στο εξωτερικό) (αίθουσα 10, θέση 3) (αίθουσα 10, θέση 3) 

₋ Γλωσσική εκπαίδευση στην Ευρώπη για την προώθηση των ανταλλαγών: 
πολυγλωσσία (αίθουσα 5, θέση 2) 

Εναρμόνιση της εκπαίδευσης 

₋ Επικαιροποίηση και ομοιογένεια των υλικών διάπλασης με προσαρμογή στο 
νεότερο περιεχόμενο, ακόμη και σε ψηφιακές πλατφόρμες. (αίθουσα 8, θέση 1) 

₋ Εναρμόνιση και ομοιογένεια των διαδρομών κατάρτισης και όχι μόνο των τελικών 
αποτελεσμάτων. (αίθουσα 8, θέση 5) 

₋ Πανευρωπαϊκά πρότυπα για την εκπαίδευση (πέρα από την υποβολή 
υποψηφιοτήτων εισόδου σε πανεπιστήμια· επαγγελματική εκπαίδευση, 
πρωτοβάθμια και δευτεροβάθμια εκπαίδευση), με καταγραφή νέων 
προτεραιοτήτων στο εκπαιδευτικό σύστημα (π.χ. ψηφιοποίηση, βιώσιμη 
εκπαίδευση) (αίθουσα 15, θέση 2) 
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Ψηφιακή εκπαίδευση 

₋ Ψηφιακή εκπαίδευση (αίθουσα 2, θέση 1) 
₋ Εκπαίδευση και κατάρτιση (αίθουσα 4, θέση 3) 
₋ Διαδικτυακή εκπαίδευση και εργασία και επιπτώσεις στην κοινωνία και την υγεία 

(κίνδυνοι που πρέπει να αντιμετωπιστούν) (αίθουσα 9, θέση 5) 
₋ Προετοιμασία των νέων για τη χρήση των νέων τεχνολογιών (αλυσίδα συστοιχιών-

blockchain, τεχνητή νοημοσύνη) (αίθουσα 12, θέση 3) 

Ποιότητα, χρηματοδότηση και πρόσβαση στην εκπαίδευση 

₋ Μεγαλύτερες επενδύσεις στην εκπαίδευση σε όλα τα επίπεδα, μεταξύ άλλων στην 
έρευνα και την ανάπτυξη, που θα αντικατοπτρίζουν τις ανάγκες του εκπαιδευτικού 
τομέα και σε άλλους τομείς (δηλ. βιωσιμότητα) (αίθουσα 1, θέση 3) 

₋ Πώς να διευκολυνθεί η πρόσβαση στην τριτοβάθμια εκπαίδευση στην ΕΕ; (αίθουσα 
10, θέση 2) 

₋ Εκπαιδευτικές εργασίες για όλους (αίθουσα 3, θέση 3) 
₋ Εξασφάλιση δωρεάν και προσβάσιμης εκπαίδευσης για όλους (αίθουσα 1, θέση 2) 
₋ Υψηλής ποιότητας εκπαίδευση σε πρώιμο στάδιο με έμφαση στην κοινωνική 

δικαιοσύνη (αίθουσα 1, θέση 1) 
₋ Ίσα δικαιώματα και πρότυπα εκπαίδευσης για όλες τις ηλικίες σε ολόκληρη την ΕΕ 

(αίθουσα 13, θέση 2) 

Περιβαλλοντική εκπαίδευση 

Εκπαίδευση για την προστασία του περιβάλλοντος σε επίπεδο ΕΕ (αίθουσα 3, θέση 4) 
Πώς να ενσωματωθεί η κλιματική αλλαγή στο εκπαιδευτικό σύστημα; (αίθουσα 10, θέση 4) 
 

Άξονας 5: Μια οικονομία για το μέλλον 

Καινοτομία και ευρωπαϊκή ανταγωνιστικότητα 

₋ Ανταγωνιστικότητα της Ευρώπης — Έρευνα (ημιαγωγοί και άλλες τεχνολογίες, 
πράσινη ενέργεια, διαστημική έρευνα) (αίθουσα 9, θέση 1) 

₋ Καινοτομία για την επίτευξη τεχνολογικής αυτοδυναμίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης 
(αίθουσα 12, θέση 4) 

₋ Ευρωπαϊκή πρωτοπορία στον τομέα του λογισμικού και του υλισμικού (αίθουσα 14, 
θέση 5) 

₋ Ισχυρότερη σύνδεση από πανεπιστήμια και επιχειρήσεις (αίθουσα 3, θέση 5) 

Βιώσιμη οικονομία 

₋ Κλιματική αλλαγή και περιβάλλον. Να μη βλάπτουμε το περιβάλλον (αίθουσα 7, 
θέση 1) 

₋ Να έχουμε οικονομία που σέβεται το περιβάλλον (αίθουσα 13, θέση 3) 
₋ Επιπτώσεις της τεχνολογικής ανάπτυξης στο φυσικό περιβάλλον (αίθουσα 12, θέση 

2) 
₋ Βιωσιμότητα (ψηφιακός μετασχηματισμός) (αίθουσα 2, θέση 5) 
₋ Ψηφιοποίηση και κλίμα (πόροι) (αίθουσα 4, θέση 4) 

Ψηφιακή υποδομή 

₋ Δημιουργία ψηφιακής υποδομής (αίθουσα 2, θέση 5) 
₋ Ψηφιακές έρημοι (αίθουσα 4, θέση 5) 
₋ Προσβασιμότητα των ηλεκτρονικών δικτύων (αίθουσα 14, θέση 4) 
₋ Ετοιμότητα υποδομής (αυτοκινήτων και άλλων) (αίθουσα 9, θέση 2) 
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Φόροι 
₋ Φορολογία και φόροι (αίθουσα 6, θέση 5) 
₋ Ευκολία δημιουργίας νέων εταιρειών (όχι επιχειρηματικών) (αίθουσα 11, θέση 5) 

Γεωργία 

Παρόλο που η γεωργία ήταν ένα από τα θέματα που τέθηκαν στη διαδικασία διαμόρφωσης 
οράματος από αρκετούς συμμετέχοντες, δεν συζητήθηκε σε μεταγενέστερες ομαδικές 
συνεδριάσεις. Για αυτόν τον λόγο, οι διαμεσολαβητές δεν κράτησαν σημειώσεις για 
επιμέρους θέματα σχετικά με τη γεωργία. Ωστόσο, το επιμέρους θέμα «γεωργία» τέθηκε 
στην τελική σύνοδο ολομέλειας ως σημαντικό θέμα από έναν από τους συμμετέχοντες. 
Εγκρίθηκε από την πλειονότητα των πολιτών και, ως εκ τούτου, προστέθηκε στον κατάλογο 
επιμέρους θεμάτων. 

 



 

1η ομάδα, 1η συνεδρίαση - 18 

1η ομάδα ευρωπαίων πολιτών: «Ισχυρότερη οικονομία, κοινωνική δικαιοσύνη και θέσεις εργασίας / νεολαία, αθλητισμός, πολιτισμός και εκπαίδευση / ψηφιακός 
μετασχηματισμός» 

Παράρτημα IV 

Πλήρης κατάλογος των συμβολών των υποομάδων στην πρωτότυπη γλώσσα των σημειώσεων 

ΣΗΜ: Σημειώσεις των διαμεσολαβητών με περιγραφή των θεμάτων. Κάθε διαμεσολαβητής κράτησε σημειώσεις στη γλώσσα του. 

Θεματικό πεδίο I: «Ισχυρότερη οικονομία, κοινωνική δικαιοσύνη και θέσεις εργασίας» 

Πρωτότυπη γλώσσα 

Ομάδα 1 
(αγγλικά) 

1. High quality (early) education focused on social justice 
2. Securing free and accessible education for all 
3. Higher investment in education on all levels, including research and development that would reflect needs of the education field and in other fields (i.e. 

sustainability) 
4. Support vocational education 
5. Achieving social justice in labour market 

6. To update the approach and content of education to reflect current needs, challenges, and opportunities 
7. Ensuring quality control in the field of education 
8. Solve youth unemployment 
9. Exchange in the field of education 
10. Fair pay in the field of education and for jobs that require high level of training 
11. Eradicating discrimination in workplace (by age, by gender, by physical or mental ability etc) 
12. Support women in balancing work and family life 
13. Providing professional advice during school years 
14. Focus on expanding education beyond current core programmes 
15. Create a new form of economy 
16. Support and simplify re-education track 



 

1η ομάδα, 1η συνεδρίαση - 19 

1η ομάδα ευρωπαίων πολιτών: «Ισχυρότερη οικονομία, κοινωνική δικαιοσύνη και θέσεις εργασίας / νεολαία, αθλητισμός, πολιτισμός και εκπαίδευση / ψηφιακός 
μετασχηματισμός» 

Ομάδα 6 
(γαλλικά) 

1. Revenu universel garanti 
2. L’égalité homme-femme 
3. Emploi des jeunes Européens et non Européens en Europe et début de la vie autonome 
4. Conditions similaires de vie pour les Européens 
5. Fiscalité et impôts 

6. Secteur de l’informatique: leadership et emploi 
7. Droits inclusifs 
8. Relocalisation de l’emploi 
9. Gestion des licenciements 
10. Logements abordables 
11. Solidarité entre pays 
12. Équilibre entre la vie professionnelle et privée 
13. Couverture santé européenne 
14. Programmes sociaux pour acquérir des compétences 
15. Revenus des mères 
16. Promotion du multiculturalisme 
17. Emploi des personnes handicapées 

Ομάδα 7 
(γαλλικά) 

1. Le changement climatique et l’économie. Ne pas endommager plus l’environnement. [Que l’économie ne soit pas un motif pour endommager 
davantage l’environnement.] 

2. Justice sociale : droits des nouveaux-nés en Europe, vie d’égalité sans différences (plus de pouvoirs donnés au parlement européen). [Que les 
personnes qui naissent en Europe disposent des mêmes opportunités indépendamment de leur condition à la naissance. Doter le Parlement Européen 
de davantage de pouvoir sur ces sujets.] 

3. Promouvoir l’égalité des chances pour tous, en prenant en compte les différences existantes (faire de l’Europe un ascenseur social pour toutes les 
personnes). [Promouvoir l’équité.] 

4. Privilégier une économie plus forte. Que toutes les conditions de travail soient nivelées et que les contrats soient standards. Les conditions de travail et 
l’égalité de salaires entre les différents travailleurs (droit au syndicalisme). [Harmoniser les conditions de travail en Europe (salaires et droits des 
travailleurs)] 

5. Combiner vie de famille et vie professionnelle 
6. Réduction de l’écart des revenus entre les plus élevés et les moins élevés (5ème rang partagé) 
7. Les conditions de travail et l’égalité de salaires entre les différents travailleurs (droit au syndicalisme) (5ème rang partagé) 



 

1η ομάδα, 1η συνεδρίαση - 20 

1η ομάδα ευρωπαίων πολιτών: «Ισχυρότερη οικονομία, κοινωνική δικαιοσύνη και θέσεις εργασίας / νεολαία, αθλητισμός, πολιτισμός και εκπαίδευση / ψηφιακός 
μετασχηματισμός» 

8. Politique fiscale commune pour contrecarrer la fraude fiscal 
9. Justice sociale: égalité entre tous les citoyens européens. Que tout le monde se sente européen 
10. Créer un programme pour moins de violence envers les femmes. Davantage de services qui facilitent l’emploi des femmes (crèches). Aides pour 

permettre d’aller travailler dans le secteur désiré (revenu universel). [Créer un programme pour réduire les violences envers les femmes. Permettre 
avec des aides et des services que les emplois des femmes correspondent à des choix basés sur le désir et pas seulement sur le besoin (par exemple 
garantir un revenu universel).] 

11. Meilleure intégration des immigrés (emploi déclaré), possibles conséquences sur moins de violence. [Favoriser les emplois déclarés pour les immigrés 
afin de permettre une meilleure intégration et potentiellement permettre de diminuer les violences associées à l’immigration.] 

12. Plus d’égalité hommes/femmes, LGTB, jeunes/âgés (emplois) 
13. Emploi/Économie plus forte Accompagner les PME. [Accompagner les petites et moyennes entreprises pour une économie plus forte.] 
14. Cibler le développement dans les régions hors Europe (méditerranéenne) [cibler le développement avec les régions hors Europe, comme par exemple 

le bassin méditerranéen.] 

Ομάδα 11 
(ισπανικά) 

1. Transición estudios- trabajo: Facilitar experiencia para las personas que se incorporan al mundo laboral (primeros trabajos) 
2. Acceso al empleo y prestaciones de desempleo y jubilación (Igualdad de oportunidades) 
3. SALARIOS. (Desigualdad salarial por el mismo trabajo o función, Salarios dignos, Incentivos/ reconocimiento del trabajo) 
4. Incentivar la economía local como forma de promover empleo 
5. Facilidad para la creación de nuevas empresas (no emprendeduría) 

6. Transparencia (en relación a los impuestos y presupuestos de la UE) 
7. Fiscalidad que beneficie las empresas sostenibles 
8. Equiparar las edades y etapas de los diferentes niveles educativos. 

Ομάδα 13 
(αγγλικά) 

1. Equal rights in every member state 
2. Equal rights and standards of education for all ages across the EU 
3. To have an economy which respects the environment 
4. Have a minimum standard of employment conditions and payments/wages 
5. Availability of affordable housing and rental properties for all across the EU 



 

1η ομάδα, 1η συνεδρίαση - 21 

1η ομάδα ευρωπαίων πολιτών: «Ισχυρότερη οικονομία, κοινωνική δικαιοσύνη και θέσεις εργασίας / νεολαία, αθλητισμός, πολιτισμός και εκπαίδευση / ψηφιακός 
μετασχηματισμός» 

6. A common taxation policy/rates 
7. To create incubation hubs to promote entrepreneurs 
8. Affordable rent across the EU 
9. The polluter pays through taxation 
10. Combat income inequalities and reduce gender pay gap 
11. Job creation should be a priority in poorer countries 
12. Laws to hold big multinational companies and corporations accountable through regulation 
13. data protection laws to be uniform across europe 
14. Automatic enrolment into pension schemes 

 

  



 

1η ομάδα, 1η συνεδρίαση - 22 

1η ομάδα ευρωπαίων πολιτών: «Ισχυρότερη οικονομία, κοινωνική δικαιοσύνη και θέσεις εργασίας / νεολαία, αθλητισμός, πολιτισμός και εκπαίδευση / ψηφιακός 
μετασχηματισμός» 

Θεματικό πεδίο II: «Παιδεία, πολιτισμός, νεολαία και αθλητισμός» 

Πρωτότυπη γλώσσα 

Ομάδα 3 
(γερμανικά) 

1. Förderung von Digitalisierung im gesamten Bildungssystem, insbesondere bei Kindern 
2. Arbeitsmarkt für Jugendliche fördern 
3. Bildungsprojekte für alle 
4. Erziehung zum Umweltschutz auf EU Ebene 
5. Finanzielle Entlastung für Jugendliche 
6. Stärkere Verbindung (oder Zusammenarbeit) von Universitäten und Unternehmen (geteilter 5. Rang) 

7. Schaffung eines Europäischen Sportabzeichens 
8. EU als Fach in der Schule 
9. Informationen digital verfügbar machen 
10. Stärkere Vermittlung von technischen Fächern (STEM) 
11. Mobilität in der EU fördern, vor allem für Jugendliche (z.B Interrail) 
12. Kontaktmöglichkeiten auf verschiedenen Ebenen ermöglichen 

Ομάδα 5 
(ολλανδικά) 

1. Onderwijs in Europa: Analyse van wat er fout gaat + Financiele steun voor arme jongeren zodat ze blijven studeren 
2. Taalonderwijs in Europa ter bevordering van uitwisseling: Meertaligheid 
3. Europa moet sport bevorderen, infrastructuur ter beschikking stellen en kansen geven om aan sport te doen voor de bevolking omdat dit sociale en 

andere vaardigheden en het welzijn bevordert. Met aandacht voor gezondheid en voeding 
4. Onderwijs: Bevorderen van de combinatie werken en leren in samenwerking met bedrijven 
5. Hoe kan cultuur een antwoord bieden op nationalisme met behoudt van de culturele eigenhead 

6. Jeugd: meer uitwisseling op verschillende domeinen tussen de jongeren van de verschillende landen 
7. Digitalisering van het onderwijs als aanvulling op het bestaande systeem. Met ondersteuning van infrastructuur.  



 

1η ομάδα, 1η συνεδρίαση - 23 

1η ομάδα ευρωπαίων πολιτών: «Ισχυρότερη οικονομία, κοινωνική δικαιοσύνη και θέσεις εργασίας / νεολαία, αθλητισμός, πολιτισμός και εκπαίδευση / ψηφιακός 
μετασχηματισμός» 

Ομάδα 8 

(ιταλικά) 

1. Aggiornare e rendere omogenei al livello europeo i materiali formativi adeguandoli ai contenuti più recenti e metterli a disposizione in piattaforme 
digitali uniche europee. 

2. Fornire servizi e aiuti finanziari alle famiglie meno abbienti, fragili, alle donne che scelgono di occuparsi dell’educazione dei figli e contemporaneamente 
lavorare. 

3. Lavorare per il superamento degli ostacoli culturali verso una società più paritaria e rispettosa delle differenze già dalla scuola. 
4. Fornire formazione economico-finanziaria nelle scuole. 
5. Armonizzare e omogeneizzare i percorsi formativi, non limitarsi a equiparare i titoli di studio ottenuti. 

6. Fornire strumenti di gestione del menage quotidiano nei programmi scolastici. 
7. Investire nell’aggiornamento e nell’orientamento delle donne che vanno in maternità attraverso attività in presenza e piattaforme digitali. 
8. Integrare in modo più efficace lo sport nei programmi scolastici. 
9. Fornire una formazione più adeguata degli insegnanti nelle materie sportive per integrare meglio lo sport nel ménage familiare. 
10. Fornire servizi alle famiglie per curare l’educazione di base dei propri figli allo scopo di liberare tempo di insegnamento delle materie per i docenti a 

scuola. 

Ομάδα 10 
(ισπανικά) 

1. ¿Cómo implantar medidas inmediatas para luchar contra el paro juvenil post-covid? 
2. ¿Cómo facilitar económicamente el acceso a la educación superior en la UE? 
3. Crear un programa obligatorio en UE de intercambio para jóvenes durante 1 año (algo obligatorio y dotado económicamente que ayude a las familias 

con menos recursos, para que toda la gente joven europea pueda vivir un año fuera.) 
4. ¿Cómo integrar el cambio climático en el sistema educativo? 
5. ¿Cómo hacer para que la digitalización de la educación llegue a toda la población europea? 
6. Fomentar una identidad común europea mediante un programa común académico (en los diferentes niveles educativos) y mediante un programa 

común cultural europeo. (compartió el quinto rango) 

7. Equiparar y homologar los estudios superiores entre los diferentes países de la UE de una forma más sencilla y eficaz que la que ofrece el plan Bolonia. 

Ομάδα 15 
(γερμανικά) 

1. Gemeinsame europäische Werte finden / Identität definieren / gegenseitiges Verständnis fördern 
2. Europaweite Standards für Bildung schaffen (über Hochschulbildung hinaus; Berufsschulbildung, Primar- und Sekundarstufen), Aufnahme neuer 

Schwerpunkte im Bildungssystem (bspw. Digitalisierung, nachhaltige Bildung) 
3. Förderung sportlicher und kultureller Möglichkeiten (Beteiligung) für Familien / Förderung kostengünstiger Angebote für Inklusion und Integration 

benachteiligter Gruppen / Vereinfachung von Bürokratie für (ehrenamtliche) Akteure in der Kultur und im Sport / Förderung von Ehrenamt 
4. Europäische Dimension in der Bildung integrieren (Aufklären über das politische europäische System) 
5. Niederschwellige Austauschprogramme für Schülerinnen und Schüler 

6. Motivation für Bewegung und gesunde Ernährung für ein gesundes Europa 
7. Entwicklung einer europäischen Sprache und Einführung dieser Sprache 



 

1η ομάδα, 1η συνεδρίαση - 24 

1η ομάδα ευρωπαίων πολιτών: «Ισχυρότερη οικονομία, κοινωνική δικαιοσύνη και θέσεις εργασίας / νεολαία, αθλητισμός, πολιτισμός και εκπαίδευση / ψηφιακός 
μετασχηματισμός» 

 

Θεματικό πεδίο III: «Ψηφιακός μετασχηματισμός» 

Πρωτότυπη γλώσσα 

Ομάδα 2 
(γερμανικά) 

1. Digitale Bildung 
2. Schutz der persönlichen Daten 
3. Digitale Arbeitswelt 
4. Ethische Leitlinien für den Einsatz von Künstlicher Intelligenz für die EU 
5. Nachhaltigkeit 
6. Schaffung der Digitalen Infrastruktur (geteilter 5. Rang) 

7. Soziale und ethische Auswirkungen der Digitalisierung 
8. Zugang zur Digitalisierung/Bereitstellung finanzieller Mittel 
9. Regulierung von Social Media 
10. Schaffung neuer Arbeitsplätze durch die Digitalisierung 
11. Nachhaltigkeit für elektronische Geräte 
12. Digitale Souveränität 
13. Schaffung eines europäischen Silicon Valley 
14. Marktmachtmissbrauch großer Digitalkonzerne 
15. Digitalisierung des Gesundheitswesens 
16. Digitalisierung der Verwaltungsangebote 
17. Digitales Wahlsystem 
18. Cyber Security 
19. Digitalisierung als Recht 
20. Entfremdung und Angst vor dem Unbekannten 
21. Digitalisierung der Landwirtschaft 
22. Digitaler Euro 
23. Förderung von Events (Hackathons) 



 

1η ομάδα, 1η συνεδρίαση - 25 

1η ομάδα ευρωπαίων πολιτών: «Ισχυρότερη οικονομία, κοινωνική δικαιοσύνη και θέσεις εργασίας / νεολαία, αθλητισμός, πολιτισμός και εκπαίδευση / ψηφιακός 
μετασχηματισμός» 

Ομάδα 4 
(γαλλικά) 

1. Les normes éthiques et démocratiques, la santé numérique, le droit à la déconnexion, les algorithmes en ligne 
2. La sécurité numérique et les cybermenaces 
3. L’éducation et la formation 
4. Numérisation et climat (ressources) 
5. La technologie au service des personnes 
6. Les déserts numériques (5ème rang partagé) 

7. Le vote en ligne 

Ομάδα 9 
(τσέχικα) 

1. konkurenceschopnost Evropy - výzkum (Polovodiče a další technologie, zelená energetika, vesmírný průzkum) 
2. připravenost infrastruktury (automobilový průmysl a další) 
3. ochrana údajů - regulace a investice do výzkumu 
4. digitalizace a zaměstnanost: generační propast a rychlé změny 
5. online vzdělávání a práce a dopady na společnost a zdraví (rizika, kterým je potřeba čelit) 

6. digitalizace napříč sektory: propojení databází institucí (méně byrokracie) digitální zdravotnictví, sběr dat o pacientech 
7. kybernetické riziko: ochrana a prevence, vzdělání veřejnosti o kybernetické bezpečnosti 
8. monitorování ekologické stopy za použití digitálních technologií, snížení spotřeby a odpadu 

9. digitální zdraví: ergonomika, dopad technologií na naše tělo, neustálé připojení 

10. lepší informovanost a připravenost veřejnosti o umělé inteligenci pro využití plného potenciálu 
11. Závislost na digitálních infrastrukturách (zranitelnost) 
12. digitální gramotnost: umožnit všem uživatelům používat technologie (vzdělání všech generací, přátelský design technologií), ukázat potenciál 

digitálností i odporcům digitální transformace 

Ομάδα 12 
(πολωνικά) 

1. Ochrona danych osobowych i cyberbezpieczeństwo 
2. Wpływ rozwoju technologicznego na środowisko naturalne 
3. Przygotowanie młodzieży do posługiwania się nowymi technologiami (blockchain, sztuczna inteligencja) 
4. Innowacje dla osiągnięcia suwerenności technologicznej Unii Europejskiej 
5. Wpływ technologii na zdrowie psychiczne obywateli 

6. Transparentne metody zarządzania danymi 
7. Utylizacja nieaktualnych urządzeń technologicznych 
8. Regulacja prawna największych korporacji technologicznych 
9. Lepszy dostęp kobiet do technologii i edukacji technologicznej 
10. Wykluczenie technologiczne starszych obywateli i mieszkańcow obszarów niezurbanizowanych 



 

1η ομάδα, 1η συνεδρίαση - 26 

1η ομάδα ευρωπαίων πολιτών: «Ισχυρότερη οικονομία, κοινωνική δικαιοσύνη και θέσεις εργασίας / νεολαία, αθλητισμός, πολιτισμός και εκπαίδευση / ψηφιακός 
μετασχηματισμός» 

Ομάδα 14 
(ρουμανικά) 

1. Securitatea și confidențialitatea utilizatorilor în mediul online 
2. Securitatea cibernetică (combaterea amenințărilor cibernetice) 
3. Identificarea, monitorizarea și combaterea știrilor false și a dezinformării 
4. Accesibilitatea rețelelor și serviciilor de comunicații electronice 
5. Leadership-ul european în domeniul software și hardware 

6. Dependența pe care mediul online o poate crea în rândul utilizatorilor 
7. Combaterea hărțuirii online 
8. Educația privind utilizarea resurselor online 
9. Accesul nediscriminatoriu la beneficiile progresului digital 
10. Problemele vârstnicilor legate de utilizarea instrumentelor online 
11. Etica interacțiunilor online prin educație 
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