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Διάσκεψη για το μέλλον της Ευρώπης 

Έκθεση: 1η ομάδα, 2η συνεδρίαση 

 

1η ομάδα ευρωπαίων πολιτών: «Ισχυρότερη οικονομία, κοινωνική δικαιοσύνη 

και θέσεις εργασίας / εκπαίδευση, πολιτισμός, νεολαία και αθλητισμός / 

ψηφιακός μετασχηματισμός» 

2η (διαδικτυακή) συνεδρίαση, 5-7 Νοεμβρίου 2021 

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, το Συμβούλιο Τεχνολογίας της Δανίας, την Deliberativa, την ifok και 

την 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 δεύτερη συνεδρίαση διεξήχθη υπό την 

καθοδήγηση της ifok με την υποστήριξη των «Missions Publiques». 

 

Πίνακας περιεχομένων 

1. Σύνοψη της 2ης συνεδρίασης 

2. Πλαίσιο της δεύτερης συνεδρίασης κατά τη διαδικασία της ομάδας ευρωπαίων 

πολιτών 

3. Συμβολή των εμπειρογνωμόνων και έλεγχος των γεγονότων 

4. Κύρια αποτελέσματα της συνεδρίασης: Ζητήματα και προσανατολισμοί 

 

 Παράρτημα I: Πώς διαμορφώθηκαν οι κατευθύνσεις; 

 Παράρτημα IΙ: Αναλυτικά ζητήματα, κατευθύνσεις και αιτιολογήσεις 

 Παράρτημα IΙΙ: Ανατροφοδότηση από την Ολομέλεια της Διάσκεψης 

 

  

                                                
1 Δήλωση αποποίησης ευθύνης: Η παρούσα έκθεση αποτελεί αποκλειστική ευθύνη των συντακτών 
της και δεν απηχεί τις απόψεις των θεσμικών οργάνων της ΕΕ. 
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1. Σύνοψη της 2ης συνεδρίασης 

Στις 5-7 Νοεμβρίου 2021, περίπου 200 τυχαία επιλεγμένοι ευρωπαίοι πολίτες από διαφορετικά 

περιβάλλοντα και προερχόμενοι από ολόκληρη την ΕΕ συναντήθηκαν για δεύτερη φορά - αυτή τη 

φορά σε εικονική μορφή - για να συζητήσουν τα θέματα «Ισχυρότερη οικονομία, κοινωνική 

δικαιοσύνη και απασχόληση/εκπαίδευση, πολιτισμός, νεολαία και αθλητισμός/ψηφιακός 

μετασχηματισμός», συνεχίζοντας τις συζητήσεις της πρώτης συνεδρίασης. Κατά την 1η συνεδρίαση, 

οι πολίτες έθεσαν περίπου 75 θέματα που συνδέονται με το πρωταρχικό θέμα της ομάδας τους. 

Τα θέματα αυτά διαρθρώθηκαν γύρω από 5 άξονες εργασίας που απαρτίζονταν από επιμέρους 

υποάξονες [βλ. την έκθεση της 1ης συνεδρίασης]. Τα θέματα που έθεσε η ομάδα χρησίμευσαν ως 

βάση για τις εργασίες των πολιτών κατά τη 2η συνεδρίαση. 

 

 Άξονας 1: Εργασία στην Ευρώπη 

 Άξονας 2: Μια οικονομία για το μέλλον 

 Άξονας 3: Μια δίκαιη κοινωνία 

 Άξονας 4: Μάθηση στην Ευρώπη 

 Άξονας 5: Δεοντολογικός και ασφαλής ψηφιακός μετασχηματισμός 

 

 

Κατά τη δεύτερη αυτή συνεδρίαση, διαμόρφωσαν «κατευθύνσεις» για την εκπόνηση 

συγκεκριμένων συστάσεων (στο πλαίσιο της τρίτης συνεδρίασής τους), σε καθέναν από τους πέντε 

άξονες που είχαν προσδιοριστεί κατά την πρώτη συνεδρίαση. 

 

Με την υποστήριξη των εμπειρογνωμόνων και τη συμβολή τους σε αυτά τα θέματα, τις δικές τους 

γνώσεις και εμπειρίες καθώς και με τις συζητήσεις κατά τη 2η συνεδρίαση, οι πολίτες άρχισαν να 

εντοπίζουν και να συζητούν επιμέρους ζητήματα σχετικά με τα θέματα που τους ανατέθηκαν. Με 

τον όρο ζητήματα νοούνται τα προβλήματα που απαιτούν λύσεις ή οι καταστάσεις που πρέπει να 

αλλάξουν (ένα παράδειγμα ζητήματος από την 1η ομάδα είναι το ακόλουθο: «Έλλειψη πρόσβασης 

και ελέγχου στα δεδομένα που ανταλλάσσουν οι πολίτες (από τους ίδιους τους πολίτες)»). 

 

Στη συνέχεια, οι πολίτες εξέτασαν τα ζητήματα αυτά εκπονώντας κατευθύνσεις. 

Οι κατευθύνσεις αποτελούν το πρώτο βήμα για την εκπόνηση συστάσεων, που θα είναι ο 

στόχος της 3ης συνεδρίασης (ένα παράδειγμα κατεύθυνσης από την 1η ομάδα είναι το ακόλουθο: 

«Δημιουργία μιας υπηρεσίας της ΕΕ που είναι εύκολα προσβάσιμη για τους πολίτες και που απαιτεί 

διαφάνεια και παρέχει κοινούς κανόνες μεταξύ των κρατών της ΕΕ»). 

 

Επιπλέον, ζητήθηκε από τους πολίτες να αιτιολογήσουν τις κατευθύνσεις προκειμένου να 

εξηγήσουν γιατί πιστεύουν ότι με τις εν λόγω κατευθύνσεις μπορούν να αντιμετωπιστούν σωστά τα 

ζητήματα (ένα παράδειγμα αιτιολόγησης από την 1η ομάδα είναι το ακόλουθο: «Θα αποτελέσει 

σημείο αναφοράς για τους πολίτες και θα διευκολύνει τον μεγαλύτερο έλεγχο των δεδομένων από 

τους πολίτες»). 

  

https://futureu.europa.eu/rails/active_storage/blobs/eyJfcmFpbHMiOnsibWVzc2FnZSI6IkJBaHBBanc5IiwiZXhwIjpudWxsLCJwdXIiOiJibG9iX2lkIn19--b2e86523345f6fa89603ed1427e6bfede84e7266/Panel%201%20session%201%20Report_FINAL.pdf


 

 

Η συζήτηση και η συλλογική εργασία πραγματοποιήθηκε σε τρεις μορφές: 

 Στις υποομάδες. Καθεμία από τις 15 υποομάδες απαρτιζόταν από δώδεκα με δεκατέσσερις 

πολίτες. Σε κάθε υποομάδα ομιλούντο τέσσερις με πέντε γλώσσες και κάθε πολίτης 

μπορούσε να μιλάει στη γλώσσα του ή στη γλώσσα στην οποία εκφραζόταν πιο άνετα. 

Κάθε υποομάδα διέθετε ειδικό επαγγελματία διαμεσολαβητή από κοινοπραξία εξωτερικών 

παρόχων υπηρεσιών. 

 Στις ολομέλειες κατά άξονα. Οι ολομέλειες κατά άξονα συγκέντρωσαν τις τρεις υποομάδες 

που απασχολούνται στο πλαίσιο του ίδιου άξονα. Οι πέντε συνεδριάσεις ολομέλειες κατά 

άξονα συντονίστηκαν από επαγγελματίες διαμεσολαβητές. 

 Στην ολομέλεια, με όλους τους συμμετέχοντες πολίτες. Επικεφαλής των συνεδριάσεων 

ολομέλειας ήταν δύο κύριοι συντονιστές της κοινοπραξίας. 

 

Οι βιντεοσκοπήσεις των συνεδριάσεων ολομέλειας διατίθενται στις ακόλουθες διευθύνσεις: 

 Συνεδρίαση ολομέλειας της 5ης Νοεμβρίου 2021 με υποδοχή, ημερήσια διάταξη και έκθεση 

των πρέσβεων της Ολομέλειας της Διάσκεψης 

 

2. Πλαίσιο της δεύτερης 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. 

  

https://multimedia.europarl.europa.eu/de/conference-on-future-of-europe-european-citizens-panels-session-2-stronger-economy-social-justice-jo_20211105-1700-SPECIAL-OTHER_vd


 

 

Κάθε ομάδα συνεδριάζει τρεις φορές μεταξύ του Σεπτεμβρίου 2021 και του Ιανουαρίου 2022. 

Η 1η συνεδρίαση πραγματοποιήθηκε στο Στρασβούργο στους χώρους του Ευρωπαϊκού 

Κοινοβουλίου. Η 2η συνεδρίαση πραγματοποιήθηκε διαδικτυακά. Οι πολίτες, οι συντονιστές, 

οι διαμεσολαβητές και οι εμπειρογνώμονες χρησιμοποίησαν το Interactio, ένα διαδικτυακό 

εργαλείο που επιτρέπει τη διεξαγωγή πολύγλωσσων συνεδριάσεων με ταυτόχρονη διερμηνεία 

σε 24 γλώσσες. 

Ενώ η 1η συνεδρίαση υπήρξε εισαγωγική με στόχο την ανάπτυξη οράματος, τον καθορισμό της 

ημερήσιας διάταξης και την ιεράρχηση των ζητημάτων στα οποία οι πολίτες επιθυμούν να 

επικεντρωθούν, η 2η συνεδρίαση είχε ως στόχο τη διεξοδική εξέταση του θέματος και τη 

διαμόρφωση κατευθύνσεων. Κατά την εναρκτήρια συνεδρίαση ολομέλειας της 2ης συνεδρίασης, 

οι αντίστοιχοι 20 εκπρόσωποι της Ολομέλειας της Διάσκεψης κλήθηκαν να λάβουν τον λόγο και να 

ενημερώσουν τους συμπολίτες τους σχετικά με την πρώτη σύνοδο της Ολομέλειας της Διάσκεψης, 

στην οποία έλαβαν μέρος στις 22-23 Οκτωβρίου 2021 [βλ. το παράρτημα 3 για περισσότερες 

πληροφορίες σχετικά με την Ολομέλεια της Διάσκεψης]. Μετά τις παρουσιάσεις ακολούθησαν 

σχετικές ερωταπαντήσεις. 

 

3. Συμβολή των εμπειρογνωμόνων και έλεγχος των γεγονότων 

Προκειμένου να τροφοδοτήσει τις συζητήσεις και τις συλλογικές εργασίες, η κοινή γραμματεία 

της Διάσκεψης κάλεσε 31 εμπειρογνώμονες στη δεύτερη συνεδρίαση της 1ης ομάδας. 

Οι εμπειρογνώμονες αντιστοιχήθηκαν στους πέντε άξονες εργασίας με βάση τον τομέα 

εμπειρογνωμοσύνης τους. Κλήθηκαν να προβούν σε μια σύντομη επισκόπηση των θεμάτων των 

διαφόρων υποαξόνων, να επισημάνουν τις σχετικές προκλήσεις όσον αφορά αυτά τα θέματα 

καθώς και τις υφιστάμενες διαφορετικές θέσεις και προτάσεις λύσεων εντός του τομέα. Όταν 

χρειαζόταν οι πολίτες μπορούσαν να ζητούν απευθείας διευκρινίσεις, ορισμούς ή πρόσθετες 

πληροφορίες σχετικά με το περιεχόμενο της συμβολής των εμπειρογνωμόνων. 

Αρκετοί εμπειρογνώμονες διέθεσαν επίσης χρόνο για να απαντήσουν σε ερωτήσεις που έθεσαν οι 

πολίτες στις υποομάδες. Οι εμπειρογνώμονες έλαβαν αυτές τις ερωτήσεις τηλεφωνικά ή μέσω 

ηλεκτρονικού ταχυδρομείου και οι απαντήσεις διαβιβάστηκαν στις υποομάδες. Επιπλέον, ήταν 

διαθέσιμοι ελεγκτές γεγονότων για να διευκρινίσουν βασικά ερωτήματα, ώστε οι συζητήσεις να 

μπορούν να βασίζονται σε πραγματικά στοιχεία. 

 

  



 

 

Εμπειρογνώμονες για τον άξονα 1 Εργασία στην Ευρώπη 

Υποάξονας Αγορά εργασίας 

 Boguslavas Gruževskis: Καθηγητής στο Πανεπιστήμιο του Βίλνιους. Εμπειρογνώμονας στον 

τομέα της απασχόλησης, της πολιτικής για την αγορά εργασίας, του κοινωνικού 

αποκλεισμού και της ποιότητας ζωής 

 Ágota Scharle: Συνιδρύτρια και κύρια ερευνητική εταίρος στο Ινστιτούτο Ανάλυσης 

Πολιτικής της Βουδαπέστης 

 Valentina Guerra: Υπεύθυνη πολιτικής του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Δικτύου 

Υποάξονας Νέοι και απασχόληση 

 Michał Polakowski: Καθηγητής στο Τμήμα Εργασίας και Κοινωνικής Πολιτικής, 

Πανεπιστήμιο Οικονομικής Επιστήμης και Οργάνωσης Επιχειρήσεων του Πόζναν 

Υποάξονας Ψηφιοποίηση στην εργασία 

 Mario Mariniello: Κύριος επιστημονικός συνεργάτης του Ινστιτούτου Bruegel και 

επικεφαλής του προγράμματος «Future of Work and Inclusive Growth» (Μέλλον της 

εργασίας και ανάπτυξη χωρίς αποκλεισμούς) 

 

Εμπειρογνώμονες για τον άξονα 2 Μια οικονομία για το μέλλον 

Υποάξονας Καινοτομία και ευρωπαϊκή ανταγωνιστικότητα 

 Daniel Gros: Μέλος του διοικητικού συμβουλίου και διακεκριμένος επιστημονικός 

συνεργάτης του Κέντρου Μελετών Ευρωπαϊκής Πολιτικής (CEPS) 

Υποάξονας Βιώσιμη οικονομία 

 Patrick Ten Brink: Διευθυντής πολιτικής της ΕΕ στο Ευρωπαϊκό Γραφείο Περιβάλλοντος 

Υποάξονας Ψηφιακή υποδομή 

 Gianluca Sgueo: Σύμβουλος στο υπουργείο Τεχνολογικής Καινοτομίας και Ψηφιακής 

Μετάβασης της Ιταλίας και συνεργάτης ερευνητής της Σχολής Διακυβέρνησης Βρυξελλών 

(Brussels School of Governance - BsoG) 

Υποάξονας Φορολογία 

 Chiara Putaturo: Σύμβουλος της ΕΕ για την ανισότητα και τη φορολογική πολιτική στο 

γραφείο Oxfam της ΕΕ 

 Willem Pieter de Groen: Κύριος συνεργαζόμενος ερευνητής και προϊστάμενος της Μονάδας 

Χρηματοπιστωτικών Αγορών και Ιδρυμάτων του CEPS 

Υποάξονας Γεωργία 

 Yves Madre: Αγρονόμος και οικονομολόγος του Farm Europe 

 

  

http://budapestinstitute.eu/index.php/about_us/datasheet/scharle_agota/en
http://budapestinstitute.eu/index.php/about_us/datasheet/scharle_agota/en
https://www.esn-eu.org/team/valentina-guerra
https://michalpolakowski.net/
https://www.bruegel.org/author/mario-mariniello/
https://www.ceps.eu/ceps-staff/daniel-gros/
https://eu.boell.org/en/person/patrick-ten-brink
http://www.gianlucasgueo.it/
https://www.oxfam.org/en/eu
https://www.ceps.eu/ceps-staff/willem-pieter-de-groen/
https://www.farm-europe.eu/who-are-we/


 

 

Εμπειρογνώμονες για τον άξονα 3 Μια δίκαιη κοινωνία 

Υποάξονας Ίσα δικαιώματα 

 Linda Senden: Καθηγήτρια του Πανεπιστημίου της Ουτρέχτης και συνδιευθύντρια του 

ερευνητικού προγράμματος και του Κέντρου για «Shared Regulation and Enforcement in 

Europe» (Κοινή ρύθμιση και επιβολή στην Ευρώπη) του Τμήματος Νομικής 

 Mark Bell: Καθηγητής του Trinity College στο Δουβλίνο και μέλος του διοικητικού 

συμβουλίου του Ιρλανδικού Κέντρου Ευρωπαϊκού Δικαίου 

Υποάξονας Δικαιότητα 

 Ingrid Robeyns: Πρόεδρος του τμήματος Δεοντολογίας των ιδρυμάτων στο Ινστιτούτο 

Δεοντολογίας του Πανεπιστημίου της Ουτρέχτης 

 Mikael Leyi: Γενικός Γραμματέας του Ιδρύματος SOLIDAR & SOLIDAR 

Υποάξονας Κοινωνική ασφάλιση 

 Elizabeth Gosme: Διευθύντρια της COFACE (Συνομοσπονδία Οικογενειακών Οργανώσεων 

της Ευρωπαϊκής Ένωσης) 

 Dorota Szelewa: Επίκουρη καθηγήτρια Κοινωνικής Δικαιοσύνης και Κοινωνικής Πολιτικής 

στο Πανεπιστημιακό Κολέγιο του Δουβλίνου 

Υποάξονας Πρόσβαση στον αθλητισμό 

 Eva Jacomet: Διευθύντρια προγράμματος στο Εργαστήριο ιδεών «Sport et Citoyenneté» 

 

Εμπειρογνώμονες για τον άξονα 4 Μάθηση στην Ευρώπη 

Υποάξονας Ευρωπαϊκή ταυτότητα 

 Mafalda Damaso: Επίκουρη καθηγήτρια του τμήματος Πολιτισμού, Μέσων ενημέρωσης και 

κλάδων της δημιουργικότητας, King’s College London 

 Susanne Zels: Συνιδρύτρια και διαχειρίστρια της Values Unite 

Υποάξονας Πολιτιστικές ανταλλαγές 

 Stefano Dominioni: Διευθυντής του Ευρωπαϊκού Ινστιτούτου Πολιτιστικών Διαδρομών του 

Συμβουλίου της Ευρώπης 

 Jimmy Jamar: Γενικός Γραμματέας της Europa Nostra στις Βρυξέλλες 

Υποάξονας Εναρμόνιση της εκπαίδευσης 

 Amélia Veiga: Επίκουρη καθηγήτρια της Σχολής Ψυχολογίας και Εκπαιδευτικών Επιστημών 

του Πανεπιστημίου του Πόρτο και ερευνήτρια του Κέντρου Έρευνας και Παρέμβασης στην 

Εκπαίδευση (CIIE) και του Κέντρου Έρευνας στις Πολιτικές Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης 

(CIPES) 

 Andrea Lapegna: Συντονιστής για την επικοινωνία και εκστρατείες της Πλατφόρμας δια βίου 

μάθησης 

  

https://www.uu.nl/medewerkers/lajsenden
https://www.tcd.ie/research/profiles/?profile=bellm1
http://www.ingridrobeyns.info/
https://www.solidar.org/en/about-us/secretariat
https://www.coface-eu.org/staff-member/liz-gosme/
https://dorotaszelewa.com/
https://dorotaszelewa.com/
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Υποάξονας Ψηφιακή εκπαίδευση 

 Altheo Valentini: Πρόεδρος του διοικητικού συμβουλίου της ευρωπαϊκής ένωσης κέντρων 

ψηφιακής ικανότητας «All Digital» 

Υποάξονας Ποιότητα, χρηματοδότηση και πρόσβαση στην εκπαίδευση 

 Giuseppina Tucci: Πρόεδρος της Πλατφόρμας δια βίου μάθησης και Γενική Γραμματέας του 

Οργανωτικού Γραφείου Ενώσεων Ευρωπαίων Μαθητών (OBESSU) 

Υποάξονας Περιβαλλοντική εκπαίδευση 

 Maximilian Eisenbart: Επικεφαλής έργου της πρωτοβουλίας νέων για την περιβαλλοντική 

εκπαίδευση SPARK και σπουδαστής για την παγκόσμια ευθύνη και ηγεσία 

 

Εμπειρογνώμονες για τον άξονα 5 Δεοντολογικός και ασφαλής ψηφιακός μετασχηματισμός 

Υποάξονας Εκδημοκρατισμός της ψηφιοποίησης 

 Elisa Lironi: Ανώτερο διοικητικό στέλεχος της Ευρωπαϊκής υπηρεσίας δράσης για τη 

δημοκρατία στην ευρωπαϊκή ιθαγένεια 

Υποάξονας Υγιής ψηφιοποίηση 

 Georgi Apostolov: Συντονιστής του ασφαλέστερου διαδικτυακού κέντρου της Βουλγαρίας 

Υποάξονας Κυβερνοασφάλεια 

 Vasiliki Artinopoulou: Καθηγήτρια Εγκληματολογίας στο Τμήμα Κοινωνιολογίας του 

Παντείου Πανεπιστημίου Κοινωνικών και Πολιτικών Επιστημών Αθηνών και Προϊσταμένη 

Τμήματος 

Υποάξονας Προστασία δεδομένων 

 Bart Preneel: Επικεφαλής της ομάδας «Ασφάλεια υπολογιστών και βιομηχανικής 

κρυπτογραφίας» του KU Leuven 
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4. Κύρια αποτελέσματα της συνεδρίασης: Ζητήματα και προσανατολισμοί 

Στο τέλος της 2ης συνεδρίασης, οι πολίτες της 1ης ομάδας ανέπτυξαν τα ακόλουθα ζητήματα και 

κατευθύνσεις2: 

Εργασία στην Ευρώπη 

Αγορά εργασίας 

Ζήτημα 1: Ισότητα στην ποιότητα ζωής (μεταξύ χωρών / μεταξύ αγροτικών και αστικών περιοχών) 

 Κατεύθυνση 1: Μια προορατική οικονομική πολιτική της ΕΕ για τον καλύτερο έλεγχο της 

παγκοσμιοποίησης. 

 Κατεύθυνση 2: Θα πρέπει να εγκριθεί μια «Magna Carta» που θα ρυθμίζει όλα τα κεντρικά 

θέματα στον τομέα των εργασιών. 

 Κατεύθυνση 3: Η εφαρμογή των κανονισμών της ΕΕ σε εθνικό επίπεδο είναι προβληματική. 

Ζήτημα 2: Εναρμόνιση - απελευθέρωση: υπέρ και κατά 

 Κατεύθυνση 1: Θα πρέπει να υπάρξει εναρμόνιση των δικαιωμάτων και των συνθηκών 

εργασίας των εργαζομένων 

 Κατεύθυνση 2: Η επιχειρηματική ελευθερία δεν πρέπει να υπόκειται σε αυστηρούς 

περιορισμούς 

 Κατεύθυνση 3: Η ΕΕ θα πρέπει να θεσπίσει έναν ευρωπαϊκό κατώτατο μισθό 

 Κατεύθυνση 4: Δικαίωμα στην απασχόληση για όλους 

Ζήτημα 3: Να ενισχυθούν τα δικαιώματα των εργαζομένων 

 Κατεύθυνση 1: Να υποστηριχτεί ο σχηματισμός συνδικαλιστικών οργανώσεων. 

Ζήτημα 4: Ισορροπία μεταξύ επαγγελματικής και ιδιωτικής ζωής 

 Κατεύθυνση 1: Πρέπει να γεφυρωθεί το χάσμα μεταξύ δημόσιου και ιδιωτικού τομέα. 

 Κατεύθυνση 2: Πρέπει να βελτιωθεί η φροντίδα (παιδιά, ηλικιωμένοι) ώστε να καταστεί 

δυνατή η καλύτερη ισορροπία μεταξύ επαγγελματικής και ιδιωτικής ζωής. 

 Κατεύθυνση 3: Εξακολουθεί να υφίσταται έντονη ανισότητα μεταξύ γυναικών και ανδρών. 

 Κατεύθυνση 4: Υπερεπείγουσα ανάγκη για την εφαρμογή των κατευθυντήριων γραμμών 

της ΕΕ στο εθνικό δίκαιο. 

 Κατεύθυνση 5: Δεν πρέπει να παραμελούνται οι διαφορετικές μορφές οικογένειας. 

Αυτό ισχύει και για τις οικογένειες που φροντίζουν άτομα με αναπηρία. 

  

                                                
2 Μεταφράστηκαν με τη βοήθεια αυτόματης μετάφρασης 



 

 

Ζήτημα 5: Σχέδιο δράσης της ΕΕ για τα κοινωνικά δικαιώματα 

 Κατεύθυνση 1: Το σχέδιο δράσης θα πρέπει να καταστεί νομικά δεσμευτικό, ώστε οι 

εθνικές κυβερνήσεις να είναι υποχρεωμένες να το εφαρμόσουν. 

 Κατεύθυνση 2: Περισσότερες πληροφορίες για τους πολίτες στις συγκεκριμένες αποφάσεις. 

 Κατεύθυνση 3: Πρέπει να προωθηθεί η ισότητα των φύλων. Το ίδιο ισχύει και για την 

ΙΣΟΤΗΤΑ ΑΜΟΙΒΗΣ. Η διαφάνεια των μισθών είναι ουσιαστικής σημασίας. 

 Κατεύθυνση 4: Ίσες ευκαιρίες για όλους (φύλο, σεξουαλικός προσανατολισμός, θρησκεία, 

άτομα με αναπηρία, κλπ.). 

Ζήτημα 6: Ενίσχυση της τοπικής κοινωνίας 

 Κατεύθυνση 1: Φορολογική απαλλαγή για τοπικά καλλιεργούμενα ή παραγόμενα αγαθά. 

 Κατεύθυνση 2: Καλύτερη προστασία των μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων. Ένα γραφείο 

της ΕΕ θα μπορούσε να παρέχει σχετική υποστήριξη, π.χ. πληροφορίες, νομική συνδρομή. 

 Κατεύθυνση 3: Θέσπιση καλύτερων κινήτρων για ριψοκίνδυνες δραστηριότητες 

 Κατεύθυνση 4: Νεοφυείς επιχειρήσεις στην τοπική οικονομία: Σύστημα δανείων που 

υποστηρίζονται από μεγάλες τράπεζες. Επίσης, στήριξη για την παροχή νομικών 

συμβουλών σε τοπικό επίπεδο. 

Ζήτημα 7: Βασικό εισόδημα άνευ όρων 

 Κατεύθυνση 1: Θα πρέπει να υπάρχει σύμβαση που να λαμβάνει υπόψη διάφορες πτυχές. 

Η Ευρωπαϊκή Ένωση θα πρέπει να παρακολουθεί τη συμμόρφωση. 

 Κατεύθυνση 2: Είναι καίριας σημασίας να υπάρξει ανάλογη προσαρμογή στο αντίστοιχο 

εθνικό πλαίσιο. 

 Κατεύθυνση 3: Πριν από την πρόβλεψη ενός άνευ όρων βασικού εισοδήματος, η ΕΕ πρέπει 

να θεσπίσει κατώτατο μισθό. 

 Κατεύθυνση 4: Το βασικό εισόδημα πρέπει να συνδυαστεί με τη ρύθμιση της 

μετανάστευσης. 

 Κατεύθυνση 5: Η καθιέρωση βασικού εισοδήματος είναι ουσιαστικής σημασίας και μπορεί 

να καταστήσει δυνατή μια αξιοπρεπή διαβίωση. 

Νέοι και απασχόληση 

Ζήτημα 1: Τα προγράμματα σπουδών και οι εμπειρίες κατά τη διάρκεια των σπουδών δεν είναι 

κατάλληλα προσαρμοσμένα στην ταχέως μεταβαλλόμενη αγορά εργασίας. Οι σπουδαστές έχουν 

ελάχιστες πιθανότητες να αποκτήσουν εμπειρία στην εν λόγω αγορά εργασίας. 

 Κατεύθυνση 1: Προτείνουμε να δοθεί στους μαθητές της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης 

η ευκαιρία να αποκτήσουν διαφορετικές εμπειρίες σε διάφορα εργασιακά περιβάλλοντα 

ή/και σε κοινωνικά προγράμματα, ώστε να αποκτήσουν εικόνα της αγοράς εργασίας. 

Σε μεταγενέστερο στάδιο σπουδών, προτείνουμε αυτή η εμπειρία να είναι πιο εστιασμένη 

στα ενδιαφέροντα και στην κατάρτισή τους. Με τον τρόπο αυτό, μαθαίνουν τη σημασία 

της ανάληψης ευθύνης, αποκτούν επίγνωση της πιθανής μελλοντικής τους πορείας και 

δείχνουν σεβασμό για τα διάφορα επαγγέλματα. 

 Κατεύθυνση 2: Προτείνουμε να δοθούν κίνητρα στις εταιρείες και τους οργανισμούς ώστε 

να παρέχουν πρακτική άσκηση, χορηγώντας τους φορολογικά ή/και άλλα οφέλη. 

  



 

 

Ζήτημα 2: Η απώλεια μη ψηφιακών δεξιοτήτων και κοινωνικών ικανοτήτων που απαιτούνται για την 

αγορά εργασίας. 

 Κατεύθυνση 1: Στις κοινωνικές ικανότητες συγκαταλέγονται οι ακόλουθες: Να μάθεις να 

συνεργάζεσαι με τους άλλους, να ακούς τους άλλους, να δείχνεις ανεκτικότητα, να 

ενθαρρύνεις τον διάλογο, να έχεις αντοχή και να δείχνεις κατανόηση, σεβασμό και 

εκτίμηση για τους άλλους. 

 Κατεύθυνση 2: Εκπαίδευσε τον εκπαιδευτή: Οι εκπαιδευτικοί πρέπει πρώτα να έχουν 

επίγνωση αυτών των κοινωνικών δεξιοτήτων και να εκπαιδεύονται για να καθοδηγούν 

αντίστοιχα τους νέους. Εκπαίδευσε τον εκπαιδευτή 

 Κατεύθυνση 3: Η εκπαίδευση του ανθρώπου, όπως η κλασική λογοτεχνία και η 

δεοντολογία, πρέπει να αποτελέσει εκ νέου αντικείμενο διδασκαλίας σε χώρες στις οποίες 

δεν προβλέπεται πλέον. 

 Κατεύθυνση 4: Οι νέοι πρέπει να ενθαρρύνονται να είναι ανεξάρτητοι στην κοινωνία. Αυτός 

είναι ο λόγος για τον οποίο πρέπει να ενθαρρύνονται να πραγματοποιούν σε μόνιμη βάση 

ατομική μελέτη (αυτοδιδασκαλία), να αναπτύσσουν κριτική σκέψη και να διατηρούν την 

επιθυμία για μάθηση. Να δοθεί προσοχή σε όλα τα διαφορετικά κοινωνικά στρώματα. 

Ζήτημα 3: Υπάρχουν πολλά εμπόδια για την ένταξη των νέων Ευρωπαίων και των νέων μη 

Ευρωπαίων στην αγορά εργασίας λόγω της έλλειψης εναρμόνισης των προγραμμάτων κατάρτισης 

και της αναγνώρισής τους, της διαχείρισης και των γνώσεων σχετικά με τα υφιστάμενα 

προγράμματα στην ΕΕ. 

 Κατεύθυνση 1: Η εκπαίδευση πρέπει να προσαρμόζεται καλύτερα στις μεταβαλλόμενες 

ανάγκες της αγοράς εργασίας. Ως εκ τούτου, οι εκπαιδευτικοί πρέπει να κατανοήσουν 

καλύτερα αυτές τις ανάγκες. 

Προτείνουμε τη διοργάνωση τακτικών διαβουλεύσεων μεταξύ πολιτικής, εκπαίδευσης 

και επιχειρήσεων για τον προσδιορισμό των αναγκών. 

 Κατεύθυνση 2: θα πρέπει να εναρμονιστούν καλύτερα η αμοιβαία αναγνώριση των 

διπλωμάτων και η τυποποίηση της κατάρτισης στην ΕΕ. 

Ζήτημα 4: Ποια διδάγματα μπορούμε να αντλήσουμε για το μέλλον όσον αφορά την έλλειψη 

κατάρτισης, πρακτικής άσκησης και πρόσβασης στην αγορά εργασίας που προκάλεσε η κρίση 

COVID-19, τα οποία έχουν μεγαλύτερο αντίκτυπο για τους νέους και τους πιο αδύναμους στην 

κοινωνία. 

 Κατεύθυνση 1: Πρόταση για την επανενεργοποίηση των προγραμμάτων που είχαν ήδη 

αναπτυχθεί πριν από την πανδημία: Δυστυχώς, ορισμένοι σύνδεσμοι προς τα προγράμματα 

αυτά, οι οποίοι είναι διαθέσιμοι στον δικτυακό τόπο της ΕΕ, δεν είναι πλέον 

επικαιροποιημένοι. Η Ευρώπη θα πρέπει επίσης να παρέχει προγράμματα για παιδιά κάτω 

των 18 ετών. 

 Κατεύθυνση 2: Η ΕΕ θα πρέπει να προβάλει καλύτερα τα διάφορα προγράμματα που 

δρομολογεί για την ανάκαμψη της πανδημίας, π.χ. το πρόγραμμα ALMA 

 Κατεύθυνση 3: Λόγω της πανδημίας, υπάρχει μικρότερη δυνατότητα κινητικότητας των 

νέων για να εργαστούν σε άλλα κράτη μέλη. Για τον λόγο αυτό, πρέπει να επιταχύνουμε τα 

ψηφιακά προγράμματα για την προώθηση αυτής της ανταλλαγής. 

  



 

 

 Κατεύθυνση 4: Θα πρέπει να ελαχιστοποιηθούν τα μειονεκτήματα που αντιμετωπίζουν 

οι σπουδαστές λόγω της παράτασης των σπουδών τους, καθώς δεν μπόρεσαν να 

πραγματοποιήσουν πρακτική άσκηση. Τα μειονεκτήματα είναι, για παράδειγμα τα 

ακόλουθα: Κόστος, ανανέωση εγγραφής, καθυστερήσεις στην ένταξη στην αγορά εργασίας. 

 Κατεύθυνση 5: Οι κυβερνήσεις πρέπει να είναι σε θέση να αντιδρούν με ταχύτερο και πιο 

ευέλικτο τρόπο όταν προκύπτουν επείγουσες περιστάσεις, όπως μια κρίση. Προτείνουμε να 

αντληθούν διδάγματα και να εκπονηθούν πιο ευέλικτα νέα σενάρια για μια επόμενη 

κατάσταση επείγουσας ανάγκης (σχετικά με την εργασία, την εκπαίδευση, κλπ.). 

Ζήτημα 5: Είναι δύσκολο να οργανωθούν αρκετές διαφορετικές περίοδοι πρακτικής άσκησης σε 

απομακρυσμένες περιοχές 

 Κατεύθυνση 1: Στις απομακρυσμένες περιοχές, τα τοπικά σχολεία, οι κυβερνήσεις, οι 

οργανώσεις και οι επιχειρήσεις πρέπει να συνεργαστούν στενά για να εξασφαλιστεί ότι οι 

εν λόγω περίοδοι πρακτικής άσκησης είναι επίσης αποτελεσματικές. 

Ψηφιοποίηση στην εργασία 

Ζήτημα 1: Στην Ευρώπη υπάρχει μια συνεχιζόμενη κατάσταση απώλειας θέσεων εργασίας υπέρ μη 

ευρωπαϊκών χωρών λόγω της εξωτερικής ανάθεσης, της μετεγκατάστασης, της ψηφιοποίησης και 

της έξυπνης εργασίας 

 Κατεύθυνση 1: Να επιδιωχθεί η διατήρηση θέσεων εργασίας εντός της Ευρώπης. 

 Κατεύθυνση 2: Να θεσπιστούν κίνητρα και νομοσχέδια που συμβάλλουν στη διατήρηση 

θέσεων εργασίας στην ΕΕ/στις ευρωπαϊκές χώρες με βάση την ευρωπαϊκή αναγνωρισμένη 

ποιότητα. 

 Κατεύθυνση 3: Να επιδιωχθεί η επίτευξη συγκρίσιμων επιπέδων μισθών μεταξύ των χωρών 

παραγωγής σε διεθνές επίπεδο. 

 Κατεύθυνση 4: Να επιδιωχθεί η διατήρηση ευρωπαϊκών, υψηλότερων προτύπων ποιότητας 

ως προς την οργάνωση της εργασίας και τα δικαιώματα των εργαζομένων. 

 Κατεύθυνση 5: Να ενθαρρυνθούν οι ευρωπαϊκές επιχειρήσεις να αναλάβουν μεγαλύτερη 

κοινωνική ευθύνη διατηρώντας παράλληλα την έδρα τους στην Ευρώπη. 

 Κατεύθυνση 6: Ως έσχατη λύση, να φορολογηθεί η μετεγκατάσταση. 

 Κατεύθυνση 7: Να υπάρξει αυξημένος συντονισμός των πολιτικών για την εργασία μεταξύ 

των ευρωπαϊκών χωρών. 

 Κατεύθυνση 8: Να καταμετρηθεί ο αριθμός των θέσεων εργασίας που μπορούν να 

μετεγκαθίστανται κάθε χρόνο σε μη ευρωπαϊκές χώρες. 

Ζήτημα 2: Σύγκρουση μεταξύ εργασίας και ιδιωτικής ζωής στην έξυπνη εργασία 

 Κατεύθυνση 1: Να εναρμονιστεί η ρύθμιση της έξυπνης εργασίας σε ευρωπαϊκό επίπεδο 

και να ελεγχθεί το επίπεδο της συμμόρφωσης προς αυτή. 

 Κατεύθυνση 2: Να δοθεί εξουσία λήψης αποφάσεων στους εργαζομένους όσον αφορά την 

οργάνωση της εργασίας τους στο σπίτι (π.χ. οικογένειες με παιδιά). 

 Κατεύθυνση 3: Να μειωθεί ο χρόνος εργασίας και να αυξηθεί η αποτελεσματικότητά του 

μέσω της τεχνολογίας. 

 Κατεύθυνση 4: Να καταρτιστούν συμβάσεις με σαφείς και τυποποιημένους όρους που θα 

αναφέρουν ποια καθήκοντα πρέπει να εκτελεστούν από το σπίτι και ποια όχι. 

  



 

 

 Κατεύθυνση 5: Να εναρμονιστεί η έξυπνη εργασία σε ευρωπαϊκό επίπεδο με την πρόβλεψη 

ωραρίων εργασίας, διαθεσιμότητας, ανάπαυσης (δικαίωμα αποσύνδεσης) και ελέγχου της 

συμμόρφωσης των κανονισμών. 

 Κατεύθυνση 6: Να εναρμονιστεί και να ελεγχθεί η διαθεσιμότητα ακόμη και σε περιόδους 

διακοπών για περιπτώσεις έκτακτης ανάγκης. 

 Κατεύθυνση 7: Να εναρμονιστούν οι κανονισμοί σχετικά με την έξυπνη εργασία σε 

ευρωπαϊκό επίπεδο και να αποφευχθεί ο αποκλεισμός των έξυπνων εργαζομένων από την 

κοινωνική ζωή. 

 Κατεύθυνση 8: Να εναρμονιστεί η ρύθμιση της έξυπνης εργασίας σε ευρωπαϊκό επίπεδο 

και να ελεγχθεί το επίπεδο της συμμόρφωσης προς αυτή στους χώρους εργασίας. 

Ζήτημα 3: Αστάθεια της αγοράς εργασίας που προκαλεί άγχος και διαφορετική συμμετοχή 

(νέοι, νέοι ενήλικες), δυσκολία προσαρμογής στην ψηφιακή μετάβαση εν γένει (ηλικιωμένοι), 

ταχεία απαξίωση δεξιοτήτων στη διαδικασία ψηφιοποίησης που επηρεάζει την επάρκεια των 

εργαζομένων σε νέα καθήκοντα, χάσμα μεταξύ των νέων και των ηλικιωμένων στην ψηφιοποίηση 

 Κατεύθυνση 1: Να δημιουργηθεί κοινό πλαίσιο μαθημάτων κατάρτισης σε ευρωπαϊκό 

επίπεδο μέσω ψηφιακών πλατφορμών. 

 Κατεύθυνση 2: Να εναρμονιστεί το περιεχόμενο των μαθημάτων κατάρτισης σε ευρωπαϊκό 

επίπεδο για την επίτευξη ομοιογενούς εκπαιδευτικού επιπέδου (π.χ. γλώσσες). 

 Κατεύθυνση 3: Να ενισχυθεί η ταυτότητα και ο ευρωπαϊκός πολιτισμός μέσω ψηφιακών 

πλατφορμών. 

 Κατεύθυνση 4: Να αυξηθεί η πρόσβαση των πολιτών σε ψηφιακές συσκευές· όλα τα παιδιά 

πρέπει να έχουν ισότιμη πρόσβαση στην ψηφιοποίηση. 

 Κατεύθυνση 5: Να δημιουργηθούν πλατφόρμες που βοηθούν στη μελέτη ξένων γλωσσών 

που συνδέουν τους νέους σε ευρωπαϊκό επίπεδο. 

 Κατεύθυνση 6: Να δημιουργηθούν προγράμματα για την προσέγγιση των νέων με τις 

επιχειρήσεις. 

 Κατεύθυνση 7: Να δημιουργηθούν νέες θέσεις εργασίας στη διαχείριση πλατφορμών. 

 Κατεύθυνση 8: Να δημιουργηθούν ψηφιακές πλατφόρμες ανταλλαγής για συνταξιούχους. 

 Κατεύθυνση 9: Να ενθαρρυνθεί η ψηφιοποίηση για την επανειδίκευση των εργαζομένων 

(π.χ. μητρότητα). 

 Κατεύθυνση 10: Να εμπλουτιστούν οι ψηφιακές πλατφόρμες κατάρτισης με διαφορετικά 

περιεχόμενα, σε διαφόρους τομείς γνώσεων. 

 Κατεύθυνση 11: Να δημιουργηθούν διαφορετικές πλατφόρμες ανά θέμα και να 

διευκολυνθεί η χρήση τους. 

 

  



 

 

Ζήτημα 4: Αυξημένος, υπερβολικός περιβαλλοντικός αντίκτυπος στον έλεγχο των ευρωπαϊκών 

χωρών όσον αφορά τις νέες τεχνολογίες 

 Κατεύθυνση 1: Να ενθαρρυνθεί η παραγωγή πρωτογενούς ενέργειας από ανανεώσιμες 

πηγές για τη λειτουργία ψηφιακών συσκευών. 

 Κατεύθυνση 2: Να γίνουν επενδύσεις στην έρευνα, στην ευρωπαϊκή παραγωγή, 

στην ανακύκλωση συσκευών (μπαταρίες, άλλες συσκευές). 

 Κατεύθυνση 3: Να θεσπιστούν κίνητρα για ευρεία παραγωγή ενέργειας (εταιρείες, 

οικογένειες) 

 Κατεύθυνση 4: Να δοθεί ώθηση στις δημόσιες μεταφορές. 

 Κατεύθυνση 5: Να υπολογιστούν οι επιπτώσεις της ψηφιακής τεχνολογίας στην υγεία και το 

περιβάλλον. 

 Κατεύθυνση 6: Να ελεγχθεί ο αντίκτυπος των ψηφιακών αποβλήτων. 

 Κατεύθυνση 7: Να δοθούν κίνητρα στους πολίτες για να ανακυκλώνουν τα ψηφιακά 

απόβλητα. 

 Κατεύθυνση 8: Να καθιερωθεί επίσης έλεγχος της συμμόρφωσης με το νομικό πλαίσιο για 

τα απόβλητα ψηφιακών συσκευών. 

 Κατεύθυνση 9: Να ελεγχθεί ο περιβαλλοντικός αντίκτυπος της εξόρυξης σπάνιων γαιών. 

 Κατεύθυνση 10: Να ελεγχθούν οι επιπτώσεις στην εργασία από την εξόρυξη σπάνιων γαιών 

(ιδίως στην παιδική εργασία). 

 Κατεύθυνση 11: Να διερευνηθεί η δυνατότητα εξόρυξης πρώτων υλών και παραγωγής 

ψηφιακών συσκευών στην Ευρώπη που κλείνουν την αλυσίδα παραγωγής. 

 Κατεύθυνση 12: Να αξιολογηθούν οι περιβαλλοντικές επιπτώσεις των κρυπτονομισμάτων 

που απαιτούν σπατάλη ενέργειας που δεν παράγεται με βιώσιμο τρόπο. 

Μια οικονομία για το μέλλον 

Καινοτομία και ευρωπαϊκή ανταγωνιστικότητα 

 

Ζήτημα 1: Οι διαδικασίες παραγωγής και η αλυσίδα εφοδιασμού πρώτων υλών δεν είναι επαρκώς 

ασφαλείς, βιώσιμες και καινοτόμες 

 Κατεύθυνση 1: Συνιστούμε στην ΕΕ να επενδύσει στην έρευνα και την καινοτομία για την 

ανάπτυξη νέων υλικών και πόρων ή υλικών και πόρων με το μικρότερο περιβαλλοντικό 

αποτύπωμα. 

 Κατεύθυνση 2: Συνιστούμε στην ΕΕ να εστιάσει και να επενδύσει σε τρόπους αξιοποίησης 

των υφιστάμενων πόρων με τον πλέον αποτελεσματικό τρόπο (για παράδειγμα την 

ανακύκλωση). 

 Κατεύθυνση 3: Συνιστούμε να επιδιωχθεί η συντόμευση των αλυσίδων εφοδιασμού και η 

μικρότερη εξάρτηση από υλικά που εισάγονται από άλλα μέρη του πλανήτη. Να γίνουν 

επενδύσεις σε τοπικούς πόρους. 

 Κατεύθυνση 4: Συνιστούμε την παροχή μεγαλύτερης στήριξης στις επιχειρήσεις που 

επενδύουν στη μείωση του περιβαλλοντικού κόστους της διαδικασίας παραγωγής τους 

καθώς και στην ανάπτυξη λιγότερο δαπανηρών για το περιβάλλον προϊόντων. 

 Κατεύθυνση 5: Συνιστούμε να επιβάλλεται υψηλότερος φόρος στις περιβαλλοντικά 

επιζήμιες και μη βιώσιμες εταιρείες απ’ ό,τι στις περιβαλλοντικά υπεύθυνες. 



 

 

Ζήτημα 2: Η τριτοβάθμια εκπαίδευση, η ανταλλαγή ιδεών και η ανταλλαγή γνώσεων δεν είναι 

επαρκώς προσβάσιμες 

 Κατεύθυνση 1: Συνιστούμε στην ΕΕ να υιοθετήσει κοινές αξίες στην εκπαίδευση και ένα 

ενοποιημένο σύστημα βαθμολόγησης για την αύξηση της κινητικότητας των σπουδαστών. 

 Κατεύθυνση 2: Συνιστούμε τα επαγγελματικά προσόντα (όπως τα πτυχία) να μπορούν να 

μεταβιβάζονται πλήρως και να αναγνωρίζονται σε όλα τα κράτη μέλη της ΕΕ. 

Ζήτημα 3: Η πρόσβαση στην τεχνολογία δεν είναι ισότιμη σε ολόκληρη την ΕΕ — ορισμένοι τομείς 

στερούνται κρίσιμων υποδομών 

 Κατεύθυνση 1: Συνιστούμε στην ΕΕ να καταστήσει τις ευκαιρίες και την τεχνολογική 

ανάπτυξη πιο ισότιμες σε όλα τα κράτη μέλη. 

 Κατεύθυνση 2: Συνιστούμε βιώσιμη και έξυπνη ανακατανομή της υφιστάμενης τεχνολογίας 

(π.χ. συσκευές). 

 Κατεύθυνση 3: Συνιστούμε τη λήψη μέτρων κατά της «προγραμματισμένης απαξίωσης». 

 Κατεύθυνση 4: Συνιστούμε στην ΕΕ να αναλάβει ενεργό ρόλο για την πρόληψη της αύξησης 

των μονοπωλίων στον τομέα τον τηλεπικοινωνιών μεταξύ των παρόχων υπηρεσιών 

Διαδικτύου. 

 Κατεύθυνση 5: Συνιστούμε στην ΕΕ να καταβάλει προσπάθειες για να καταστεί η 

τεχνολογία πιο προσιτή στις μεγαλύτερες γενιές. 

Ζήτημα 4: Δεν υπάρχει επαρκής συνεργασία μεταξύ των πανεπιστημίων εντός της ΕΕ — το δυναμικό 

καινοτομίας δεν αξιοποιείται επαρκώς 

 Κατεύθυνση 1: Συνιστούμε στην ΕΕ να καταβάλει περισσότερες προσπάθειες για την 

υλοποίηση των αποτελεσμάτων της έρευνας, ώστε να μην μείνουν γράμμα κενό 

περιεχομένου. 

 Κατεύθυνση 2: Συνιστούμε να συγκεντρωθούν τα αποτελέσματα της έρευνας σε δημόσια 

διαθέσιμες, δωρεάν και κεντρικές βάσεις δεδομένων. 

Ζήτημα 5: Η τεχνολογική και επιστημονική καινοτομία υποχρηματοδοτούνται. Ως εκ τούτου, 

τα χρήματα υπαγορεύουν την κατεύθυνση της έρευνας 

 Κατεύθυνση 1: Συνιστούμε να υπάρχει ένα σύστημα που θα επιτρέπει στους επιστήμονες 

που ερευνούν παρόμοια φαινόμενα να αξιοποιούν από κοινού τους πόρους τους. 

 Κατεύθυνση 2: Συνιστούμε στην ΕΕ να συγκεντρώσει πόρους για τη χρηματοδότηση 

συγκεκριμένων τομέων έρευνας. 

Ζήτημα 6: Η ποιότητα της εκπαίδευσης και των μεθόδων διδασκαλίας είναι συχνά παρωχημένη και 

όχι αρκετά σύγχρονη/προοδευτική. Η καινοτομία γεννάται σε επίπεδο σχολείου! 

 Κατεύθυνση 1: Συνιστούμε στους εκπαιδευτικούς να λαμβάνουν συνεχή κατάρτιση και να 

ανταλλάσσουν βέλτιστες πρακτικές σε διασυνοριακό επίπεδο. Αυτό θα μπορούσε να 

συμβεί μέσω διασκέψεων, ψηφιακών πλατφορμών κ.λπ. (σε επίπεδο ΕΕ). Οι λύσεις αυτές 

θα πρέπει να προωθηθούν και να δημοσιοποιηθούν ευρέως. 

 Κατεύθυνση 2: Συνιστούμε την ενσωμάτωση επικαιροποιημένων επιστημονικών 

πορισμάτων σχετικά με τους αποτελεσματικότερους τρόπους μάθησης στις διδακτικές 

πρακτικές σε ολόκληρη την ΕΕ, καθώς και τη συνεχή έρευνα σε αυτόν τον τομέα. 

 Κατεύθυνση 3: Συνιστούμε τη δημιουργία ενός συνεκτικού ευρωπαϊκού συστήματος 

ελέγχου ποιότητας όσον αφορά τις πρακτικές διδασκαλίας. 

Ζήτημα 7: Οι μεγάλες εταιρείες συχνά δεν επιθυμούν να δραστηριοποιηθούν στην Ευρώπη και 

μεταφέρουν τις δραστηριότητές τους αλλού 



 

 

Βιώσιμη οικονομία 

Ζήτημα 1: Οι μέθοδοι παραγωγής μας είναι πολύ ρυπογόνες. Πώς να αναθεωρήσουμε τις τεχνικές 

παραγωγής μας για να τις καταστήσουμε πιο δεοντολογικές; 

 Κατεύθυνση 1: Προτείνουμε νέους κανονισμούς για τις τεχνικές παραγωγής (σχετικά με τη 

διάρκεια ζωής των προϊόντων, τις εκπομπές αερίων του θερμοκηπίου, την προσαρμογή στα 

όρια του συστήματος διαβίωσης), συμπεριλαμβανομένων των επιδοτήσεων για την 

ενθάρρυνση των επιχειρήσεων που επιθυμούν να αναπτύξουν πράσινες τεχνικές. 

 Κατεύθυνση 2: Προτείνουμε μέτρα για τη μείωση των αποβλήτων και, ως εκ τούτου, των 

επιπτώσεων των ρυπογόνων βιομηχανιών στο περιβάλλον. Ειδικότερα, προτείνουμε να 

υποχρεωθούν οι εταιρείες να παράγουν πιο έξυπνα (μέθοδοι, δεοντολογία, υλικά). 

 Κατεύθυνση 3: Να εκπαιδευθούν οι παραγωγοί και οι σπουδαστές σε αυτούς τους τομείς, 

ώστε οι επαγγελματίες να γνωρίζουν τα θέματα και να υιοθετούν πιο αποτελεσματικά μέσα 

και τεχνικές παραγωγής. Ειδικότερα, προτείνουμε να συμπεριληφθεί στα προγράμματα 

σπουδών ένα μάθημα για την οικολογική εκπαίδευση. 

 Κατεύθυνση 4: Να αναπτυχθούν δράσεις με άμεσο αντίκτυπο βραχυπρόθεσμα. 

 Κατεύθυνση 5: Να ενθαρρυνθεί η οικονομία της ανακύκλωσης, μεταξύ άλλων στους τομείς 

της βιομηχανίας και της ενέργειας. 

Ζήτημα 2: Παράγουμε πάρα πολλά απόβλητα στην Ευρώπη 

 Κατεύθυνση 1: Να προωθηθούν προγράμματα μηδενικών αποβλήτων και εκπαιδευθούν οι 

καταναλωτές. 

 Κατεύθυνση 2: Να στηριχθεί περισσότερο η ανακύκλωση στην Ευρώπη: Ειδικότερα, 

προτείνουμε την ανάπτυξη της ανακύκλωσης τεχνολογικών εργαλείων όπως τα τηλέφωνα, 

ιδίως με την προώθηση της αγοράς μεταχειρισμένων προϊόντων. 

 Κατεύθυνση 3: Πρέπει να καταπολεμήσουμε την «προγραμματισμένη απαξίωση», 

μεταξύ άλλων με την προώθηση της υπεύθυνης κατανάλωσης, επιλέγοντας προϊόντα με 

μεγαλύτερη διάρκεια ζωής (τεχνολογία, ένδυση). 

 Κατεύθυνση 4: Συνιστούμε δράσεις για την ανακύκλωση ενέργειας. 

Ζήτημα 3: Οι μορφές ενέργειας που χρησιμοποιούμε είναι υπερβολικά ρυπογόνες και δεν είναι 

βιώσιμες μακροπρόθεσμα. Πώς μπορούν να συνδυαστούν οι οικονομικές ανάγκες και οι 

ανανεώσιμες πηγές ενέργειας για τη μετάβαση σε μια περιβαλλοντική οικονομία; 

 Κατεύθυνση 1: Να αυξηθεί το μερίδιο της ηλιακής ενέργειας στην παραγωγή ενέργειας 

στην ΕΕ, μεταξύ άλλων με την προώθηση της μικρής κλίμακας παραγωγής ενέργειας σε 

ατομικό επίπεδο. 

 Κατεύθυνση 2: Να αναπτυχθεί η αιολική ενέργεια και να γίνουν επενδύσεις σε αυτήν. 

 Κατεύθυνση 3: Να αναπτυχθεί η ενέργεια υδρογόνου. 

 Κατεύθυνση 4: Να χρησιμοποιείται το θαλασσινό νερό για την παραγωγή ηλεκτρικής 

ενέργειας. 

Ζήτημα 4: Υπάρχει υπερκατανάλωση και αποσύνδεση μεταξύ των γραμμών παραγωγής και των 

καταναλωτών: Πώς μπορούμε να ανανεώσουμε τις εγκαταστάσεις παραγωγής μας σε τοπικό 

επίπεδο και να δημιουργήσουμε μια κυκλική οικονομία (όσον αφορά την παραγωγή και την 

αποδόμηση); 

 Κατεύθυνση 1: Να μειωθεί ο αριθμός των μεσαζόντων μεταξύ της παραγωγής και των 

καταναλωτών. 



 

 

 Κατεύθυνση 2: Ανάγκη αλλαγής του προτύπου της «προσφοράς και ζήτησης» σε ένα 

πρότυπο αναγκών και ορίων. Πρέπει να εγκαταλείψουμε το πρότυπο της αναζήτησης 

κέρδους ως οικονομικού στόχου. 

 Κατεύθυνση 3: Να θεσπίσουμε νόμο για τα πλαστικά δοχεία με σκοπό τη μείωσή τους. 

 Κατεύθυνση 4: Να ενθαρρύνουμε τους πολίτες να υιοθετήσουν πιο υπεύθυνες 

συμπεριφορές. 

Ζήτημα 5: Τα ψηφιακά εργαλεία και η αγορά τεχνολογίας καταναλώνουν πολλή ενέργεια και 

αποτελούν μείζονες πηγές ρύπανσης: Πώς μπορούν να επιτευχθούν ενάρετες και βιώσιμες 

τεχνολογικές εφαρμογές και τεχνολογικές εξελίξεις; 

 Κατεύθυνση 1: Να ρυθμιστεί νομοθετικά η εξόρυξη bitcoin. 

Ζήτημα 6: Τα αέρια του θερμοκηπίου αποτελούν κίνδυνο για το κλίμα: Πώς να περιοριστούν οι 

εκπομπές αερίων του θερμοκηπίου στην παραγωγή; 

 Κατεύθυνση 1: Να καθοριστούν στόχοι για τις εκπομπές αερίων θερμοκηπίου σε 

περιφερειακό επίπεδο. 

Ζήτημα 7: Οι καταναλωτές έχουν δύναμη αλλά δεν το συνειδητοποιούν: πώς μπορούν να 

εκπαιδευτούν στη βιώσιμη οικονομία και να ενθαρρύνουν διαφορετικές συμπεριφορές; 

 Κατεύθυνση 1: Να εισαχθεί ένα μάθημα οικολογικής εκπαίδευσης των πολιτών. 

 Κατεύθυνση 2: Να εγκαταλειφθεί το πρότυπο της ανάπτυξης. 

Ζήτημα 8: Οι μεταφορές αποτελούν άλλη μια σημαντική πηγή ρύπανσης: Πώς μπορούν να 

λειτουργήσουν οι βιώσιμες μεταφορές; 

 Κατεύθυνση 1: Επανεξέταση των υποδομών μεταφορών για την προώθηση της χρήσης των 

δημόσιων μεταφορών και της ήπιας κινητικότητας. 

  



 

 

Φορολογία 

Ζήτημα 1: Η φορολογία δεν είναι κοινωνικά δίκαιη: Πώς μπορεί να γίνει πιο κοινωνικά δίκαιη; 

 Κατεύθυνση 1: Συνιστούμε την τυποποίηση του ευρωπαϊκού φορολογικού συστήματος. 

 Κατεύθυνση 2: Καλύτερη εκπαίδευση σχετικά με το φορολογικά ζητήματα και καλύτερη 

ενημέρωση σχετικά με τον τρόπο χρήσης των φόρων. 

 Κατεύθυνση 3: Συνιστούμε την εισαγωγή νέων φόρων. 

 Κατεύθυνση 4: Να φορολογούνται οι μη οικολογικές μορφές ενέργειας για την αλλαγή των 

προτύπων παραγωγής και κατανάλωσης και του ενεργειακού μοντέλου. 

 Κατεύθυνση 5: Συνιστούμε τη φορολόγηση του κρυπτονομίσματος. 

 Κατεύθυνση 6: Συνιστούμε τη φορολόγηση των καυσίμων. 

Ζήτημα 2: Η δημιουργία νέας επιχείρησης είναι δύσκολη από οικονομική και φορολογική σκοπιά: 

Πώς μπορεί να διευκολυνθεί η δημιουργία νέων εταιρειών μέσω φορολογικών πλεονεκτημάτων; 

 Κατεύθυνση 1: Συνιστούμε τη θέσπιση φορολογικού πλεονεκτήματος για τις νέες 

επιχειρήσεις που εφαρμόζουν βιώσιμες μεθόδους 

 Κατεύθυνση 2: Να δημιουργηθεί προοδευτικό φορολογικό σύστημα για τις μικρές και τις 

μεσαίες επιχειρήσεις με βάση τα εισοδήματα των επιχειρήσεων 

 Κατεύθυνση 3: Μια πιο σαφής ευρωπαϊκή βοήθεια για τη δημιουργία νέων επιχειρήσεων 

 Κατεύθυνση 4: Νομιμοποίηση μαλακών ναρκωτικών όπως η κάνναβη 

 Κατεύθυνση 5: Επιβολή κριτηρίων διαφάνειας στις πολυεθνικές εταιρείες 

Ζήτημα 3: Οι εταιρείες (ιδιωτικές και δημόσιες) δεν συνειδητοποιούν επαρκώς τις κοινωνικές και 

περιβαλλοντικές ευθύνες τους σε ολόκληρη την Ευρώπη. 

 Κατεύθυνση 1: Να εναρμονιστεί ο τρόπος με τον οποίο η κοινωνική και περιβαλλοντική 

ευθύνη υλοποιείται από ιδιωτικές και δημόσιες επιχειρήσεις σε ολόκληρη την Ευρώπη. 

 Κατεύθυνση 2: Επιβολή φορολογικών κυρώσεων σε εταιρείες που δεν πληρούν τα εν λόγω 

πρότυπα. 

 Κατεύθυνση 3: Ανταμοιβή για τις επιχειρήσεις που πληρούν αυτά τα πρότυπα και 

υιοθετούν μια βιώσιμη μετάβαση. 

Ζήτημα 4: Φοροδιαφυγή: Μετεγκατάσταση εταιρειών που αναζητούν φορολογικά πλεονεκτήματα. 

 Κατεύθυνση 1: Θέσπιση συγκεκριμένου φόρου για την αποφυγή της μετεγκατάστασης με 

σκοπό τη φοροδιαφυγή. 

 Κατεύθυνση 2: Ευρωπαϊκή φορολόγηση των μεγάλων διεθνών εταιρειών. 

 Κατεύθυνση 3: Ευρωπαϊκή φορολόγηση των επιχειρήσεων (στην αλλοδαπή) που δεν 

καταβάλλουν φόρο στον τόπο παραγωγής του πλούτου. 

  



 

 

Γεωργία 

Ζήτημα 1: Η διαφορά μεταξύ των τιμών των τροφίμων διατηρεί το χάσμα διατροφικής ποιότητας. 

Προκαλεί πρόβλημα δημόσιας υγείας και πρόβλημα ατομικής φροντίδας. 

 Κατεύθυνση 1: Να τιμωρούνται (μέσω επιβολής φόρων) τα λιγότερο υγιεινά τρόφιμα. 

 Κατεύθυνση 2: Φόροι επί τροφίμων «πολυτελείας». 

 Κατεύθυνση 3: Η αξιολόγηση των προϊόντων θα πρέπει να βασίζεται σε 2 κριτήρια 

(πόσο υγιεινά είναι και πόσο βιώσιμα για το περιβάλλον). 

 Κατεύθυνση 4: Να αναπτυχθούν κοινωνικά παντοπωλεία και παντοπωλεία κοινωνικής 

αλληλεγγύης που θα προορίζονται για χαμηλά εισοδήματα. 

Ζήτημα 2: Επισήμανση και ποιοτικός έλεγχος των προϊόντων 

 Κατεύθυνση 1: Εξασφάλιση πιο ανακυκλώσιμων συσκευασιών. 

 Κατεύθυνση 2: Να θεσπιστεί σύστημα καταστολής της απάτης σε ευρωπαϊκό επίπεδο. 

 Κατεύθυνση 3: Να θεσπιστούν κυρώσεις για προϊόντα που δεν φέρουν επισήμανση 

συμμόρφωσης. 

 Κατεύθυνση 4: Όλα τα συστατικά πρέπει να αναγράφονται ευδιάκριτα 

(ιδίως αλλεργιογόνα). 

 Κατεύθυνση 5: Να χρησιμοποιούνται οι υφιστάμενες τεχνολογίες για τον προσδιορισμό της 

αλυσίδας παραγωγής τροφίμων (ενημέρωση για την προέλευση όλων των εισροών). 

Να διενεργούνται αναλύσεις από ανεξάρτητους φορείς για τη διατροφή των εκτρεφόμενων 

ζώων (καθιέρωση συστήματος παρακολούθησης)· Τα εισαγόμενα προϊόντα θα πρέπει να 

έχουν τις ίδιες απαιτήσεις ποιότητας με τα ευρωπαϊκά προϊόντα. 

Ζήτημα 3: Να στηριχθεί ο μετασχηματισμός της γεωργίας ώστε να ληφθούν υπόψη οι πόροι και οι 

περιβαλλοντικές επιπτώσεις. 

 Κατεύθυνση 1: Να αναπτυχθούν και προωθηθούν οι βιώσιμες καλλιέργειες χωρίς μείωση 

του ακαλλιέργητου μεριδίου γης που πρέπει να διατηρηθεί ανέπαφο (χωρίς ΓΤΟ). Τεχνικές 

ακριβείας, κατακόρυφες τεχνικές. 

Ζήτημα 4: Να ληφθούν υπόψη οι συμπληρωματικές παραγωγές των χωρών της Ένωσης και η τοπική 

διάσταση. 

 Κατεύθυνση 1: Απαιτείται συντονισμός μεταξύ των γεωργών (επιλογές του τύπου 

παραγωγής, ποσότητες και δημοσιονομικές επιπτώσεις αυτών των επιλογών). 

 Κατεύθυνση 2: Να επιτευχθεί ισορροπία μεταξύ της παραγωγής που βασίζεται σε 

ζωοτροφές και της τοπικής παραγωγής 

 Κατεύθυνση 3: Όχι η ίδια παραγωγή παντού αλλά προσαρμοσμένη στα χαρακτηριστικά του 

οικείου περιβάλλοντος. 

 Κατεύθυνση 4: Έρευνα και ανάπτυξη σχετικά με το ερώτημα τι μπορεί να φυτευτεί ανάλογα 

με την περιοχή (κλιματικές συνθήκες). 

 Κατεύθυνση 5: Στήριξη των τοπικών παραγωγών με την οργάνωση μεθόδων διανομής 

(άμεση συναλλαγή από παραγωγό σε καταναλωτές). 

  



 

 

Ζήτημα 5: Η χρήση φυτοφαρμάκων αποτελεί πρόβλημα. Πώς μπορεί να κατασκευαστεί ένα προϊόν 

που δεν είναι επιβλαβές; Οι μέλισσες –που θεωρούνται δείκτες ποιότητας– υποφέρουν. 

 Κατεύθυνση 1: Να φυτευτούν λουλούδια σε άλλα μέρη για την ενθάρρυνση της 

βιοποικιλότητας. 

 Κατεύθυνση 2: Να μειωθεί η χρήση φυτοφαρμάκων με τεχνικές ακριβείας (π.χ. χρήση 

μη επανδρωμένων αεροσκαφών), ιδίως σε μεγάλες παραγωγές. 

 Κατεύθυνση 3: Να γίνεται χρήση εξελιγμένων χορτοκοπτικών συστημάτων για τη 

συντήρηση δημόσιων χώρων (παρόδιοι χώροι, μικροί χώροι πρασίνου). Οι λειμώνες 

θα πρέπει να έχουν χρόνο για να αναπτυχθούν. 

 Κατεύθυνση 4: Να φυτευτούν φυτά που προστατεύουν την παραγωγή και τα οποία 

ενισχύουν έντομα που προστατεύουν την παραγωγή. Να πειστούν οι γεωργοί να 

χρησιμοποιήσουν αυτές τις τεχνικές. 

Ζήτημα 6: Σπατάλη τροφίμων: Πώς να μειωθεί η παραγωγή των τροφίμων που δεν καταναλώνονται; 

(Σπατάλη στα διάφορα στάδια από την παραγωγή έως το ψυγείο) 

 Κατεύθυνση 1: Αμοιβαία επωφελή συστήματα (πλεονάσματα σούπερ μάρκετ που 

πωλούνται σε χαμηλότερες τιμές σε καταστήματα κοινωνικής αλληλεγγύης και, στη 

συνέχεια, σε καταναλωτές με χαμηλό εισόδημα) με φορολογικά οφέλη. 

 Κατεύθυνση 2: Σχεδιασμός, διανομή και κατανομή (υπήρχε η αίσθηση ότι θα πρέπει να 

γίνει κάτι σε αυτό το επίπεδο, όμως σε εκείνο το σημείο αυτό δεν μπορούσε να 

μεταφραστεί σε προσανατολισμό. Η ομάδα γνώριζε ότι αυτό δεν ήταν κατανοητό). 

 Κατεύθυνση 3: Να αλλάξουν οι καταναλωτικές συνήθειες προς την κατεύθυνση της ζήτησης 

προϊόντων που μπορούν να παραχθούν με βιώσιμο τρόπο (από πλευράς ποσότητας). 

Κατεύθυνση 4: Να παρέχεται εκπαίδευση ήδη από την πολύ μικρή ηλικία σχετικά με τα 

απόβλητα και την κατανάλωση τοπικών και εποχιακών προϊόντων. 

 Κατεύθυνση 5: Να θεσπιστεί νομοθεσία που θα απαγορεύει τα μεγάλα καταστήματα να 

πετούν τρόφιμα που μπορούν να καταναλωθούν ώστε να επωφελούνται οι άνθρωποι που 

τα έχουν ανάγκη. 

Ψηφιακή υποδομή 

Ζήτημα 1: Ψηφιακές έρημοι. Αποτελεί πρόβλημα το γεγονός ότι πολλές υπηρεσίες είναι υπερβολικά 

δαπανηρές. Αυτό δημιουργεί ανισότητα. 

 Κατεύθυνση 1: Να θεσπιστεί φόρος διαδικτύου, για παράδειγμα, όπως ο φόρος 

τηλεόρασης, και το κράτος να αναγκάζει τους φορείς εκμετάλλευσης να παρέχουν 

διαδίκτυο στους χρήστες. Η υπηρεσία αυτή θα πρέπει να χρηματοδοτείται από τα κράτη 

μέσω της φορολογίας. 

 Κατεύθυνση 2: Δωρεάν περιαγωγή σε όλες τις ευρωπαϊκές χώρες (πρόσβαση στο διαδίκτυο 

και σε υπηρεσίες τηλεφωνικών κλήσεων στην ίδια τιμή σε άλλη χώρα της ΕΕ). 

 Κατεύθυνση 3: Στήριξη/οικονομικές ενισχύσεις σε νοικοκυριά χαμηλού εισοδήματος. 

 Κατεύθυνση 4: Ελάχιστες/βασικές υπηρεσίες στην χαμηλότερη δυνατή τιμή. 

 Κατεύθυνση 5: Κέντρα κυβερνοχώρου: Δίκτυα ηλεκτρονικών υπολογιστών ως δωρεάν 

δημόσια υπηρεσία στους κατοίκους της πόλης (σε λεωφορεία, τρένα, βιβλιοθήκες). 

  



 

 

Ζήτημα 2: Τεχνολογικές διακρίσεις: Ορισμένες γενιές δεν διαθέτουν τις απαραίτητες δεξιότητες και 

δεν εμπιστεύονται αυτές τις νέες τεχνολογίες (λόγω κινδύνων δικτυοπαραβίασης). Ένα ποσοστό του 

πληθυσμού θα είναι πάντα απρόθυμο: πώς να πείσουμε και να βοηθήσουμε τους ανθρώπους 

(ιδίως τους ηλικιωμένους) και πώς να μη τους εγκαταλείψουμε σε αυτήν την έρημο (τάση 

εγκατάλειψης των ηλικιωμένων και άλλες τεχνολογικές διακρίσεις); 

 Κατεύθυνση 1: Πρωτοβουλία ευαισθητοποίησης και ενημέρωσης, κατάρτιση για την 

ανάπτυξη δεξιοτήτων και ικανοτήτων. 

 Κατεύθυνση 2: Αμοιβαία υποστήριξη ως είδος εξουσιοδότησης σε πρόσωπα που μπορούν 

να διεκπεραιώσουν διοικητικές υποθέσεις στο διαδίκτυο για λογαριασμό άλλου. 

 Κατεύθυνση 3: Να παρουσιάζονται τα εργαλεία πληροφορικής ως τρόπος διατήρησης 

της επαφής με άλλους, συμπεριλαμβανομένων των εγγονών και των παιδιών. 

Να αντιμετωπιστεί η έλλειψη εμπιστοσύνης με κάτι πιο ψυχαγωγικό για τους ηλικιωμένους. 

Ζήτημα 3: Υποδομές. Η πρόσβαση στα δίκτυα πρέπει να επιλυθεί προτού επιλυθεί το πρόβλημα του 

κόστους. Υπάρχουν πολλές ανισότητες. 

 Κατεύθυνση 1: Στόχος θα πρέπει να είναι να μην υπάρχουν «λευκές ζώνες». Δεν πρέπει να 

υπάρχει περιοχή χωρίς πρόσβαση στο δίκτυο. 

 Κατεύθυνση 2: Να παρέχεται στήριξη στους φορείς εκμετάλλευσης δικτύου που καλύπτουν 

όλη την επικράτεια (φορολογικές ελαφρύνσεις, εισφορές). Ακόμη και να υποχρεωθούν να 

καλύψουν ολόκληρη την επικράτεια για να λάβουν άδεια παραχώρησης. Με έναν στόχο 

στο χρονοδιάγραμμα. Προθεσμία για την παροχή πρόσβασης στο δίκτυο σε ολόκληρη την 

επικράτεια από τους φορείς εκμετάλλευσης. Να διασφαλιστεί ότι ο φορέας εκμετάλλευσης 

που διαχειρίζεται τις γραμμές δεν μπορεί να είναι ο φορέας που παρέχει την υπηρεσία 

 Κατεύθυνση 3: Να γίνει απλούστευση και αποσαφήνιση των διαθέσιμων φορέων 

εκμετάλλευσης και υπηρεσιών 

 Κατεύθυνση 4: Να χρησιμοποιηθούν οδικές υποδομές για τη δημιουργία ψηφιακών 

υποδομών 

 Κατεύθυνση 5: Να γίνει αποδεκτό ότι υπάρχουν περιοχές χωρίς πρόσβαση 

Ζήτημα 4: Εξακολουθεί να υπάρχει έλλειψη εμπιστοσύνης στην ασφάλεια των διαδικτυακών 

εργαλείων (π.χ. πληρωμή στο διαδίκτυο)· Κίνδυνοι δικτυοπαραβίασης σε νοσοκομεία, δημόσιες 

υπηρεσίες. 

 Κατεύθυνση 1: Οργάνωση εμπειρογνωμόνων που μπορεί να εγγυηθεί την ασφάλεια, 

συντονιζόμενη σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Επιχειρησιακή ομάδα με πολύ σημαντικές εξουσίες. 

 Κατεύθυνση 2: Ομάδα εμπειρογνωμόνων που αναπτύσσει σύστημα παρακολούθησης για 

την ενίσχυση της πτυχής της πρόληψης. Σύστημα ιδιωτικής προστασίας και προώθηση της 

ενημέρωσης σχετικά με την καλύτερη χρήση. Ευαισθητοποίηση και εκπαίδευση. 

 Κατεύθυνση 3: Να διασφαλιστεί η προστασία της ιδιωτικής ζωής στο Διαδίκτυο. 

Πρόβλημα διαδικτυακής ανωνυμίας και παρενόχλησης στο διαδίκτυο. 

Ζήτημα 5: Εξαρτόμαστε υπερβολικά από το εξωτερικό της Ευρώπης για την προμήθεια ορισμένων 

εξαρτημάτων. Πρόβλημα πρόσβασης σε ορισμένα στοιχεία και σε ορισμένα εργαλεία. 

 Κατεύθυνση 1: Να χρηματοδοτηθούν εργασίες και ερευνητικές δραστηριότητες για την 

προσαρμογή των συσκευών αντί της αντικατάστασής τους. 

  



 

 

Μια δίκαιη κοινωνία 

Κοινωνική ασφάλεια 

Ζήτημα 1: Πρόσβαση στα συστήματα υγείας και κοινωνικής ασφάλισης και διαφορές μεταξύ των 

κρατών μελών. 

 Κατεύθυνση 1: Συνιστούμε να εξασφαλιστεί η συνεργασία μεταξύ των κρατών μελών της ΕΕ 

στην έρευνα στον τομέα της υγειονομικής περίθαλψης. Ταυτόχρονα, είναι αναγκαίο να 

διασφαλιστεί η επικοινωνία και η δημοσιοποίηση της προόδου στον τομέα της ιατρικής σε 

επίπεδο ΕΕ. 

 Κατεύθυνση 2: Συνιστούμε την κοινή υγειονομική και κοινωνική πολιτική και τη διάθεση 

προϋπολογισμού σε επίπεδο ΕΕ για να εξασφαλιστούν οι ίδιες συνθήκες υγείας και 

κοινωνικής ασφάλισης σε όλα τα κράτη μέλη και ίδιες συνθήκες για τους γιατρούς. 

 Κατεύθυνση 3: Να επιτραπεί η κυκλοφορία των ασθενών σε άλλες χώρες όπου υπάρχει 

διαθέσιμη θεραπεία – Διασφάλιση της συνεργασίας μεταξύ των κρατών μελών της ΕΕ. 

 Κατεύθυνση 4: Πλήρης κάλυψη των φαρμάκων που συνταγογραφούνται από ιατρούς για 

άτομα που βρίσκονται σε κοινωνικά μειονεκτική θέση. 

 Κατεύθυνση 5: Συνιστούμε στην ΕΕ να ασχοληθεί με το ζήτημα του αξιοπρεπούς τέλους της 

ζωής, δηλαδή με την ευθανασία. 

 Κατεύθυνση 6: Πανευρωπαϊκό δικαίωμα λήψης απόφασης σχετικά με τη ζωή του 

αγέννητου παιδιού. 

 Κατεύθυνση 7: Συνιστούμε στην ΕΕ να εκδώσει οδηγία που να υποχρεώνει τα κράτη μέλη 

να διαθέτουν ορισμένα κονδύλια για κοινωνικές υπηρεσίες. 

 Κατεύθυνση 8: Συνιστούμε τη στήριξη της εξειδίκευσης των νοσοκομείων προκειμένου να 

περιοριστεί η μεταφορά ασθενών σε άλλες χώρες. 

 Κατεύθυνση 9: Συνιστούμε στην ΕΕ να διασφαλίσει την πρόσβαση των θυμάτων 

ενδοοικογενειακής βίας στην υγεία και την κοινωνική ασφάλιση. 

Ζήτημα 2: Πρόσβαση σε παροχές κοινωνικής ασφάλισης και επιδοτήσεις για τους μετανάστες καθώς 

και άνισες συνθήκες για τους μετανάστες και τους πολίτες. 

Ζήτημα 3: Άστεγα παιδιά: χρονοβόρα η διαδικασία υιοθεσίας εντός της ΕΕ· τα παιδιά μεγαλώνουν 

σε ορφανοτροφεία· ταχύτερη υιοθεσία σε χώρες εκτός της ΕΕ· τα ομοφυλόφιλα ζευγάρια δεν 

μπορούν να υιοθετούν παιδιά. 

 Κατεύθυνση 1: Συνιστούμε στην ΕΕ να επιταχύνει τις διαδικασίες υιοθεσίας. 

 Κατεύθυνση 2: Να διασφαλιστούν τα δικαιώματα του παιδιού και η αξιοπρεπής θέση τους 

στην κοινωνία. 

 Κατεύθυνση 3: Ενοποίηση της νομοθεσίας των κρατών μελών: Πότε επιτρέπεται η υιοθεσία 

παιδιού; 

 Κατεύθυνση 4: Συνιστούμε τη σύγκριση βέλτιστων πρακτικών από άλλες χώρες (ακόμη και 

εκτός της ΕΕ) και την άντληση έμπνευσης από αυτές. 

 Κατεύθυνση 5: Να στηριχθούν οι οργανώσεις που συνεργάζονται με νέους και οικογένειες 

(να τους παρασχεθούν περισσότεροι πόροι και βοήθεια για την καλύτερη άσκηση του 

έργου τους). 

  



 

 

Ζήτημα 4: Κρίση των υπηρεσιών νοσηλείας και διαθεσιμότητα χρηματοδότησης για υπηρεσίες 

νοσηλείας. 

 Κατεύθυνση 1: Να εστιάσουν οι πάροχοι υγειονομικής περίθαλψης στην προστασία της 

ψυχικής υγείας. 

Ζήτημα 5: Ο πληθυσμός της Ευρώπης γερνάει, γεγονός που προκαλεί σειρά προβλημάτων. 

 Κατεύθυνση 1: Προτείνουμε να θεσπίσει η ΕΕ μέσα στήριξης για την αύξηση της 

γεννητικότητας. Η Ευρωπαϊκή Ένωση θα πρέπει να προωθήσει το δικαίωμα των ατόμων να 

γίνουν γονείς και να τους στηρίξει στην άσκηση του έργου τους ως γονέων  — προστασία 

της εργασίας, γονική υποστήριξη. 

 Κατεύθυνση 2: Πρέπει να διασφαλίσουμε τη βιωσιμότητα του συνταξιοδοτικού 

συστήματος, προτείνουμε δε να εξεταστεί το ενδεχόμενο χρηματοδότησης των συντάξεων 

από πολλαπλές πηγές. 

 Κατεύθυνση 3: Προτείνουμε να συνδέονται οι συντάξεις με το ελάχιστο εισόδημα. 

 Κατεύθυνση 4: Εναρμονισμένο συνταξιοδοτικό σύστημα σε ευρωπαϊκό επίπεδο για όλους. 

 Κατεύθυνση 5: Συνιστούμε οικονομικώς προσιτά γηροκομεία και κέντρα για ηλικιωμένους 

με εξειδικευμένη φροντίδα (π.χ. άτομα με Alzheimer). 

Ζήτημα 6: Συγκέντρωση πλούτου εντός μιας μικρής ομάδας στο πλαίσιο της οικονομικής ύφεσης. 

Ζήτημα 7: Σε πολλές χώρες, οι λιγότερο πλούσιες οικογένειες δεν λαμβάνουν επαρκή κοινωνική 

στήριξη: η απόκτηση παιδιών αποτελεί πρόκληση, έχουμε λιγότερα παιδιά και μικρότερο πληθυσμό. 

 Κατεύθυνση 1: Προτείνουμε να δοθεί έμφαση στην κοινωνική στήριξη των οικογενειών στο 

σύνολό τους: Εξασφάλιση ενός «κοινωνικού προφυλακτήρα», ώστε οι νέοι να μπορούν να 

συμμετέχουν στην ενεργό ζωή το συντομότερο δυνατόν και οι ηλικιωμένοι να μπορούν να 

συνταξιοδοτηθούν. Είναι επίσης απαραίτητη η στήριξη των νεότερων μελών της 

οικογένειας που φροντίζουν για ηλικιωμένα μέλη της οικογένειας κ.λπ. 

 Κατεύθυνση 2: Προτείνουμε να εξασφαλιστεί η στήριξη των κοινωνικά ασθενέστερων νέων 

οικογενειών και να διασφαλιστεί η ενημέρωση σχετικά με τη διαθέσιμη στήριξη: να 

υποστηριχθεί η εκπαίδευση και ο ψηφιακός γραμματισμός, ο εκπαιδευτικός εξοπλισμός, 

ο εκπαιδευτικοί όμιλοι και οι όμιλοι ειδικών ενδιαφερόντων κ.λπ. και να δοθεί προβολή 

από τα μέσα ενημέρωσης. 

 Κατεύθυνση 3: Προτείνουμε τη στήριξη των γυναικών στη μητρότητα. 

 Κατεύθυνση 4: Προτείνουμε την παροχή οικονομικής στήριξης στους νέους για στέγαση 

(φθηνότερα δάνεια κ.λπ). 

 Κατεύθυνση 5: Συνιστούμε τη διασφάλιση του καθολικού εισοδήματος και του βιοτικού 

επιπέδου. 

 Κατεύθυνση 6: Το πρόβλημα του κοινωνικού αποκλεισμού ατόμων που θα μπορούσαν να 

έχουν ενεργό ρόλο στην κοινωνία: κοινωνική στήριξη για αρρώστους και άτομα σε 

μειονεκτική θέση. 

 

  



 

 

Ζήτημα 8: Έλλειψη διαθέσιμης κοινωνικής στέγασης και οικονομικά προσιτής στέγασης. 

 Κατεύθυνση 1: Κανονιστική ρύθμιση τους ύψους των ενοικίων και της τιμής πώλησης 

κατοικιών. 

 Κατεύθυνση 2: Προτείνουμε τη στήριξη της στέγασης σε μικρότερες πόλεις και χωριά πιο 

κοντά σε μεγάλες πόλεις όπου υπάρχει πρόσβαση στην εργασία. 

 Κατεύθυνση 3: Προτείνουμε έναν τρόπο προώθησης της κοινωνικής μίσθωσης, διαθέσιμο 

για τους νέους (ένα παράδειγμα επιδοτήσεων των κρατών μελών για την κατασκευή ή 

επιδότηση για τη στήριξη ενοικίων) — όχι την κατασκευή κοινωνικών κατοικιών προς 

αγορά, οι οποίες πρέπει να κατασκευαστούν, αλλά την κοινωνική στήριξη για ενοικίαση. 

Ζήτημα 9: Ψυχική υγεία 

 Κατεύθυνση 1: Είναι σημαντικό να υπάρχουν προληπτικά προγράμματα. 

 Κατεύθυνση 2: Να μειωθεί το ωράριο εργασίας και τα προγράμματα για την εναρμόνιση 

του προσωπικού και του επαγγελματικού βίου 

 Κατεύθυνση 3: Συνιστούμε την προώθηση της έρευνας στον τομέα της επιρροής της 

νομιμοποίησης της μαριχουάνας στην ψυχική υγεία. 

 Κατεύθυνση 4: Προώθηση ενός υγιεινού τρόπου ζωής. 

 

Ίσα δικαιώματα 

Ζήτημα 1: Το δικαίωμα των ευρωπαίων πολιτών στη διαφορετικότητα δεν είναι το ίδιο σε όλα τα 

κράτη μέλη και/ή δεν γίνεται σεβαστό. 

 Κατεύθυνση 1: Συνιστούμε στην ΕΕ να δημιουργήσει έναν μηχανισμό για τη διασφάλιση της 

παρακολούθησης και της επιβολής των δικαιωμάτων των μειονοτήτων (π.χ. δικτυακή πύλη 

ή γραφείο όπου οι πολίτες θα μπορούν να υποβάλλουν καταγγελίες). 

Ζήτημα 2: Το δικαίωμα πρόσβασης σε οικονομικά προσιτή στέγαση δεν διασφαλίζεται για όλους 

τους ευρωπαίους πολίτες. 

 Κατεύθυνση 1: Συνιστούμε στην ΕΕ να στηρίξει τη θέσπιση κρατικών μηχανισμών εγγύησης 

ενυπόθηκων δανείων (για νέες κατοικίες) σε επίπεδο κρατών μελών μέσω της Ευρωπαϊκής 

Κεντρικής Τράπεζας. 

 Κατεύθυνση 2: Συνιστούμε στην ΕΕ να στηρίξει οικονομικά την πρόσβαση στη στέγαση των 

ευρωπαίων πολιτών που έχουν τη μεγαλύτερη ανάγκη (π.χ. στήριξη σε νεαρές οικογένειες, 

οικογένειες με παιδιά, ηλικιωμένους, άλλες κατηγορίες ευάλωτων πολιτών κ.λπ.). 

 Κατεύθυνση 3: Καλούμε την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να συστήσει στα κράτη μέλη τη 

διοργάνωση τοπικών δημοψηφισμάτων σχετικά με τα μέγιστα επίπεδα ενοικίων. 

  



 

 

Ζήτημα 3: Οι συνθήκες εργασίας και οι αμοιβές δεν είναι ομοιόμορφες σε όλη την Ευρώπη. 

 Κατεύθυνση 1: Συνιστούμε στην ΕΕ να κινηθεί προς την κατεύθυνση της θέσπισης 

κατώτατου μισθού σε πανευρωπαϊκό επίπεδο. 

 Κατεύθυνση 2: Συνιστούμε στην ΕΕ να θεσπίσει ένα θεσμικό όργανο για την 

παρακολούθηση των συνθηκών εργασίας σε όλα τα κράτη μέλη. 

Ζήτημα 4: Η εκπαίδευση σχετικά με την ισότητα δεν είναι ενδεδειγμένη σε ευρωπαϊκό επίπεδο 

(στο πλαίσιο των συνεχιζόμενων αντιτιθέμενων πολιτιστικών αξιών). 

 Κατεύθυνση 1: Συνιστούμε στην ΕΕ να αναπτύξει προγράμματα ή σχέδια σε επίπεδο 

κοινότητας για διαπολιτισμικές ανταλλαγές για νέους Ευρωπαίους στο σχολείο και τις 

επιχειρήσεις (μεταξύ άλλων μέσω διαδικτυακών αλληλεπιδράσεων). 

 Κατεύθυνση 2: Συνιστούμε στην ΕΕ να αναπτύξει ένα πρόγραμμα σπουδών για την ισότητα, 

το οποίο θα παρακολουθούν οι σπουδαστές από όλα τα κράτη μέλη σε κοινά μαθήματα 

(μεταξύ άλλων και μέσω διαδικτύου). 

Ζήτημα 5: Τα δικαιώματα που αναγνωρίζονται από το οικογενειακό δίκαιο (συμπεριλαμβανομένων 

των δικαιωμάτων των οικογενειών με ανάδοχα παιδιά) είναι άνισα σε ολόκληρη την Ευρώπη. 

 Κατεύθυνση 1: Συνιστούμε στην ΕΕ να λάβει μέτρα για να διασφαλίσει ότι όλες οι 

οικογένειες, ανεξάρτητα από τα χαρακτηριστικά των μελών τους, απολαμβάνουν ίσα 

δικαιώματα σε όλα τα κράτη μέλη. 

 Κατεύθυνση 2: Συνιστούμε στην ΕΕ να βελτιώσει το κανονιστικό πλαίσιο για την ελάχιστη 

περίοδο γονικής άδειας, καθώς και την εφαρμογή του, ώστε όλοι οι πολίτες της ΕΕ να 

μπορούν να επωφελούνται εξίσου από αυτήν. 

 Κατεύθυνση 3: Εκφράζουμε την ικανοποίησή μας για το γεγονός ότι η ΕΕ λαμβάνει μέτρα 

για να διασφαλίσει την ομοιομορφία των μέτρων στήριξης των οικογενειών με παιδιά σε 

όλα τα κράτη μέλη. 

 Κατεύθυνση 4: Συνιστούμε στην ΕΕ να επικεντρωθεί στην καθιέρωση ενός τυποποιημένου 

εβδομαδιαίου ωραρίου εργασίας (μικρότερου και ομοιόμορφου) προκειμένου να 

διασφαλιστεί βελτιωμένη και ισότιμη μεταχείριση των ευρωπαίων πολιτών και των 

οικογενειών τους. 

Δικαιότητα 

Ζήτημα 1: Μισθολογικό χάσμα (για γεωγραφικούς λόγους ή μισθολογικό χάσμα μεταξύ των φύλων) 

 Κατεύθυνση 1: Προώθηση δίκαιων μισθών (λαμβανομένης επίσης υπόψη της 

μετεγκατάστασης εταιρειών εντός της ΕΕ). 

 Κατεύθυνση 2: Να μειωθεί το μισθολογικό χάσμα μεταξύ των φύλων. 

Ζήτημα 2: Δυσκολίες μητρότητας/πατρότητας/γέννησης (ιδίως στους νέους) 

 Κατεύθυνση 1: Να στηριχθεί η μητρότητα/πατρότητα (ιδίως στους νέους). 

  



 

 

Ζήτημα 3: Έλλειψη ισότητας όσον αφορά την πρόσβαση σε ποιοτική εκπαίδευση 

 Κατεύθυνση 1: Να προωθηθεί η ισότητα και η ισότητα των φύλων στην εκπαίδευση. 

 Κατεύθυνση 2: Να αναγνωρίζονται οι ακαδημαϊκοί τίτλοι της ΕΕ σε όλες τις χώρες της ΕΕ. 

 Κατεύθυνση 3: Ισότητα όσον αφορά την πρόσβαση σε ποιοτική και συγκρίσιμη εκπαίδευση 

σε διάφορα κράτη. 

Ζήτημα 4: Δυσκολίες πρόσβασης στην πρώτη θέση εργασίας 

 Κατεύθυνση 1: Προώθηση της πρόσβασης στην πρώτη θέση εργασίας και πρακτική άσκηση 

για την επαγγελματική εκπαίδευση και την τριτοβάθμια εκπαίδευση 

Πρόσβαση στον αθλητισμό 

Ζήτημα 1: Έλλειψη πρόσβασης στον αθλητισμό και τη σωματική άσκηση: εγκαταστάσεις, 

πολυμορφία, ιεράρχηση προτεραιοτήτων. 

 Κατεύθυνση 1: Να μειωθεί το κοινωνικό χάσμα και το χάσμα μεταξύ των φύλων όσον 

αφορά την πρόσβαση στον αθλητισμό και τη σωματική άσκηση. Να ενθαρρυνθεί η 

σωματική άσκηση στην καθημερινή ζωή. 

 Κατεύθυνση 2: Ευαισθητοποίηση σχετικά με τη σημασία της σωματικής άσκησης. 

Να διασφαλιστεί η ποιότητα και η πολυμορφία στις αθλητικές υπηρεσίες. ΕΕ: 

Να εκπονηθούν κατευθυντήριες γραμμές για τις χώρες προς αυτή την κατεύθυνση. 

 Κατεύθυνση 3: Να ενσωματωθεί ο αθλητισμός και η σωματική άσκηση στην Εθνική 

Υπηρεσία Υγείας (σωματική και ψυχική υγεία). 

 Κατεύθυνση 4: Πολυμορφία του αθλητισμού για την ανάπτυξη διαφορετικών ικανοτήτων 

 Κατεύθυνση 5: Να αναζητηθούν δημιουργικοί τρόποι σύνδεσης της τεχνολογικής αναψυχής 

και της σωματικής άσκησης (εφαρμογές που επιτρέπουν τη συγκέντρωση διαφορετικών 

ατόμων για την άσκηση του αθλημάτων, διά ζώσης ή μέσω διαδικτύου). 

 

Μάθηση στην Ευρώπη 

Ευρωπαϊκή ταυτότητα 

Ζήτημα 1: Επίτευξη του αισθήματος του ανήκειν στην Ευρώπη. 

 Κατεύθυνση 1: Συνιστούμε να ενισχυθεί η αίσθηση του ανήκειν μέσω πολιτιστικών, 

επαγγελματικών και κοινωνικών ανταλλαγών (συμπεριλαμβανομένου του αθλητισμού), 

π.χ. μέσω διοργάνωσης εργαστηρίων και σημείων συνάντησης. 

 Κατεύθυνση 2: Συνιστούμε την ενίσχυση του αισθήματος του ανήκειν μέσω της παροχής 

περισσότερων πληροφοριών σχετικά με τα ευρωπαϊκά θεσμικά όργανα και τα κράτη μέλη. 

 Κατεύθυνση 3: Συνιστούμε περισσότερες ευκαιρίες συμμετοχής, π.χ. μέσω φόρουμ 

πολιτών. 

 Κατεύθυνση 4: Συνιστούμε να προβάλλονται οι κοινές επιτυχίες (π.χ. καταπολέμηση 

πανδημιών, επίτευξη ειρήνης) και τα οφέλη από τα όσα έχει κάνει μέχρι σήμερα η ΕΕ σε 

εκπαιδευτικό υλικό στα σχολεία. 

 Κατεύθυνση 5: Συνιστούμε να προωθεί περισσότερο η ΕΕ πολιτιστικά προγράμματα και 

ανταλλαγές. 

  



 

 

Ζήτημα 2: Η εκπαίδευση δεν είναι προσβάσιμη σε όλους (π.χ. Erasmus +). 

 Κατεύθυνση 1: Συνιστούμε την ανάπτυξη προγραμμάτων και προσφορών που θα είναι 

προσβάσιμα για όλα τα ηλικιακά φάσματα (ανεξαρτήτως προέλευσης, ηλικίας, 

εκπαίδευσης) του πληθυσμού. 

 Κατεύθυνση 2: Χρειαζόμαστε ακόμη περισσότερες ανταλλαγές (πολιτισμός, μουσική, 

ανακάλυψη) και χρηματοδότηση. 

 Κατεύθυνση 3: Συνιστούμε περισσότερη ψηφιοποίηση στις αίθουσες διδασκαλίας 

(π.χ. διακρατικά μαθήματα σε εικονικό περιβάλλον). 

Ζήτημα 3: Να προωθούνται κοινά συμφέροντα που φέρνουν κοντά τους ευρωπαίους πολίτες. 

 Κατεύθυνση 1: Συνιστούμε να γίνουν πιο ευρωπαϊκά τα υφιστάμενα προγράμματα 

(διαγωνισμοί, διοργανώσεις). 

Ζήτημα 4: Γλωσσικοί φραγμοί 

Κατεύθυνση 1: Συνιστούμε την προώθηση της πολυγλωσσίας από πολύ μικρή ηλικία. 

Ζήτημα 5: Εξασφάλιση ισότιμου επιπέδου γνώσεων για την Ευρώπη. 

 Κατεύθυνση 1: Συνιστούμε την εισαγωγή σε όλα τα κράτη μέλη ενός γενικού ευρωπαϊκού 

σχολικού μαθήματος (ιστορία, πολιτική, αγωγή του πολίτη). 

Ψηφιακή εκπαίδευση 

Ζήτημα 1: Δημιουργία καλών ψηφιακών υποδομών. 

 Κατεύθυνση 1: Συνιστούμε στην ΕΕ να διασφαλίσει ότι όλοι οι πολίτες έχουν τεχνική 

πρόσβαση (δίκτυο και τερματικά) και ότι η ψηφιακή υποδομή αναπτύσσεται στις χώρες 

(λαμβάνοντας υπόψη την αγορά εξοπλισμού που μπορεί να επαναχρησιμοποιηθεί) 

 Κατεύθυνση 2: Συνιστούμε στην ΕΕ να κατοχυρώσει το δικαίωμα πρόσβασης στο διαδίκτυο. 

 Κατεύθυνση 3: Συνιστούμε ότι το δικαίωμα πρέπει να υπόκειται στην πτυχή της 

βιωσιμότητας. 

Ζήτημα 2: Να διευκολύνεται η πρόσβαση στην ψηφιοποίηση για όλους. 

 Κατεύθυνση 1: Συνιστούμε στην ΕΕ να προωθήσει υλικό επιμόρφωσης και κατάρτισης για 

όλους τους πολίτες, ιδίως για τους πολίτες που δεν διαθέτουν δεξιότητες ΤΠ. 

 Κατεύθυνση 2: Συνιστούμε στην ΕΕ να διαθέσει εργαλεία (προγράμματα συγγραφής, 

εκπαιδευτική πλατφόρμα) προς ελεύθερη χρήση. Για τον σκοπό αυτό, η ΕΕ θα πρέπει είτε 

να αναπτύξει δικά της προγράμματα είτε να θέσει υφιστάμενα προγράμματα (π.χ. τη 

σουίτα εφαρμογών Office) στη διάθεση όλων . 

Ζήτημα 3: Ανάγκη ρύθμισης της ψηφιακής εκπαίδευσης και εργασίας. 

 Κατεύθυνση 1: Συνιστούμε την προώθηση συζητήσεων στρογγυλής τραπέζης με σχολεία, 

εταιρείες, πολιτικούς, υπηρεσίες υγείας, ψυχολόγους, κοινωνιολόγους και τη νομοθετική 

ρύθμιση της διαδικτυακής εκπαίδευσης και της διαδικτυακής εργασίας. 

 Κατεύθυνση 2: Συνιστούμε ότι, επιπρόσθετα του ψηφιακού γραμματισμού, χρειάζεται να 

προωθηθεί περαιτέρω η κριτική ικανότητα των πολιτών. Οι πολίτες πρέπει να είναι σε θέση 

να αντιμετωπίζουν το περιεχόμενο με κριτικό πνεύμα. 

 

Ζήτημα 4: Πρόληψη των αρνητικών επιπτώσεων του ψηφιακού κόσμου. 



 

 

 Κατεύθυνση 1: Συνιστούμε να αυξηθεί η ευαισθητοποίηση σχετικά με τους κινδύνους που 

απειλούν τους νέους, μέσω κατάρτισης και μαθητειών στον τομέα της πληροφορικής, ως 

σχολικό μάθημα. 

 Κατεύθυνση 2: Συνιστούμε οι καινοτομίες να αποτελέσουν μέρος της ψηφιακής 

εκπαίδευσης και να προωθηθούν περισσότερο. 

 Κατεύθυνση 3: Συνιστούμε να καταστούν πιο υπόλογες οι μεγάλες πλατφόρμες ΤΠ. 

Πολιτιστικές ανταλλαγές 

Ζήτημα 1: Πολύ λίγα άτομα μπορούν να έχουν πρόσβαση σε ευρωπαϊκά προγράμματα ανταλλαγών. 

 Κατεύθυνση 1: Συνιστούμε η ΕΕ να βοηθήσει άτομα από λιγότερο προνομιούχα οικονομικά 

περιβάλλοντα να αποκτήσουν δυνατότητα πρόσβασης σε ανταλλαγές μέσω υποτροφιών 

και οικονομικής στήριξης σε σχολεία. 

 Κατεύθυνση 2: Να βελτιωθούν οι διαθέσιμες στα σχολεία πληροφορίες. 

 Κατεύθυνση 3: Συνιστούμε μια κοινή πλατφόρμα της ΕΕ για τον συντονισμό των 

ανταλλαγών, συμπεριλαμβανομένων των πληροφοριών σχετικά με τα σχολικά συστήματα 

άλλων χωρών, και τη συμμετοχή εταιρειών στη δομή, καθώς θα μπορούσαν να δέχονται 

σπουδαστές ως ασκούμενους. 

 Κατεύθυνση 4: Να δημιουργηθούν προγράμματα ώστε σχολεία ή τάξεις να επισκέπτονται 

άλλες χώρες της ΕΕ. 

 Κατεύθυνση 5: Κοινό μορφότυπο της ΕΕ για την ανταλλαγή «τάξεων». 

 Κατεύθυνση 6: Προτείνουμε η ΕΕ να καταρτίσει ένα σύντομο έντυπο με πληροφορίες για τα 

εκπαιδευτικά συστήματα των κρατών μελών. 

 

Ζήτημα 2: Ανεπάρκεια επιλογών ή πληροφοριών σχετικά με τον τρόπο συμμετοχής σε ανταλλαγές 

σε διαφορετικές ηλικιακές ομάδες και επαγγέλματα. 

 Κατεύθυνση 1: Συνιστούμε στην ΕΕ να χρησιμοποιήσει άτομα που συμμετείχαν ήδη σε 

ανταλλαγές ως πρεσβευτές για την ενεργό προώθηση των ανταλλαγών. 

 

Περιβαλλοντική εκπαίδευση 

Ζήτημα 1: Υπάρχει έλλειψη συμμετοχής των πολιτών της ΕΕ στα θέματα κλιματικής αλλαγής και 

βιωσιμότητας. 

 Κατεύθυνση 1: Συνιστούμε στην ΕΕ να κάνει περισσότερα για να διευκολύνει την ανταλλαγή 

γνώσεων σχετικά με τις βέλτιστες βιώσιμες πρακτικές. Ανταλλαγή γνώσεων και τεχνολογίας 

μεταξύ εκπαιδευτικών, κυβερνητικών και επιχειρηματικών οργανώσεων. 

 Κατεύθυνση 2: Συνιστούμε να παρέχονται πιο συγκεκριμένες συμβουλές από το επίπεδο 

της ΕΕ στους πολίτες σχετικά με το τι πραγματικά αποτελεί βιώσιμη επιλογή σε επίπεδο 

ατόμου/καταναλωτή.  

 Κατεύθυνση 3: Συνιστούμε να μοιράζονται απευθείας με τους πολίτες πιο συγκεκριμένες 

και τοπικού χαρακτήρα πληροφορίες σχετικά με το πως η συμπεριφορά των πολιτών 

επηρεάζει το περιβάλλον τους. 

 Κατεύθυνση 4: Συνιστούμε η ΕΕ να διοργανώσει έναν διαγωνισμό βιωσιμότητας για τα 

σχολεία όλων των κρατών μελών. 

Ζήτημα 2: Δεν διαθέτουμε επαρκή πρακτική εμπειρία σχετικά με το τι είναι το περιβάλλον και το 

κλίμα και ποια η σημασία τους για εμάς. 



 

 

 Κατεύθυνση 1: Συνιστούμε τα εκπαιδευτικά προγράμματα διδασκαλίας να επικεντρώνονται 

περισσότερο σε έργα που φέρνουν τα παιδιά σε επαφή με το περιβάλλον και το κλίμα, και 

επίσης να προσπαθούν να αναπτύξουν λύσεις. 

 Κατεύθυνση 2: Συνιστούμε να ενσωματωθεί η βιωσιμότητα στα προγράμματα σπουδών 

άλλων μαθημάτων στα σχολεία σε ολόκληρη την ΕΕ. 

 

Ποιότητα, χρηματοδότηση και πρόσβαση στην εκπαίδευση 

Ζήτημα 1: 

 Κατεύθυνση 1: Ενιαίο και ρυθμιζόμενο πρότυπο διδασκαλίας σε όλη την Ευρώπη. 

Σε πρωτοβάθμια και δευτεροβάθμια εκπαίδευση. 

 Κατεύθυνση 2: Θα πρέπει να υπάρχει μία ενιαία ευρωπαϊκή γλώσσα που θα διδάσκεται σε 

όλα τα δημοτικά σχολεία της ΕΕ, θα χρηματοδοτείται και θα αμείβεται από τα κράτη μέλη 

της ΕΕ. 

 Κατεύθυνση 3: Το πρόγραμμα Erasmus θα πρέπει να είναι εύκολα προσβάσιμο σε όλους. 

 Κατεύθυνση 4: Ισότιμη πρόσβαση σε όλους για την τριτοβάθμια εκπαίδευση. Η έλλειψή της 

παρεμποδίζει την ισότιμη πρόσβαση 

Ζήτημα 2: 

 Κατεύθυνση 1: Ισότητα πρόσβασης σε δωρεάν εκπαίδευση σε ολόκληρη την ΕΕ. 

Ζήτημα 3: 

 Κατεύθυνση 1: Συνιστούμε οι δεξιότητες ζωής, συμπεριλαμβανομένων των θεμάτων 

σεξουαλικής υγείας, να διδάσκονται στα σχολεία σε όλα τα επίπεδα. Οι αντιτιθέμενες 

φωνές θα πρέπει να αντιμετωπιστούν με εθελοντικά μαθήματα που θα παρέχουν 

συγκεκριμένα στοιχεία σεξουαλικής διαπαιδαγώγησης. 

Ζήτημα 4: 

 Κατεύθυνση 1: Η χρηματοδότηση και η πρόσβαση σε χρηματοδότηση ή υποτροφίες σε 

ολόκληρη την ΕΕ είναι ζωτικής σημασίας για τη διασφάλιση της ισότητας της εκπαίδευσης 

και της ισότιμης πρόσβασης στην τεχνολογία. 

Ζήτημα 5: 

 Κατεύθυνση 1: Μεγαλύτερη υποστήριξη των εκπαιδευτικών ως ατόμων. 

 

 

 

 

Εναρμόνιση της εκπαίδευσης 

Ζήτημα 1: 

 Κατεύθυνση 1: Θα πρέπει να υπάρχει ένα ενιαίο πρότυπο εκπαίδευσης σε όλα τα 

ευρωπαϊκά σχολεία. 

Ζήτημα 2: 

 Κατεύθυνση 1: Συνιστούμε η εκπαίδευση σχετικά με το περιβάλλον να γίνει μέρος του 

σχολικού προγράμματος από μικρή ηλικία και για κάθε άτομο εντός της ΕΕ. 



 

 

Ζήτημα 3: 

 Κατεύθυνση 1: Συνιστούμε τη διδασκαλία μιας κοινής ευρωπαϊκής γλώσσας, της αγγλικής, 

η οποία θα καθιστούσε πολύ ευκολότερη την παροχή εκπαίδευσης σχετικά με το 

περιβάλλον και όλα τα άλλα θέματα σε ολόκληρη την Ευρώπη. 

Ηθικός και ασφαλής ψηφιακός μετασχηματισμός 

Εκδημοκρατισμός της ψηφιοποίησης 

Ζήτημα 1: Στο σχολείο, τα ψηφιακά εργαλεία και η χρήση τους δεν διδάσκονται αρκετά 

 Κατεύθυνση 1: Πρέπει να ενσωματώσουμε στο σχολείο μια παιδαγωγική μέθοδο που θα 

βασίζεται σε ψηφιακά εργαλεία. 

 Κατεύθυνση 2: Υπάρχει ανάγκη για εκπαίδευση σχετικά με τα ψηφιακά εργαλεία και τα 

προβλήματά τους στα σχολεία σε ευρωπαϊκό επίπεδο. 

Ζήτημα 2: Υφίστανται περιπτώσεις κακομεταχείρισης που σχετίζονται με τη χρήση του διαδικτύου 

(συμπεριλαμβανομένων των προβλημάτων διαδικτυακής παρενόχλησης) 

 Κατεύθυνση 1: Χρειαζόμαστε μια πιο ξεκάθαρη και ρητή παιδαγωγική προσέγγιση για την 

εκπαίδευση των ανθρώπων σχετικά με τη χρήση του διαδικτύου (βλ. ζήτημα 1 για την 

εκπαίδευση). Συνιστούμε μαθήματα ηθικής σχετικά με τη χρήση του διαδικτύου. 

 Κατεύθυνση 2: Πρέπει να δράσουμε στο θέμα των ψευδών ειδήσεων και της 

παραπληροφόρησης. Συνιστούμε τον πολλαπλασιασμό δράσεων όπως οι «επαληθευμένοι 

ιστότοποι». 

 Κατεύθυνση 3: Πρέπει να εντείνουμε την καταπολέμηση της κακομεταχείρισης στο 

διαδίκτυο. Συνιστούμε τη δημιουργία ενός οργανισμού κοντά στην αστυνομία, 

ειδικευμένου σε ψηφιακά θέματα, που θα μπορεί να ταυτοποιεί άτομα στο διαδίκτυο και 

να εντοπίζει απαράδεκτες συμπεριφορές. 

Ζήτημα 3: Ο εξοπλισμός και οι ψηφιακές υπηρεσίες έχουν πολύ υψηλό κόστος 

 Κατεύθυνση 1: Συνιστούμε επενδύσεις στην ψηφιακή καινοτομία έτσι ώστε κάθε 

Ευρωπαίος να μπορεί να έχει πρόσβαση σε εξοπλισμό σε τοπικό επίπεδο. 

Ζήτημα 4: Ορισμένοι άνθρωποι δεν γνωρίζουν πώς να χρησιμοποιούν τα ψηφιακά εργαλεία — 

πώς θα μπορέσουν να τα χρησιμοποιήσουν όλοι οι Ευρωπαίοι; 

 Κατεύθυνση 1: Να διδάσκεται η χρήση ψηφιακών εργαλείων στο σχολείο, αλλά να 

συμπεριλαμβάνονται και τα μέσα ενημέρωσης σε αυτή την προσπάθεια, καθώς έχουν να 

διαδραματίσουν σημαντικό ρόλο στην ψηφιακή ευαισθητοποίηση. 

 Κατεύθυνση 2: Να διατίθεται ένα ενιαίο δίκτυο ίντερνετ σε όλες τις χώρες της ΕΕ. 

 Κατεύθυνση 3: Όλες οι πληροφορίες που υπάρχουν στο διαδίκτυο θα πρέπει να μπορούν 

να τυγχάνουν αναφοράς εκτός διαδικτύου. 

Ζήτημα 5: Οι πολίτες έχουν πολύ λίγες πληροφορίες σχετικά με τη χρήση στην οποία υπόκεινται τα 

προσωπικά δεδομένα τους, και ιδίως σχετικά με την πώληση των προσωπικών τους δεδομένων 

 Κατεύθυνση 1: Είναι αναγκαίο να περιοριστεί ο αριθμός των προσωπικών πληροφοριών 

που απαιτούνται για την πρόσβαση στο διαδίκτυο και οι ψηφιακές πλατφόρμες πρέπει να 

θεωρούνται υπεύθυνες για τη χρήση των δεδομένων από τις ίδιες. 

 Κατεύθυνση 2: Να δημιουργηθεί κοινό υπολογιστικό νέφος για τις ευρωπαϊκές εταιρείες. 

 Κατεύθυνση 3: Να δημιουργηθεί ένα ευρωπαϊκό κοινωνικό δίκτυο, φτιαγμένο από 

Ευρωπαίους για Ευρωπαίους. 

Ζήτημα 6: Έλλειψη διαφάνειας σχετικά με τους αλγόριθμους της ΤΝ 



 

 

 Κατεύθυνση 1: Να απλουστευτούν και να εξηγηθούν οι αλγόριθμοι που χρησιμοποιούνται 

από την ΤΝ για τη διασφάλιση καλύτερης κοινωνικής αποδοχής. 

 

Ασφάλεια στον κυβερνοχώρο 

Ζήτημα 1: Έλλειψη κανόνων και διαφάνειας για τις πολυεθνικές εταιρείες που χρησιμοποιούν 

δεδομένα, όπως τα κοινωνικά δίκτυα. 

 Κατεύθυνση 1: Χρειαζόμαστε μια οντότητα που θα εκπροσωπεί τους καταναλωτές, θα 

στηρίζει τα συμφέροντα των ανθρώπων έναντι των εταιρειών που χρησιμοποιούν τα 

δεδομένα τους. 

 Κατεύθυνση 2: Χρειάζεται να δημιουργήσουμε μια φωνή στην Ευρώπη κατά των ψηφιακών 

γιγάντων που έχουν τόσο μεγάλη επιρροή· θα πρέπει να είναι δυνατόν να κριθούν αυτές οι 

εταιρείες στην Ευρώπη και όχι μόνο στις Ηνωμένες Πολιτείες, και να υποχρεωθούν να 

εφαρμόζουν την ευρωπαϊκή νομοθεσία. 

 Κατεύθυνση 3: Προτείνουμε τα κείμενα της συγκατάθεσης για τη χρήση δεδομένων 

προσωπικού χαρακτήρα, όταν συνδέεσαι με έναν ιστότοπο, να γίνουν σαφέστερα και 

συντομότερα. 

 Κατεύθυνση 4: Να χρησιμοποιηθούν παραδείγματα χωρών που έχουν βιώσει λύσεις που 

έχουν λειτουργήσει (παράδειγμα το εκπαιδευτικό σύστημα της Φινλανδίας) 

Ζήτημα 2: Η ασφάλεια στον κυβερνοχώρο είναι ένα σύνθετο θέμα και υπάρχει έλλειψη σαφήνειας 

σχετικά με τον τρόπο διαχείρισης αυτού του θέματος και το επίπεδο στο οποίο διαχειρίζεται. 

 Κατεύθυνση 1: Προτείνουμε μεγαλύτερη συνεργασία μεταξύ εταιρειών και χωρών της 

Ευρωπαϊκής Ένωσης, καθώς και τη θέσπιση παγκόσμιων δράσεων και παγκόσμιας 

συμφωνίας για την ασφάλεια στον κυβερνοχώρο. 

Ζήτημα 3: Ως χρήστες του διαδικτύου εκτιθέμεθα σε πολλαπλούς κινδύνους (ηλεκτρονικό 

«ψάρεμα», πειρατεία, κ.τ.λ.). Δεν είμαστε όλοι ενήμεροι γι’ αυτούς τους κινδύνους και δεν 

γνωρίζουμε κατ’ ανάγκη πώς να τους εντοπίσουμε. 

 Κατεύθυνση 1: Υπάρχει επίγνωση των κινδύνων αλλά πρέπει να ενισχυθεί. Προτείνουμε να 

εστιαστεί η ευαισθητοποίηση σχετικά με τους κινδύνους σε συγκεκριμένα παραδείγματα 

(για παράδειγμα, εξηγώντας τι είναι το ηλεκτρονικό «ψάρεμα» και δίνοντας παραδείγματα· 

εξηγήστε ότι υπάρχουν ψευδείς διαφημίσεις και δώστε παραδείγματα, κ.τ.λ.). 

 Κατεύθυνση 2: Προτείνουμε τη διοργάνωση ευρωπαϊκών εκστρατειών ευαισθητοποίησης 

σε πολλά δίκτυα, προσαρμοσμένων στις διάφορες κατηγορίες χρηστών (νέοι, περισσότεροι 

χρήστες). 

 Κατεύθυνση 3: Να διευκολυνθεί και να αποσαφηνιστεί ο τρόπος με τον οποίο οι 

καταχρηστικές αναφορές λογαριασμών λειτουργούν στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης· να 

καταστεί δυνατό να εντοπίζονται και να τιμωρούνται άτομα που έχουν καταχρηστικές 

συμπεριφορές στο διαδίκτυο. 

Ζήτημα 4: Όλο και περισσότερο, ιστότοποι και πλατφόρμες (υπό την ευρεία έννοια) 

εργαλειοποιούνται και χρησιμοποιούνται για κυβερνοεγκλήματα (χρηματικός εκβιασμός, απειλές, 

παρενόχληση, εκβιασμός...). 

 Κατεύθυνση 1: Προτείνουμε να ενισχυθεί η συνεργασία μεταξύ δικτυακών τόπων / 

πλατφορμών και αρχών για τον συστηματικότερο εντοπισμό και την παρακολούθηση 

αυτών των πράξεων ηλεκτρονικού εγκλήματος. Είναι σημαντικό να προβληθεί το έργο όλων 

των παραγόντων που ενεργούν «στα παρασκήνια». 

 



 

 

Προστασία δεδομένων 

Ζήτημα 1: Έλλειψη πρόσβασης και ελέγχου (από τους ίδιους τους πολίτες) στα δεδομένα που 

μοιράζονται οι πολίτες. 

 Κατεύθυνση 1: Να δημιουργηθεί ένας οργανισμός της ΕΕ που να είναι εύκολα προσβάσιμος 

στους πολίτες και που απαιτεί διαφάνεια και παρέχει κοινούς κανόνες μεταξύ των κρατών 

της ΕΕ. 

 Κατεύθυνση 2: Να δημιουργηθεί η δυνατότητα για τους πολίτες να επιλέγουν ποια 

δεδομένα είναι ευαίσθητα και ποια όχι. 

 Κατεύθυνση 3: Να θεσπιστεί ψηφιακή ταυτότητα της ΕΕ (όχι μόνο εθνική ψηφιακή 

ταυτότητα). 

 Κατεύθυνση 4: Θα πρέπει να υπάρχει μεγαλύτερη διαφάνεια ως προς το τι συλλέγουν, 

αποθηκεύουν και μοιράζονται (και με ποιον) τα τηλέφωνα και οι ψηφιακές συσκευές 

(π.χ. Alexa) και οι ιδιοκτήτες θα πρέπει να έχουν τη δυνατότητα διαγραφής/περιορισμού 

της πρόσβασης στα δεδομένα. 

Ζήτημα 2: Ανεπαρκείς μηχανισμοί για τον έλεγχο των κολοσσών δεδομένων (π.χ. Facebook), καθώς 

είναι ισχυρότεροι και από τους φορείς λήψης πολιτικών αποφάσεων. 

 Κατεύθυνση 1: Καθαροί έλεγχοι και ισορροπίες από τον οργανισμό της ΕΕ (μη πολιτικού 

χαρακτήρα αλλά βασιζόμενο σε εμπειρογνώμονες) που είναι ανεξάρτητος και 

χρηματοδοτείται από τα κράτη μέλη. 

 Κατεύθυνση 2: Νέες ρυθμίσεις για την ψηφιακή διαφήμιση. 

 Κατεύθυνση 3: Να καταστεί υποχρεωτική, για όλες τις εταιρείες/παρόχους τεχνολογίας, 

ενωσιακή πιστοποίηση της συμμόρφωσης όσον αφορά την προστασία των δεδομένων που 

θα πρέπει να ενσωματώνεται κατά τρόπο εμφανή στη διαδικτυακή παρουσία κάθε 

οργάνωσης. 

 Κατεύθυνση 4: Να ανταμείβονται οι εταιρείες που συμμορφώνονται με τους κανονισμούς 

για την προστασία των δεδομένων, τη διαφάνεια και την ασφάλεια. 

Ζήτημα 3: Ανεπαρκής ψηφιακή εκπαίδευση των πολιτών. 

 Κατεύθυνση 1: Τάξεις προσαρμοσμένες για ηλικιωμένους πολίτες και παροχή υπηρεσιών 

συνδρομής. 

 Κατεύθυνση 2: Ειδικό πρόγραμμα σπουδών για τις νεότερες γενιές (στα σχολεία και στο 

σπίτι). 

 Κατεύθυνση 3: Να υποστηριχθούν οι μη γηγενείς χρήστες της τεχνολογίας στο να 

αποκτήσουν σύγχρονες γνώσεις σχετικά με τη χρήση της τεχνολογίας. 

 Κατεύθυνση 4: Να θεσπιστεί καθολική βάση σχετικά με το ελάχιστο επίπεδο ψηφιακού 

γραμματισμού. 

 Κατεύθυνση 5: Η ΕΕ θα πρέπει να υποστηρίξει εκπαιδευτικά (διαγενεακά) προγράμματα 

στα οποία οι νεότεροι θα διδάσκουν στους μεγαλύτερους πως να λειτουργούν στον 

ψηφιακό κόσμο. 

 Κατεύθυνση 6: Να δημιουργηθούν ειδικά εκπαιδευτικά προγράμματα και εκστρατείες 

επικοινωνίας για το έγκλημα στον κυβερνοχώρο. 

Ζήτημα 4: Η (νομικού και τεχνολογικού περιεχομένου) γλώσσα που χρησιμοποιείται στον ψηφιακό 

κόσμο είναι υπερβολικά περίπλοκη για να γίνει κατανοητή από τους πολίτες. 

 Κατεύθυνση 1: Να εισαχθούν κριτήρια πιστοποίησης για τις εταιρείες τεχνολογίας: να 

περιλαμβάνονται απλουστευμένες περιλήψεις πληροφοριών σχετικά με τη χρήση 

δεδομένων που θα ήταν κατανοητές από οποιονδήποτε. 



 

 

 Κατεύθυνση 2: Να θεσπιστεί ως βασική αρχή η μη εξουσιοδότηση (πλην ρητής 

συγκατάθεσης) ή η περιορισμένη εξουσιοδότηση χρήσης προσωπικών δεδομένων. 

 Κατεύθυνση 3: Να βελτιωθεί η πληροφόρηση σχετικά με τις αλλαγές στον ΓΚΠΔ και την 

προστασία δεδομένων εν γένει. 

Ζήτημα 5: Ανεπαρκής έρευνα για την προστασία των δεδομένων. 

 Κατεύθυνση 1: Χρηματοδότηση της ΕΕ για την επέκταση των ερευνητικών προσπαθειών. 

Ζήτημα 6: Έλλειψη πρόσβασης στην τεχνολογία (π.χ. παιδιών προερχόμενων από περιβάλλον 

χαμηλού εισοδήματος) 

 Κατεύθυνση 1: Να χρηματοδοτηθούν προγράμματα στήριξης για όσους δεν διαθέτουν 

υλισμικό και δυνατότητα απόκτησής του. 

 Κατεύθυνση 2: Να δημιουργηθούν πληροφορίες αναφοράς για την ΕΕ και να αυξηθεί η 

πρόσβαση στην τεχνολογία μέσω εκπαιδευτικών προγραμμάτων/ιδρυμάτων. 

Υγιής ψηφιοποίηση 

Ζήτημα 1: Πως να αντιμετωπιστεί ο αντίκτυπος της τεχνολογίας στην ψυχική υγεία των πολιτών; 

 Κατεύθυνση 1: Να αναπτυχθεί ένα πιλοτικό πρόγραμμα διάρκειας 2 ετών για την εφαρμογή 

του φινλανδικού εκπαιδευτικού μοντέλου σε όλα τα κράτη μέλη και στη συνέχεια να 

αξιολογηθούν τα αποτελέσματά του. 

 Κατεύθυνση 2: Μία οργάνωση / ίδρυμα που διδάσκει στους ηλικιωμένους τη σωστή χρήση 

του διαδικτύου. 

 Κατεύθυνση 3: Να δημιουργηθούν κοινοί χώροι κατάρτισης για τους ανήλικους και τις 

οικογένειές τους στα σχολεία, έτσι ώστε να μαθαίνουν από κοινού. 

 Κατεύθυνση 4: Να μελετηθεί και να διερευνηθεί κατά πόσον σε όλα τα κράτη μέλη οι 

υποδομές που απαιτούνται για την ψηφιακή εκπαίδευση βρίσκονται σε παρόμοιο επίπεδο 

(διαθέτουν όλα τα σχολεία υπολογιστές, σύνδεση οπτικών ινών, κτλ;) 

Ζήτημα 2: Πώς καταπολεμάμε όλη αυτή τη ζημιά που προκαλείται από τον συνδυασμό των 

«ψευδών ειδήσεων», τη δύναμη των αλγορίθμων και την ελλιπή προστασία των δεδομένων; 

 Κατεύθυνση 1: Να εκπαιδευτούν οι άνθρωποι στην κριτική σκέψη 

 Κατεύθυνση 2: Οι αλγόριθμοι να προβάλλουν αυτόματα τις πιο αντιφατικές/συναινετικές 

εκδοχές ενός θέματος καθώς και άλλες οπτικές γωνίες (ψευδείς ειδήσεις) έτσι ώστε να 

μπορείς να συγκρίνεις. 

 Κατεύθυνση 3: Η επεξεργασία και αποθήκευση δεδομένων να γίνεται στην τοπική συσκευή, 

χωρίς να διαμοιράζεται στο υπολογιστικό νέφος 

 Κατεύθυνση 4: Να χρησιμοποιείται η κυρίαρχη άποψη της επιστημονικής κοινότητας ως η 

άποψη που θεωρούμε αληθή και την οποία χρησιμοποιούμε για να συγκρίνουμε άλλες 

απόψεις. 

 Κατεύθυνση 5: Οργάνωση ή ίδρυμα που επαληθεύει και ελέγχει τις ειδήσεις και δηλώνει 

κατά πόσον είναι πραγματικές ή όχι. 

 Κατεύθυνση 6: Τα μέσα ενημέρωσης δεν μπορούν να είναι ιδιωτικά, πρέπει να είναι 

δημόσια ώστε να μην αποκομίζουν χρήματα διασπείροντας ψέματα. 

 Κατεύθυνση 7: Να αναπτυχθεί ένα πιλοτικό πρόγραμμα διάρκειας 2 ετών για την εφαρμογή 

του φινλανδικού εκπαιδευτικού μοντέλου σε όλα τα κράτη μέλη και στη συνέχεια να 

αξιολογηθούν τα αποτελέσματά του. 

 Κατεύθυνση 8: Να δημιουργηθεί μια ευρωπαϊκή διαδικτυακή πλατφόρμα με 

επαληθευμένες ειδήσεις. 



 

 

 Κατεύθυνση 9: Να συσταθεί ευρωπαϊκή ψηφιακή πλατφόρμα που θα παρέχει πληροφορίες 

καθώς και κατάρτιση και εκπαίδευση (όχι μόνο για την υγιή χρήση του διαδικτύου αλλά και 

για πολλές άλλες πτυχές) και θα προσφέρει επίσης πόρους και επαγγελματίες σε θέματα 

ψυχικής υγείας. 

 



 

 

Παράρτημα I: Πώς διαμορφώθηκαν οι κατευθύνσεις; 

Επισκόπηση της δεύτερης συνεδρίασης 

 

 

Παρασκευή, 5/11/2021 

Ολομέλεια 1 

Στόχος: Επανασύνδεση ως ομάδα και προετοιμασία για τη δεύτερη συνεδρίαση 

Καλωσόρισμα· Ο λόγος στους πολίτες· Αναφορά των πρεσβευτών της ολομέλειας της 

Διάσκεψης· Επικαιροποίηση της πλατφόρμας· Ημερήσια διάταξη του Σαββατοκύριακου· 

Εισαγωγή στη μεθοδολογία της συνεδρίασης 

  



 

 

Σάββατο, 6/11/2021 

Ολομέλειες άξονα 1 

Στόχος: οι εμπειρογνώμονες παρείχαν στοιχεία για τα θέματα των υποαξόνων 

Εργασίες 1ης υποομάδας 

Στόχος 1: οι πολίτες προσδιόρισαν επιμέρους ζητήματα εντός κάθε συγκεκριμένου 

υποάξονα με βάση τα θέματα του υποάξονα, τα στοιχεία που παρείχαν οι 

εμπειρογνώμονες, τις δικές τους γνώσεις και τη συζήτηση 

Στόχος 2: οι πολίτες διαμόρφωσαν κατευθύνσεις και αιτιολογήσεις3 για κάθε ζήτημα 

 

Κυριακή 7/11/2021 

Ολομέλειες άξονα 2 

Στόχος: οι εμπειρογνώμονες παρείχαν περισσότερα στοιχεία για τα θέματα των υποαξόνων 

Εργασίες 2ης υποομάδας 

Στόχος 1: ανάλογα με τον άξονα, οι πολίτες είτε διατύπωσαν νέα ζητήματα, κατευθύνσεις 

και αιτιολογήσεις είτε ανέλυσαν περαιτέρω τις εργασίες του Σαββάτου. 

Στόχος 2: οι πολίτες ολοκλήρωσαν τις κατευθύνσεις και τις αιτιολογήσεις. 

Ολομέλεια 2 

Στόχος 1: οι εισηγητές των ομάδων έδωσαν αναφορά για τις συζητήσεις στις υποομάδες 

Στόχος 2: οι πολίτες έδωσαν ανατροφοδότηση για τη 2η συνεδρίαση 

Στόχος 3: ο κύριος συντονισμός έδωσε την εκτίμησή του για την 3η συνεδρίαση 

  

                                                
3Παρουσιάζονται στο παράρτημα «Αναλυτικά ζητήματα, κατευθύνσεις και αιτιολογήσεις» 



 

 

 
Β. Λεπτομερής διαδικασία διαμόρφωσης των κατευθύνσεων 

 Αρχική κατάσταση: Κατά την 1η συνεδρίαση, κάθε ομάδα ευρωπαίων πολιτών έθεσε 
μεταξύ των 75 και 78 θεμάτων που συνδέονται με το γενικότερο θέμα της ομάδας τους. 
Τα θέματα αυτά ομαδοποιήθηκαν σε 5 άξονες εργασίας αποτελούμενους από υποάξονες. 
Τα θέματα που έθεσε η κάθε ομάδα χρησίμευσαν ως βάση για τις εργασίες των πολιτών 
κατά τη 2η συνεδρίαση. Πριν από τη 2η συνεδρίαση ο κάθε πολίτης αντιστοιχίστηκε σε έναν 
συγκεκριμένο άξονα καθώς και στον υποάξονα στον οποίο θα εργαζόταν. 
 

 Το Σάββατο το πρωί, οι πολίτες ξεκίνησαν την ημέρα συμμετέχοντας σε μία ολομέλεια 
άξονα, ανάλογα με τον άξονα στον οποίον είχαν αντιστοιχηθεί. Σε κάθε άξονα αντιστοιχεί 
μια ολομέλεια άξονα που αποτελείται από τις τρεις υποομάδες που εργάζονται στο πλαίσιο 
του αντίστοιχου άξονα. Κατά τη διάρκεια της ολομέλειας του άξονα, ο συντονισμός 
παρουσίασε τα θέματα των υποαξόνων και οι μετέχοντες στην ομάδα άκουσαν έναν ή δύο 
εμπειρογνώμονες που παρείχαν στοιχεία για κάθε υποάξονα. Μετά την παρουσίαση των 
στοιχείων ακολούθησαν σύντομες ερωταπαντήσεις. Στο τέλος της ολομέλειας άξονα 
αφιερώθηκαν 20 λεπτά ώστε οι υποομάδες να συμμετάσχουν σε μια αρχική ευρεία 
συζήτηση για το πως σκέφτονται τη σύνδεση των ευρύτερων θεμάτων με τα επιμέρους 
ζητήματα. 
 

 Μετά την ολομέλεια άξονα, οι πολίτες ξεκίνησαν τις εργασίες στο πλαίσιο των υποομάδων. 
Στόχος των εργασιών της πρώτης υποομάδας ήταν οι πολίτες να χρησιμοποιήσουν τις 
γνώσεις τους, τα στοιχεία των εμπειρογνωμόνων και το θέμα από τον υποάξονά τους ως 
βάση εργασίας και οδηγό συζήτησης για τη σαφή διατύπωση επιμέρους ζητημάτων. Ένα 
«ζήτημα» είναι ένα πρόβλημα/κάτι που πρέπει να αλλάξει/να αμφισβητήσει. Αν ένα από τα 
θέματα πλησίαζε στο να αποτελεί ήδη ζήτημα, θα μπορούσε να χρησιμοποιηθεί εκ νέου ως 
βάση. Αν ένα θέμα ήταν πολύ ευρύ, θα ήταν δυνατόν να αντιμετωπιστεί ως ζήτημα. 
 

 Οι πολίτες μπορούσαν να εγείρουν όσα επιμέρους ζητήματα επιθυμούσαν σε αυτή την 
πρώτη χρονική περίοδο των 45 λεπτών. Μετά την ολομέλεια του άξονα την Κυριακή είχαν 
τη δυνατότητα να αναδιατάξουν τα εναπομένοντα επιμέρους ζητήματα καθώς η νέα 
συμβολή των εμπειρογνωμόνων θα μπορούσε να προσφέρει μια νέα οπτική. 
 

 Οι πολίτες παρέμειναν σε υποομάδες για το υπόλοιπο του Σαββάτου και ξεκίνησαν να 
συντάσσουν τις κατευθύνσεις για τα ζητήματα που είχαν εγείρει. Οι κατευθύνσεις 
αποτελούν το πρώτο βήμα για τη σύνταξη συστάσεων, που θα είναι ο στόχος της 3ης 
συνεδρίασης. Οι κατευθύνσεις που προέκυψαν κατά τη 2η συνεδρίαση θα αποτελέσουν τη 
βάση για την κατάρτιση των συστάσεων στην 3η συνεδρίαση. 
 

 Στο τέλος του Σαββάτου, οι υποομάδες έλαβαν το έργο που παρήγε κατά τη διάρκεια της 
ημέρας μια άλλη υποομάδα του άξονά τους και κλήθηκαν να αντιδράσουν και να 
υποβάλουν τις παρατηρήσεις τους. 
 

 Η Κυριακή ξεκίνησε με ολομέλεια άξονα. Στόχος αυτής της ολομέλειας άξονα ήταν να 
παρουσιάσει κάθε υποομάδα το σχέδιο κατευθύνσεων που είχε καταρτίσει έως εκείνη τη 
στιγμή. Επιπλέον, έλαβαν πληροφορίες από νέους εμπειρογνώμονες σχετικές με θέματα 
επί των οποίων είχαν ήδη εργαστεί ή νέα θέματα αναλόγως του άξονα. 
 

 Μετά την ολομέλεια άξονα, οι πολίτες ξεκίνησαν τις εργασίες στο πλαίσιο των υποομάδων, 
είτε για να οριστικοποιήσουν τις κατευθύνσεις τους από το Σάββατο, ενσωματώνοντας τις 
παρατηρήσεις των εμπειρογνωμόνων, είτε για να εγείρουν νέα ζητήματα και να 
διαμορφώσουν νέες κατευθύνσεις. 

 



 

 

Παράρτημα IΙ: Αναλυτικά ζητήματα, κατευθύνσεις και αιτιολογήσεις 

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

O = κατεύθυνση, J = Αιτιολόγηση 

Άξονας Ι: «Εργασία στην Ευρώπη» 

Πρωτότυπη γλώσσα 



 

 

Αγορά 
εργασίας 
(ομάδα 1 
(γερμανικά)) 

I1: Gleiche Lebensqualität (zwischen Ländern / zwischen Land/Stadt). 
 
O1: Eine proaktive EU-Wirtschaftspolitik um die Globalisierung besser zu steuern. 
J1: Die Exzesse der Globalisierung sollten korrigiert werden und "Brain Drain" verhindert werden. 
 
O2: Eine "Magna Carta", die alle zentralen Arbeitsthemen regelt. 
J2: Eine Charta kann ein verbindendes Element sein. 
 
O3: Nationale Umsetzung von EU-Verordnungen ist ein Problem. 
J3: In einigen Ländern ist nicht Regulierung, sondern Umsetzung die Herausforderung. Es gibt eine große Schattenwirtschaft. 
 
I2: Harmonisierung vs Liberalisierung 
 
O1: Es sollte eine Harmonierung der Arbeitnehmerrechte und Arbeitsbedingungen geben. 
J1: Ungleiche Arbeitsbedingungen können zu sozialer Exklusion führen. 
 
O2: Unternehmerische Freiheit darf nicht zu sehr eingeschränkt werden 
J2: Unternehmen könnten weniger Menschen einstellen durch Überregulierung. 
 
O3: Die EU sollte einen Europäischen Mindestlohn etablieren 
J3: Es entstehen ansonsten ethisch problematische Situationen. Aktuell z.B. Erntehelfer in der Hochphase der Pandemie aufgrund des Lohngefälles. 
 
O4: Recht auf Arbeitsplätze für alle 
 
I3: Arbeitnehmerrechte stärken 
 
O1: Gründung von Gewerkschaften unterstützen 
 
I4: Vereinbarkeit von Familie und Beruf 
 
O1: Die Kluft zwischen Öffentlichen und Privaten Sektor muss geschlossen werden 
J1: im Öffentlichen Bereich gibt es bis zu einem Jahr Elternzeit, in Privatunternehmen nur 4 Monate (Beispiel aus Griechenland). Es gibt auch große 
Unterschiede bei den Zulagen. 
 
O2: Die Betreuung muss verbessert werden um die Work-Life Balance zu ermöglichen. 
J2: Ohne Investionen in die Infrastruktur, vor allem Kindertagesstätten, kann keine ausreichende Betreuung gewährleistet werden. 
 
O3: Es gibt hier noch eine starke Ungleichheit zwischen Frauen und Männern 
J3: Hier spielen Tradition und Kultur eine gewichtige Rolle, aber durch richtige Anreize kann die Ungleichheit reduziert werden. Außerdem müsste es 
eine größere Anerkennung und Akzeptanz für Betreuung geben, vor allem für Frauen. 
 
O4: Große Dringlichkeit in der Umsetzung von EU Richtlinien in nationales Recht 



 

 

J4: Es gibt noch zu viele Unterschiede zwischen den Ländern. 
 
O5: Andere Formen von Familien dürfen nicht ignoriert werden. Dies gilt auch für Familien, die Behinderte Personen betreuen. 
 
I5: EU Aktionsplan zu sozialen Rechte 
 
O1: Aktionsplan sollte rechtlich bindend gemacht werden, damit nationale Regierungen verpflichtet sind, ihn umzusetzen 
J1: Es gibt keinen Fortschritt ohne Verbindlichkeit 
 
O2: Mehr Aufklärung bei Bürgern bei diesen Entscheidungen 
J2; Ohne Wissen kann man nicht gemeinsam handeln. Es sollte ein gemeinsames Medium europaweit geben. 
 
O3: Geschlechtergleichheit muss vorangetrieben werden. Das gilt auch für Equal Pay. Transparenz bei Löhnen ist essentiell. 
 
O4: Chancengleichheit für alle (Geschlecht, sexuelle Orientierung, Religion, Behinderte Personen,... 
 
I6: Lokale Wirtschaft stärken 
 
O1: Steuerbefreiung für lokal angebaute oder produzierte Waren 
J1: So können bessere, nachhaltigere und ökologische Strukturen aufgebaut werden, die den Menschen vor Ort helfen 
 
O2: KMUs besser schützen. Ein EU-Büro könnte hier unterstützen, z.B. mit Informationen, Rechtsbeistand 
 
O3: Bessere Anreize setzen für gefährliche Tätigkeiten 
 
O4: Start-Ups in der Lokalwirtschaft: System von Darlehen, die von großen Banken unterstützt wird. Auch Unterstützung von lokaler rechtlicher 
Beratung; 
J4: Start-ups sind besonders in der Anfangsphase abhängig von Unterstützung um später erfolgreich zu sein. 
 
I7: Bedingungsloses Grundeinkommen 
 
O1: Es sollte einen Vertrag geben, der verschiedene Aspekte berücksichtigt. Eine europäische Gewerkschaft soll die Einhaltung überwachen. 
J1: Ohne Überwachung ist die Umsetzung schwierig 
 
O2: Von zentraler Bedeutung ist die Anpassung an den nationalen Kontext. 
J2: Die Kaufkraft in den Ländern ist sehr unterschiedlich, ein Grundeinkommen hätte daher ganz andere Auswirkungen 
 
O3: Vor einem bedingungslosen Grundeinkommen muss ein EU weiter Mindestlohn etabliert sein. 
J3: Das Grundeinkommen geht über den Mindestlohn hinaus und wäre als erster Schritt zu weitreichend 
 
O4: Das Grundeinkommen muss an eine Regulierung der Migration gekoppelt werden. 
O4: Ohne Regelung wird das Migrationssystem überfordert und falsche Anreize gesetzt 



 

 

 
O5: Das Grundeinkommen ist als Konzept sinnvoll und hat das Potential, ein menschenwürdiges Leben zu ermöglichen 
J5: Es gibt Umstände im Leben oder finanzielle Abhängigkeiten, die die volle Entfaltung eines Menschen einschränken oder verhindern. Durch ein 
bedingungsloses Grundeinkommen besteht die Möglichkeit, sich von Abhängigkeiten zu befreien und ein selbstbestimmtes Leben zu führen. 
 



 

 

Νεολαία και 
απασχόληση 
(Ομάδα 6 
(ολλανδικά)) 

I1: Het curriculum en de ervaring tijdens de studies zijn niet goed afgestemd op de snel veranderende arbeidsmarkt. 
Studenten hebben te weinig kans om ervaring op te doen met die arbeidsmarkt. 
 
O1: Wij stellen voor om jongeren vanaf de middelbare school de kans te geven om verschillende ervaringen op te doen in diverse werkomgevingen 
en/of in sociale projecten zodat ze een inzicht krijgen in de arbeidsmarkt. In een latere studiefase stellen we voor dat dit meer gericht gebeurt in 
functie van hun interesse en opleiding. Op deze manier leren ze het belang van verantwoordelijkheid en krijgen ze inzicht in hun mogelijke toekomst 
en krijgen ze respect voor de verschillende beroepen. 
J: Het doel is om een betere aansluiting te hebben tussen onderwijs en arbeidsmarkt.  
Maar ook om jongeren inzicht en respect te laten krijgen voor de arbeidmarkt. En verantwoordelijkheidszin op te bouwen. 
 
O2: We stellen voor om bedrijven en organisaties te stimuleren om stageplaatsen te voorzien door hen fiscale en andere voordelen te verlenen. 
J: Niet voldoende bedrijven en organisaties zijn vandaag bereid dit nu te doen. De oorzaak hiervan kan divers zijn: bv. Onvoldoende capaciteit om de 
stagairs te begeleiden. Organisaties en bedrijven beseffen niet voldoende welke kansen dit biedt voor hun eigen toekomst. Het is een win-win voorstel. 
 
I2: Het verlies van niet-digitale vaardigheden en sociale competenties nodig voor de arbeidsmarkt. 
 
O1: Sociale competenties en vaardigheden moeten mee in het schoolcurriculum vervat worden. Sociale competenties zijn het leren omgaan met 
elkaar, het luisteren naar elkaar, verdraagzaamheid, dialoog aanmoedigen, weerbaarheid, begrip, respect en waardering hebben voor anderen. 
J: Om op de arbeidsmarkt te kunnen functioneren heb je absoluut ook nood aan deze softskills. 
 
O2: Leerkrachten moeten eerst zelf bewust zijn van deze sociale vaardigheden en opgeleid worden om jongeren daarin te begeleiden. Train the 
trainer. 
J: We moeten beginnen met de leerkrachten hierover op te leiden want anders kunnen zij jongeren niet goed genoeg begeleiden 
 
O3: Humane opleidingen zoals klassieke literatuur en ethiek moeten weer onderwezen worden in landen waar dat niet meer wordt gedaan. 
J: Op deze manier kunnen we blijvend voortbouwen uit de lessen geleerd uit het verleden. 
 
O4: Jongeren moeten aangemoedigd worden om onafhankelijk in de maatschappij te staan. Daarom moeten ze aangespoord worden om blijvend aan 
zelfstudie te doen, kritisch te denken en nieuwsgierig te blijven. Met aandacht voor alle lagen uit de maatschappij. 
J: De snel veranderende wereld vereist om permanent nieuwsgierig te zijn en blijvend aan bijscholing te doen. 
 
I3: Er zijn vele barrieres voor toetreding tot de arbeidsmarkt voor jonge Europeanen en niet-Europeanen op het gebied van harmonisatie 
van opleidingen en hun erkenning, administratie, kennis over bestaande programma's in de EU. 
 
O1: Het onderwijs moet beter afgestemd worden op de veranderende noden in de arbeidsmarkt daarom moeten leerkrachten een beter inzicht krijgen 
van die noden.  
We stellen voor om regelmatig overleg te organiseren tussen beleid, onderwijs en bedrijfsleven om de noden te kennen. 
J: Op deze manier kan men beter inspelen op de opleidingen van leerkrachten en het curriculum afstemmen op wat de arbeidsmarkt nodig heeft. Doel 
is om een betere doorstroming te krijgen tot de arbeidsmarkt. 
 
O2: Het wederzijdse erkennen van diploma's en het standardiseren van opleidingen in de EU moeten beter geharmoniseerd worden. 



 

 

justification, Het doel is om de drempels voor arbeidsmigratie tussen landen te weg te nemen.  
 
I4: Welke lessen kunnen we leren naar de toekomst met betrekking tot de gemiste opleiding, stages en toegang tot de arbeidsmark die er 
zijn door de COVID19 crisis, en die sterker zijn voor de jongeren en de zwakkeren in de maatschappij. 
 
O1: Voorstel voor het heractiveren van de programma's die er waren vóór de pandemie: Deze links zijn beschikbaar op de website van de EU, maar ze 
zijn niet meer up to date. Men moet ook programma's voor kinderen jonger dan 18 jaar voorzien. 
J: De websites van de EU moeten accuraat zijn. 
 
O2: De EU moet beter communiceren over de verschillende programma's die zij lanceert voor het herstel van de pandemie. Bvb. het ALMA programma 
J: Het heeft weinig zin om programma's te initieren als niemand ervan op de hoogte is 
 
O3: Door de pandemie is er minder mobiliteit tussen de landen mogelijk voor jongeren om te gaan werken in andere lidstaten. Daarom moeten we 
versneld digitale programmas opzetten om die uitwisseling te bevorderen. 
J: Nood aan heractiveren van jongeren op de arbeidsmarkt in de EU 
 
O4: De nadelen die de studenten hebben door het verplicht verlengen van hun studie omdat ze geen stage hebben kunnen lopen, zouden 
geminimaliseerd moeten worden. Nadelen zijn bijvoorbeeld: kosten, studieverlenging, vertraging bij de toetreding tot de arbeidsmarkt. 
J: Jongeren moeten alle kansen hebben om op een goede manier hun loopbaan te starten, zonder die ballast 
 
O5: Overheden moeten sneller en flexibeler kunnen inspelen wanneer er urgente omstandigheden zijn zoals een crisis. Wij stellen voor dat er lessen 
worden getrokken en nieuwe draaiboeken worden gemaakt om meer wendbaar te zijn bij een volgende urgentie. (op gebied van werk, onderwijs, ...) 
J: Sneller en wendbaarder zijn in crisistijden 
 
I5: Het is moeilijk om voldoende diverse stages te organiseren in afgelegen gebieden 
 
O1: In afgelegen gebieden moeten lokale scholen, overheden, organisaties en bedrijven nauw samenwerken om te realiseren dat die stageplaatsen er 
ook effectief komen. 
J: Alle jongeren moeten die kans kunnen krijgen, waar ze ook wonen. 
 
I6: Hoe kunnen we het werk beter herverdelen tussen iedereen 
 



 

 

Ψηφιοποίηση 
στην εργασία 
(Ομάδα 15 
(ιταλικά)) 

I1: Perdita di posti di lavoro in Europa a favore di Paesi extra-europei provocata da outsourcing, delocalizzazione, digitalizzazione e smart 
working 
 
O1: rattenere il lavoro in Europa; 
 
O2: Predisporre incentivi e normativa che aiuti a mantenere i lavori in UE/paesi europei puntando sul marchio; 
 
O3: Livellare le retribuzioni fra Paesi produttori; 
 
O4: Mantenere elevati standard di qualità del lavoro e di organizzazione del lavoro trattenendolo in Europa; 
 
O5: Incentivare le aziende europee ad andare verso una maggiore responsabilità sociale mantenendo sedi in Europa; 
 
O6: Tassare la delocalizzazione come ultima risorsa; 
 
O7: Attuare un maggiore coordinamento nelle politiche sul lavoro fra Paesi europei; 
 
O8: Quantificare quanti posti di lavoro si possono delocalizzare 
 
J: Gli strumenti di incentivazione sono più adatti al livello europeo di quelli normative 
 
 
I2: Conflitto fra lavoro e vita privata nello smart working 
 
O1: Armonizzare e controllare il rispetto dell'orario di lavoro nello smart working; 
 
O2: Attribuire un potere decisionale ai dipendenti (es.: famiglie con bambini); 
 
O3: Ridurre l'orario grazie alle tecnologia ed aumentare l'efficienza; 
 
O4: Elaborare contratti con condizioni chiare e standardizzate indicando quali mansioni si possono svolgere da casa; 
 
O5: Armonizzare e controllare il lavoro a distanza prevedendo le ore di operatività, di reperibilità, di riposo (diritto alla disconnessione); 
 
O6: Armonizzare e controllare la disponibilità anche in periodi di ferie in caso di emergenze; 
 
O7: Armonizzare e controllare anche la socialità dei lavoratori senza escluderli dalla vita sociale per il fatto che lavorano a distanza; 
 
O8: Armonizzare e controllare la normativa sull luogo di lavoro nello smart working 
 
J: Evitare i problemi personali, sociali, di salute legati alla continua connessione. Evitare svantaggi derivanti dall'esclusione dei lavoratori. Evitare 
ripercussioni sulle carriere. 



 

 

 
I3: Instabilità del mercato del lavoro che genera stress ed una diversa partecipazione al mercato del lavoro digitale (giovani, giovani adulti). 
Difficoltà di adattamento nella transizione digitale in generale (anziani). Rapida obsolescenza dei lavori nel processo di digitalizzazione che 
influisce sull'adeguatezza dei lavoratori a nuovi compiti. Gap fra giovani e più anziani nella digitalizzazione; 
 
O1: Creare un quadro comune dei percorsi formativi attraverso la digitalizzazione, le piattaforme digitali 
 
O2: Allineare i vari percorsi formativi per un livello formativo omogeneo 
 
O3: Creare piattaforme per allineare i contenuti formativi per uno scambio interculturale e formativo a livello europeo (es.: lingue); rafforzamento 
identità e cultura europea 
 
O4: Aumentare l'accesso delle persone ai dispositivi digitali, tutti i bambini devono avere pari accesso alla digitalizzazione; 
 
O5: Creare piattaforme che aiutino nello studio delle lingue straniere attraverso la comunicazione altri giovani; 
 
O6: Creare programmi per avvicinare i giovani e le imprese; 
 
O7: Spiegare e preparare ai nuovi lavori attraverso le piattaforme; 
 
O8: Creare piattaforme digitali di scambio di prestazioni per le persone in pensione; 
 
O9: Incentivare il digitale per la riqualificazione di lavoratori e lavoratrici attraverso le aziende (per esempio nel caso di maternità); 
 
O10: Arricchire le piattaforme digitali per la formazione con contenuti diversi, ampi, in diversi campi del sapere; 
 
O11: Differenziare le piattaforme per argomento e renderle di semplice utilizzo 

 
J: Semplicità, economicità, sostenibilità delle soluzioni digitali per la formazione. Creazione di nuovi posti di lavoro qualificati 
 
 
I4: Digitalizzazione come lavoro e come industria. Equilibrio fra lavoro umano e tecnologia. 
 
 
I5: Impatto ambientale poco conosciuto, eccessivo e in buona parte fuori dal controllo dei Paesi europei delle nuove tecnologie 
 
O1: Incentivare la produzione di energia primaria da fonti rinnovabili per alimentare i dispositivi; 
 
O2: Investire nella ricerca, nella produzione europea, nel riciclo di dispositivi (batterie, altro); 
 
O3: Incentivare la produzione diffusa di energia (imprese, famiglie); 
 



 

 

O4: Incentivare i trasporti pubblici e non la mobilità individuale; 
 
O5 : Misurare gli impatti della tecnologia sulla salute e sull'ambiente; 
O6: Verificare l'impatto dei rifiuti digitali; 
 
O7 : Stimolare i cittadini al riciclo dei rifiuti digitali; 
 
O8: Avere un quadro legale sui rifiuti provenienti da dispositivi digitali; 
 
O9: Verificare l'impatto ambientale dell'estrazione di terre rare; 
 
O10: Verificare l'impatto sul lavoro dell'estrazione di terre rare, in particolare il lavoro minorile; 
 
O11: Verificare la possibilità di estrazione e lavorazione in Europa di materiali per i dispositivi digitali; 
 
O12 : Valutare l'impatto ambientale delle criptovalute che richiedono energia elettrica non prodotta in modo sostenibile 

 
J: L'Europa può agire attraverso le normative alla produzione ed all'importazione 
 

 



 

 

Άξονας ΙI: Μια οικονομία για το μέλλον 

 

Πρωτότυπη γλώσσα 



 

 

Καινοτομία και 
ευρωπαϊκή 
ανταγωνιστικότητα 
(Ομάδα 2 
(αγγλικά)) 

I1: The production processes and supply chain of raw materials are not secure, sustainable, and innovative enough 
 
O1: We recommend that the EU invests in research and innovation for developing new materials and resources, or those with the smallest 
environmental footprint 
 
O2: We recommend that the EU focuses on and invests in ways to utilize existing resources in the most efficient way (for example recycling) 
 
O3: We recommend trying to shorten the supply chains and depend less on materials imported from other parts of the globe. Invest in local resources 
 
O4: We recommend providing stronger support for companies who invest in lowering the environmental costs of their production process, as well as 
invest in developing less environmentally costly products 
 
O5 We recommend taxing environmentally harmful and unsustainable companies higher than environmentally responsible ones 
 
I2: Higher education, exchange of ideas and knowledge sharing are not accessible enough 
 
O1: We recommend that the EU adopts common values in education and a unified grading system for increased student mobility 
 
O2: We recommend that professional qualifications (such as licenses) are fully transferrable and recognized across all EU Member States 
 
I3: Access to technology is not equitable across the EU - some areas are missing crucial infrastructure 
 
O1: We recommend that the EU aims to make opportunities and technological development more equal across all member states 
 
O2: We recommend sustainable and smart re-distribution of existing technology (e.g., devices) 
 
O3: We recommend taking action against "planned obsolescence" 
 
O4: We recommend that the EU takes an active role to prevent the rise of tele-com monopolies and monopolies among internet providers 
 
O5: We recommend that the EU puts effort into making technology more accessible to the older generations 
 
I4: There is not enough cooperation between universities within the EU - the potential for innovation is underutilized 
 
O1: We recommend that the EU directs more effort to implementation of research results, so that they don't remain on paper only 
O2: We recommend that research results are organized into publicly available, free, and centralized databases 
 
I5: Technological and scientific innovation is underfunded. As a result, money dictates what gets researched and what doesn't 
 
O1: We recommend that there is a system for scientists who research similar phenomena to pool their resources together 
O2: We recommend that the EU reserves funds to finance specific areas of research 
 



 

 

I6: Quality of education and teaching methods are often outdated and not modern/progressive enough. Innovation is born at the level of 
schools! 
 
O1: We recommend that teachers receive continuous training and share best practices across borders. It could happen through conferences, digital 
platforms, etc. (on a EU level). These solutions should be heavily promoted and publicized. 
O2: We recommend incorporating up-to-date scientific findings about the most effective ways of learning into teaching practices across the EU, as well 
as continuous research into it 
O3: We recommend creating a coherent, European system of quality control with regards to teaching practices 
 
I7: Big companies often don't want to operate in Europe and they move their operations elsewhere 
 



 

 

Βιώσιμη οικονομία 
(Ομάδα 7 
(γαλλικά)) 

I1: Nos méthodes de production sont trop polluantes. Comment revoir nos techniques de production pour les rendre plus vertueuses? 
 
O1: Nous suggérons de nouvelles réglementations des techniques de production (sur la durée de vie des produits, émissions de gaz à effet de serre, 
adaptation aux limites du système vivant), et notamment des subventions pour encourager les entreprises qui souhaitent développer les techniques 
vertes 
J: Il y a trop de pollution lié aux industries de la pêche, de la viande, du textile, etc. Il n'y a pas assez de sanction pour les industries polluantes. Il n'y a 
pas assez subventions ou d'incitants pour les entreprises qui souhaitent passer aux techniques vertes 
 
O2: Nous suggérons des mesures pour reduire le gaspillage et donc l'impact sur l'environment des industries polluantes. Notamment, nous suggérons 
de contraindre les entreprises à produire plus intelligemment (méthodes, éthique, matériels)... 
J: Il existe des moyens de production et des matériaux moins polluants à re-découvrir (exemple le chanvre). Des changements trop rapides résultent 
souvent en des gaspillages de ressources (exemple: les téléphones portables, télévision, fast fashion...) Il faut réfléchir à comment produire mieux, 
comment repenser nos chaînes de production et distribution 
 
O3: Eduquer les producteurs, les étudiants dans ces domaine, afin que les professionnels aient conscience des enjeux et adoptent des moyens et 
techniques de production plus vertueux. Nous suggérons notamment l'inclusion dans les curriculums d'un cours sur l'éducation écologique 
J: L'éducation débouche sur des résultats. C'est un très bon moyen pour sensibiliser les citoyens aux problématiques en question. Il est aussi important 
de motiver les professeurs afin qu'ils le transmettent à leurs étudiants. Il est aussi important que l'UE soutienne l'agriculture en transmettant des 
informations aux citoyens afin qu'ils soient éduqués à ce sujet. Cela nous permettrait de fonctionner avec les mêmes objectifs et les mêmes valeurs. 
Création de cours d'éducation écologique 
 
O4: Développer des actions à impact immédiat, à court terme 
J: Il n'y a pas de temps à perdre, il y a une urgence climatique 
 
O5: Encourager une économie du recyclage, aussi dans l'industrie et l'énergie 
J: Dans cette économie, les déchets ont une valeur économique et sont recyclés. Cela crée des emplois, devient une ressource pour produire d'autres 
produits (ex : lunettes recyclés envoyés en Afrique). Ce fonctionemment s'inscrit dans l'éducation au recyclage mais aussi dans les programmes zéro 
déchets (ex Finlande) 
 
I2: Nous produisons trop de gaspillage en Europe 
 
O1: Promouvoir un programme zéro déchet et éduquer les consommateurs 
J: Exemple de la Finlande : certains territoires favorisent le zéro déchet en faisant du fumier avec les déchets, il y a des unités de triage dans les 
entreprises, des stations de tri dans les supermarchés (entièrement recyclés bouteilles et verre) 
Exemple de la Finlande : Apprentissage du recyclage à l'école, ce qui en fait une norme  
 
O2: Soutenir d'avantage le recyclage en Europe: en particulier nous suggérons de déveloper le recyclage des outils technologiques comme les 
téléphones, notamment avec des promotions sur les achats de second main. 
J: C'est important de promouvoir la maintenance au lieu de prioriser les nouvelles ressources et le remplacement par de nouvelles pièces 
 
O3: Il faut lutter contre l'obsolence programmée, notamment en encouragant une consommation responsable, en choisissant des produits qui ont une 
durée de vie plus longue (technologie, vêtements) 



 

 

J: Il faut éviter la surconsommation et tendre vers une éducation à la durabilité. Ex : l'obligation de changer de téléviseur en Italie 
 
O4: Nous recommendant des actions pour le recyclage de l'énergie 
J: Le recyclage d'énergie permet de diminuer les pertes d'énergie et donc d'avoir une consomation énergétique plus respectueuse de l'environnement 
 
I3: Nos énergies sont trop polluantes et ne sont pas viables sur le long terme. Comment conjuger les besoins économiques et les énergies 
renouvelables pour aller vers une économie environnementale ? 
 
O1: Accroître la part d'énergie solaire dans la production énergétique dans l'UE, notamment en encouragant la production d'énergie à petite échelle, 
au niveau individuel 
J: cela permet d'accroitre l'indépendance énergétique et responsabilise les individus notes, C'est beaucoup d'entretien, de matériel et de construction. 
Tous les pays ne sont pas ensoleillés (ex Laponie et Irelande) 
 
O2: Développer et investir dans l'énergie éolienne 
J: Les éoliennes sont dans de nombreux endroits mais tout le monde ne profite pas de cette énergie et les prix sont élévés. Il faut faire attention à leur 
entretien. 
 
O3: Développer l'énergie hydrogène 
J: L'hydrogène est une solution énergétique d'avenir, car c'est une solution pauvre en carbone et produite grâce à l'électrolise de l'eau. A terme, il 
pourrait être envisagé de réduire les énergies fossiles grâce au nucléaire. 
 
O4: Utiliser l'eau de mer pour produire l'électricité 
J: Il y a des recherches pour voir comment tirer l'énergie à partir des vagues 
 
I4: Il y a une surconsommation et une déconnection entre les chaines de production et les consommateurs : comment renouveller nos 
moyens de production au niveau local et mettre en place une économie circulaire (en terme de production et deconsommation) ? 
 
O1: Réduire le nombre d'intermédiaires entre la production et les consommateurs 
justification, Encourager l'économie locale et faciliter les schémas de distribution pour aller dans une logique B2C en allant vers des agriculteurs locals. 
Il faut créer de la confiance en producteurs et consommateurs. Il faut faire vivre les lieux où on vit. Le prix du produit final augmente en fonction des 
intermédiaires 
 
O2: Besoin de changer le paradigme de l' "offre et la demande" pour un paradigme de besoins et de limites. Il faut sortir du paradigme de la recherche 
de profit comme fin économique 
J: Produire en fonction de ce dont on a besoin et arrêter d'aller vers une surconsommation. Il faut repenser les limites de la nature dans notre 
production. Il faut changer les schémas classiques d'acquisition, il existe d'autres modes de fonctionnement comme l'usage partagé. ex : adaptation de 
la consommation en Finlande aux transports (voiture) de l'élevage de rennes. Le profit ne doit pas être une fin mais un moyen pour faire changer les 
choses 
 
O3: Créer une loi sur les contenants en plastiques pour les réduire 
J: Il y a trop d'emballages plastiques alors que nous pourrions ramener nos tupperwares etc. 
 



 

 

O4: Inciter les personnes à adopter des comportements plus responsables 
J: Il n'y a pas de pression sur les producteurs, il faudrait adopter un comportement en accord avec nos souhaits 
 
I5: Les outils numériques et le marché de la tech utilisent beaucoup d'énergie et sont aussi des gros pollueurs: comment faire pour avoir des 
applications et des développements technologiques vertueux et durables ? 
 
O1: Réguler le minage de bitcoin 
J: La cryptomonnaie utilise énomèment d'énergie et il est. Très simple de miner des bitcoins 
 
I6: Les gaz à effet de serre sont un danger pour le climat: comment limiter les émissions de gaz à effet de serre dans la production ? 
 
O1: Fixer des objectifs d'émission de gaz à effets de serre de façon au niveau régional 
J: Situations très différentes entre différentes villes, pays, régions. Situations différentes, solutions différentes. Beaucoup de villes en Italie avaient une 
situation difficile et ont atteint leurs objectifs. 
 
I7: Les consommateurs ont du pouvoir mais ne s'en rendent pas compte: comment les éduquer à l'économie durable et encourager des 
comportements différents? 
 
O1: Introduire un cours d'éducation citoyenne écologique 
J: Il faut créer une éducation de la nature, comprendre sa richesse et ce qu'elle nous donnne, ses limites, et les comportements à avoir en tant que 
consommateurs; agir de manière plus civique dans ces dimensions là aussi. Sensibiliser vers un nouveau de mode de vie et comprendre que la 
consommation doit correspondre aux besoins et ne pas être un "toujours plus" 
 
O2: Sortir du paradigme de la croissance 
J: Il faut sortir de ce modèle ou le remettre en question pour être plus en accord avec le climat 
 
I8: Les transports sont une autre source de pollution important: comment avoir un transport durable? 
 
O1: Repenser les infrastructures de transport pour favoriser l'utilisation de transports en commun et de mobilité douce 
J: En développant des infrastructures, les gens prendront les transports en commun et éviteront la voiture 
 

Φορολογία 
(Ομάδα 7 
(γαλλικά)) 

 

I1: La taxation n'est pas socialement juste: comment la rendre plus socialement juste? 
 
O1: Nous recommendons une uniformisation du système des taxes européennes 
J: Reduire l'évasion fiscale et créer l'égalité entre citoyens et entreprises. Eviter l'évasion fiscale vers des pays plus avantageux fiscalement Il faut 
mettre en place une stratégie de taxation qui évite les entreprises de miser sur certaines taxes plutôt que d'autres 
 
O2: Une meilleure éducation autour de la question de taxation et une meilleure information sur comment les taxes sont utilisées 
 
O3: nous recommendons l'introduction de nouvelles taxes 
 
O4: Utiliser la taxation sur les énergies non-vertes pour modifier les modes de production et de consommation et du modèle énergétique 



 

 

J: Cela permet un changement de modèle énergétique mais aussi des modes de production et de consommation 
 
O5: Nous recommendons de taxer la crypto monnaie 
J: Il faut limiter les possibilités d'évasion fiscale grâce à la cryptomonnaie 
 
O6: Nous recommendons de taxer le carburant 
 
I2: Il est difficile économiquement et fiscalement de créer une nouvelle entreprise : comment faciliter la création de nouvelles compagnies 
grâce à des avantages fiscaux ? 
 
O1: Nous recommendons la mise en place d'un bénéfice fiscal pour les nouvelles entreprises passant à des méthodes durables 
J: Un incitant au lancement de la création de l'activité permettant que l'entreprise soit sur les bons rails en matière environnementale 
 
O2: Création d'un système d'imposition progressif pour les petites et moyennes entreprises en fonction des revenus de l'entreprise 
J: Notre système est un système capitaliste agressif où les soutiens aux PME sont insuffisants. Elles ne font donc pas le poids face aux grandes 
entreprises. 
 
O3: Une aide européenne plus claire à la création de nouvelles entreprises 
J: Les fonds européens sont peu connus de tous. Il est administrativement très dur de monter son entreprise 
 
O4: Légalisation des drogues douces comme le canabis 
J: Cela permettrait de lutter contre la délinquance et permettrait de mettre moins de gens en prison. Cela éviterait le traffic en prison. Cela générerait 
des revenus pour les états  
 
O5: Imposer des critères de transparence aux multinationales 
 
I3: Les entreprises(privées et publiques) ne conçoivent pas assez bien leurs responsabilités sociales et environnementales dans toute 
l'Europe 
 
O1: Uniformiser la manière dont la responsabilité sociale et environnementale est mise en oeuvre par l es entreprises privées et publiques dans toute 
l'Europe. 
J: Sans contrainte, chacun fait ce qu'il veut. Certains le font sincérement et d'autres non Sortir d'une responsabilité sociale et environnementale comme 
argument de communication pour avoir de réelles mesures 
 
O2: Une taxation pénalisante pour les entreprises qui ne respectent pas ces normes 
J: Cela peut être une source de revenus pour l'Union Européenne plutôt que de lui coûter. Cela permet de lutter contre l'évasion fiscale. Il faut vraiment 
contraindre les entreprises qui ne jouent pas le jeu et leur faire payer le prix fort 
 
O3: Une récompense pour les entreprises qui respectent ces normes et adoptent une transition durable. 
J: Soutenir les comportements positifs pour les entreprises adoptant un bon comportement. Les entreprises devraient faire état de leur durabilité et 
pourraient demander des avantages fiscaux. C'est une motivation pour les entreprises. Cela favorise la mise en pratique, l'apprentissage et l'éducation 



 

 

à de bons comportements notamment sur les comportements écologiques. Il y a un besoin de changer de comportement rapidement du fait de la crise 
environnementale. 
 
I4: Evasion fiscale: la délocalisation des entreprises qui recherchent des avantages fiscaux 
 
O1: Etablir une taxe concrète pour éviter la délocalisation en faveur de l'évasion fiscale 
J: Eviter une délocalisation extra européenne des entreprises qui cherchent un système fiscal qui leur est plus bénéfique. Eviter les pertes d'emplois 
 
O2: Taxation européenne des grandes entreprises internationales justification. Les grandes entreprises internationales pénalisent les petites 
entreprises (ex: achats faits sur Amazon). Si ces entreprises ne sont pas taxées, elles sont plus puissantes et cela noie les petites entreprises. Il est tout 
à fait juste que ces entreprises paient des taxes. Les entreprises peuvent choisir le pays dans lequel elles paient des impôts. Il faut que l'impôt ait lieu 
dans le pays où le business a lieu et non là où il y a le siège social 
 
O3: Taxation européenne des entreprises (étrangères) qui ne paient pas d'impôt sur le lieu de production de la richesse. 
J: Prendre exemple sur le modèle des banques européennes pour s'assurer que les grandes entreprises aient un modèle plus transparent 
 

Γεωργία (Ομάδα 8 
(γαλλικά)) 

I1: L´ecart entre les prix des aliments entretient les écarts de qualité d'alimentation; Problème de santé publique et problème humain 
individuel 
 
O1: Pénaliser les denrées alimentaires moins saines (taxes) 
J: Favoriser la consommation des produits sains; Question de santé; Si les produits néfastes à la santé sont plus cher,s il y aura davantage de; 
consommation de produits qui assurent la santé. 
 
O2: Taxes sur les denrées de type "luxe" 
J: Chips, confiseries,... Cela n'empêcherait pas les personnes à moindre revenu de continuer à s'alimenter 
notes, 
 
O3: Évaluation des produits devrait reposer sur 2 critères (santé et durabilité) 
 
O4: Développer les épiceries sociales et solidaires reservées aux revenus faibles 
J: Permettre qualité des produits aussi pour les revenus faibles. Lutter contre le gaspillage alimentaire 
 
I2: L'étiquetage et contrôle de la qualité des produits 
 
O1: Assurer des emballages davantage recyclables 
J: prendre soin de environnement 
 
O2: Mettre en place un système de répressions des fraudes à l'échelle européenne 
J: Ne pas vendre des produits qui ne correspondent pas à la qualité indiquée (exemple de scandales sur huiles frelatées qui ont entraînées des 
maladies) 
 
O3: Établir des sanctions envers les produits qui n'ont pas une étiquette conforme 



 

 

justification, De cette manière il y aurait moins ou plus du tout d'étiquetage non conforme 
 
O4: Inclure clairement tout ce qui est contenu de façon visible (allergies surtout) 
J: Information transparente et claire pour les consommateurs 
 
O5: Utilisation technologie de bloc chain pour identifier la chaine de production du produit. Réaliser des analyses par des organismes indépendants 
pour l'alimentation du bétail (établir un système de monitoring). Les produits importés devraient avoir les mêmes exigences de qualité que les 
produits européens 
J: Application pour démontrer en transparence origines, c'est un pas en avant pour le contrôle de la qualité. Ble et soja américains peuvent être traités 
jusqu'à 8 jours avant la coupe 
 
I3: Soutenir la transformation de l'agriculture pour prendre soin des ressources et des impacts environnementaux 
 
O1: Développer et favoriser des cultures durables sans réduire la portion de terres préservées non cultivées (sans que ce soin des OGM). Techniques 
de précision, techniques verticales. 
J: Durable car utilisant moins d'eau, moins de pesticides et substances dangereuses pour l'environnement. Plus de nature et moins d'agriculture 
(reduire émissions et meilleures absorption) 
 
O2: Cultures de pŕecisions 
 
I4: Prendre en compte les productions complémentaires des pays de l'union et l'aspect local 
 
O1: Il faudrait une coordination entre producteurs (choix et quantité et impact financier) 
J: Organiser l'aspect complémentaire 
 
O2: Trouver un juste équilibre entre les productions basées sur série de caractéristiques et les productions locales 
J: Eviter monoculture 
 
O3: Ne pas faire de tout partout, s'adapter aux caractéristiques du milieu 
J: Sol et conditions climatiques dictent ce que l'on peut cultiver 
 
O4: Faire des recherches sur ce qui peut être cultiver selon les régions (conditions climatiques...) 
J: Vérifier qu'est ce qui peut pousser où 
 
O5: Soutenir les différents producteurs locaux en organisant les modalités de distributions (passage direct de producteur à consommateur) 
J: Faciliter la consommation de proximité 
notes, 
 
I5: L'utilisation des pesticides est un problème. Comment trouver un produit qui ne soit pas nocif? Les abeilles indicateur de qualité 
souffrent 
 
O1: Planter des fleurs dans d'autres endroits pour encourager la biodiversité 



 

 

J: permettre biodiversité, (abeilles) 
 
O2: Réduire usage des pesticides par techniques de précision (ex. usage de drones) surtout dans les grandes productions 
J: Réduction jusqu'à 80% de l'eau et des pesticides 
 
O3: Mettre en place des systèmes de fauchage tardif sur les taches d'entretien des espaces publics (bords de route, petits espaces verts) 
J: Preserver l'habitat les insectes en géneral 
 
O4: Planter des végétaux qui protègent les productions et favoriser les insectes qui protègent les productions. Convaincre les agriculteurs d'user ces 
techniques 
J: Que la nature aide la nature 
 
O5: Développer la foresterie, Sylviculture (croisssance des arbres), 
 
I6: Gaspillage alimentaire. Comment réduire ce qui est produit et qui n'est pas consommé? (gaspillages dans les différentes étapes de la 
production jusqu'au réfrigérateur) 
 
O1: Dispositifs de gagnants gagnants (excédents des grandes surfaces vendus à moindre prix aux épiceries solidaires et ensuite aux consommateurs à 
moindre revenus) avec avantages fiscaux 
J: Il n'y a pas de surconsommation de produits. Ce qui ne peut être vendu en grande surface est distribué dans d'autres circuits 

 
O2: Planification, distribution et repartition 
J: Il y a quelque chose à faire mais nous ne parvenons pas à définir une orientation 
 
O3: Problème d'offre et demande. Habitudes commerciales entre l'offre et la demande. Réguler? Cela paraît difficile. Évolution dans les mentalités 
d'achat 
 
O4: Eduquer dès le plus jeune âge sur le gaspillage et la consommation de produits locaux et de saison. 
J: Consommer local diminue les transport et le gaspillage associé 
 
O5: Légiférer pour interdire de jeter aux grandes surfaces et que cela profite aux gens qui en ont besoin 
 
O6: Encore trops d'emballages plastiques et non compostables. FAvoriser les emballages compostables 
J: Les emballages sont un déchet et participent au gaspillage 
 



 

 

Ψηφιακές 
υποδομές 
(Ομάδα 8 
(γαλλικά)) 

 

I1: Déserts numériques. C'est un problème que de nombreux services sont trop cher. Cela crée une inégalité 
 
O1: Instaurer une taxe internet par exemple comme la taxe sur la télé et l'Etat obligerait les opérateurs à faire béneficier certains utilisateurs 
d'Internet. Que les Etats paient le service depuis un financement par impôts 
J: Accès à INternet sans passer par un opérateur mais à travers une taxe 
 
O2: Roaming gratuit dans tous les pays européens (accès à internet et tééphonie au même prix dans un autre pays de l'UE) 
 
O3: Soutiens/aides économiques aux personnes à faible revenu 
J: Reduit l'écart entre les personnes à revenus différents 
 
O4: Définir une formule minimum. Service minimum, de base au tarif le plus bas possible 
J: Permettre un accès plus important aux personnes à faibles revenus 
 
O5: Cyber centres. Points relais informatiques comme services publiques gratuits à disposition des habitants de la commune. Bus, trains, 
bibliothèques... 
J: Permet un accès gratuit donc sans conditions de ressource écnomique 

 
I2: Il y a des génerations qui n'ont pas les compétences nécessaires et ne font pas confiance dans ces nouvelles technologies (relations avec 
les problèmes de piratage). Un pourcentage de la population aura toujours réticence... Comment convaince et aider les personnes (surtout 
personnes âgées). Comment ne pas les laisser dans ce désert. Tendance à laisser de côté les personnes âgées. Et il y a d'autres 
discriminations technologiques 
 
O1: Iniciative de campagne de sensibilisations et informations, formation pour développer leurs aptitudes et compétences. 
 
O2: Entraide comme une sorte de procuration à quelqu'un qui peut gérer activités administratives sur INternet 
J: Donne accès grâce au mandataire de résoudre question d'accès aux services et former les personnes âgées 
 
O3: Présenter l'outils informatique comme une manière d'entrer en relation y compris avec les petits enfants et enfants. Aborder la confiance avec 
quelque chose de plus ludique pour les personnes âgées. 
J: Plus d'intérêt à ces outils 
 
I3: In´nfrastructures. Accès aux réseaux doit être résolu avant la question des coûts. Il existe de nombreuses inégalités. 
 
O1: Objectif 0 zones blanches 
J: Tout le monde aura accès à Internet 
 
O2: Favoriser les opérateurs qui couvrent tous les territoires (réductions d'impôts, contributions). Et même obliger à couvrir la totalité du territoire 
pour avoir la concession. Avec un objectif dans le calendrier. Assurer que l'opérateur qui détient les lignes ne peut pas être l'opérateur qui fournit le 
service 
J: Tous les territoires auraient accès 
 



 

 

O3: Simplifier et clarifier les opérateurs et les services disponibles 
J: Il y a una multiplication des opérateurs et cela simplifierait le choix aux particuliers 
 
O4: Utiliser les infrastructures routières pour y adjoindre les infrastructures numériques 
 
O5: Accepter qu'il y ait des zones sans accès 
J: Donner l'accès à toutes les zones suppose un coût difficile à supporter. On ne peut pas s'attendre à ce que tous les services soient à notre porte 
quand on vit dans des endroits éloignés 
 
I4: Il existe encore un manque de confiance dans la sécurité des outils en ligne (payer en ligne par exemple). Risques de piratage d'hopitaux, 
services publics 
 
O1: Organisme expert qui puisse garantir la sécurité, coordination à l'échelle européenne. Brigade d'intervention avec les pouvoirs très importants. 
J: Menace toutes activités confondues, aucun État n'est épargné, certaines attaques contre rançon. Un organisme à échelle européenne 
 
O2: Groupe d'experts mettant au point un système de surveillance pour renforcer le volet prévention. Système de protection privée et diffuser des 
informations sur un meilleur usage. Sensibilisation, education. 
J: Anticiper les attaques 
 
O3: Veiller à la protection de la vie privée sur Internet. Problème de l'anonymat en ligne et le harcèlement sur Internet 
 
I5: On est trop dépendants de l'extérieur de l'Europe pour l'approvisionnement de certains composants. Problème pour l'accès et pour 
obtenir les outils. 
 
O1: Relocaliser 
 
O2: Financer travaux et activités de recherche pour adapter les appareils 
J: Réduire les déchets et les besoins en matière première 
 
I6: Flux tendu du secteur automobile. Toute rupture pertube toute la chaîne de fabrication. 
 
I7: L'accès par cable ne semble pas sufficsant dans certaines régions (Internet) 
 



 

 

 

Μια δίκαιη κοινωνία 

Πρωτότυπη γλώσσα 



 

 

Κοινωνική 
ασφάλιση 
(Ομάδα 3 
(τσέχικα)) 

I1: Přístup k systému zdravotnictví a sociálního zabezpečení a rozdíly mezi členskými státy 
 
O1: Doporučeme zajistit spolupráci mezi členskými státy EU v oblasti výzkumu ve zdravotnictví. Zároveň je potřeba zajistit komunikaci a zveřejnění o 
pokroku v medicíně na úrovni EU 
J: Když zajišíme lepší úroveň výzkumu, nutnost léčby v zahraničí se sníží a zmenší se nerovnosti mezi státy 
 
O2: doporučujeme společnou zdravotní a sociální politiku a přidělený rozpočet na úrovni EU pro zajištění stejných podmínek zdravotnictví a 
sociálního zabezpečení ve všech členských státech, rovné podmínky pro lékaře 
J: kvalitní zdravotnictví ne jen pro ty, co žiji v ekonomicky nejsilnějších zemích, je to základní právo. Zároveň rovnější podmínky pro lékaře mezi státy, 
což přispěje k vyvarování se "brain drain" 
 
O3: Umožnění pohybu nemocných, aby se mohli léčit v jiných zemích, kde je léčba dostupná - zajištění spolupráce mezi členskými státy EU 
J: v některých zemích není určitá specializovaná péče dostupná, navrhujeme to jako dočasné řešení, než se zajistí léčba v každé zemi díky výzkumu a 
společné politice (orientace 1 a 2) 
 
O4: Plné pokrytí lékařem předepsaných léků pro sociálně slabší 
J. léky jsou pro sociálně slabší příliš drahé, když nejsou plně pokryté pojištěním 
 
O5: Doporučujeme, aby se EU zabývala zajištěním důstojného konce života: eutanázie 
J: každý by měl mít možnost rozhodnout o svém konci sám, ale potřeba regulací a lékařského sledování 
 
O6: celoevropské právo na rozhodování o životě nenarozeného dítěte 
J: na úrovni EU, pro zajištění, aby se ženy v celé EU mohly rozhodnout samy - nemožnost potratu může mít vážné důsledky 
 
O7: doporučujeme, aby EU vydala směrnici, která určuje členským státům, aby vyčlenily určitý rozpočet pro sociální služby 
 
O8: doporučujeme podporovat nemocnice, aby se mohly specializovat, aby se limitoval převoz pacientů do jiných zemí  
J: problém s nedostatkem personálu, nemocnice se nemohou rozvíjet a zajistit kvalitní péči 
 
O9: doporučujeme, aby EU zajistila přístup ke zdravotnictví a sociálnímu zabezpečení pro oběti domácího násilí 
 
I2: Přístup k sociálnímu zabezpečení a dotačním dávkám pro migranty a nerovné podmínky pro migranty a občany (poznámka: není 
prioritní pro tuto podskupinu) 
 
I3: Děti bez domova: zdlouhavý adopční proces v rámci EU, děti vyrůstají v dětských domovech, rychlejší adopce ze zemí mimo EU, 
nemožnost pro homosexuálními páry adoptovat děti 
 
O1: Doporučujeme, aby EU zajistila zrychlení adopčních procedur 
J: adopční procesy jsou dlouhé 
 
O2: Zachovat práva dítěte, zajistit, aby měly důstojný domov ve společnosti 
 



 

 

O3: Sjednocení legislativy mezi členskými státy: kdy je dítě uvolněno k adopci? 
J: v některých státech (ČR) stačí, aby biologičtí rodiče poslali jednou za půl roku pohled (dopis) a dítě není uvolněno k adopci, ačkoli se o něj rodiče 
nestarají a dítě zůstává v dětském domově 
 
O4: Doporučujeme porovnat osvědčené postupy odjinud (i mimo EU) a inspirovat se 
 
O5: Podpora organizací, které pracují s mladými lidmi a rodinami (dát jim více prostředků a pomoci, aby lépe vykonávaly svoji práci) 
 
I4: Krize v oblasti pečovatelských služeb a problém dostupnosti financí pro pečovatelské služby 
 
O2: Zaměřit se na ochranu duševní zdraví u poskytovatelů péče 
 
I5: Evropská populace stárne, což představuje řadu problémů 
 
O1: Navrhujeme, aby EU zavedla podpůrné prostředky pro zvýšení natality. Evropská Unie by měla podpořit právo lidí být rodiči, podpořit je v 
rodičovství - ochrana v práci, rodičovská podpora 
J: pro mnoho lidí je náročné být rodiči a rodí se méně dětí (rovnováha mezi kariérou a rodinou, finanční náročnost) 
notes, 
 
O2: Musíme zajistit udržitelnost důchodového systému, navrhujeme zvážit financování důchodů z vícero zdrojů 
J: Existuje riziko, že do budoucna nebudeme mít finance na důchody 
 
O3: Navrhujeme, aby důchody byly spjaté s minimálním příjmem 
J: V některých zemích jsou důchody tak nízké, že z toho není možné zajistit základní potřeby (příklady ČR, Německa a dalších), problém chudoby a 
sociálního vyčlenění 
 
O4: harmonizovaný důchodový systém na evropské úrovni pro všechny 
J: lidé se soukromým penzijním spořením jsou na tom lépe, ti bez něj nemohou jen na důchodu přežít 
 
O5: Doporučujeme cenově dostupné domovy důchodců a centra pro starší nemocné lidi s potřebou specializované péče (příklad lidi s Alzheimerem) 
J: Má to vliv na finanční příjem zbytku rodiny, která o nemocného pečuje . aktuálně je nedostatek státních domovů důchodců, soukromé domovy 
důchodců jsou hodně drahé 
 
I6: Koncentrace bohatství v rámci malé skupiny v kontextu ekonomického poklesu. (poznámka: není prioritní pro tuto podskupinu) 
 
I7: V mnoha zemích méně bohaté rodiny mají nedostatečnou sociální podporu: je finančně náročné mít dětí, máme méně dětí a populace 
stárne 
 
O1: Navrhujeme, že je důležité zaměřit se na sociální podporu rodin jako celek: zajistit určitý "sociální nárazník", aby se mladí lidé mohli co nejdříve 
účastnit aktivního života a starší lidé mohli jít do důchodu. Také je potřeba podpořit mladší členy rodiny starající se o starší členy rodiny, atd. 
J: Mladí lidé jsou budoucnost, ale nejsou všechno, potřeba se postarat o starší, Určité profese (fyzické) nemůžou pracovat až do 67 let 
 



 

 

O2: navrhujeme zajistit podporu pro sociálně slabší mladé rodiny a zajistit informování o dostupné podpoře: podpora pro vzdělání a digitální 
gramotnosti, vybavení k vzdělávání, dostupnost zájmových a vzdělávacích kroužků atd., zmínit to v médiích 
J: aktuálně je problém, že lidé často ani neví o dostupné podpoře a je potřeba zajistit, aby nebyla digitální propast 
 
O3: Navrhujeme podpořit ženy na mateřské 
J: toto může vést ke zvýšení porodnosti 
 
O4: navrhujeme zajistit finanční podporu pro mladé lidi na bydlení (levnější půjčky atd.) 
J: Nájmy jsou příliš drahé pro mladé lidi 
 
O5: Doporučujeme zajistit univerzálního příjem a životní úroveň 
J: budeme mít stále méně práce a zdrojů, pracovní trh je vybíravý a nezajistí minimální příjem všem 
 
O6: Problém sociálního vyloučení osob, které by mohly být aktivní ve společnosti: Sociální podpora znevývhodněným (disadvantaged), nemocným 
 
I8: Edostatek dostupného sociálního bydlení a cenově dostupného bydlení 
 
O1: Regulace cen nájmů, prodejních cen bydlení 
 
O2: Navrhujeme podporu bydlení v menších městech a vesnicích blíže velkým městům, kde je přístup k práci 
J: v menších městech a vesnicích je vše levnější 
 
O3: navrhujeme cestu podpory sociálního pronájmu, k dispozici i pro mladé lidi (příklad dotace pro členské státy k výstavbě či dotace na podporu 
pronájmů) - ne stavba sociálných bytů ke koupi, které se musí postavit, spíše sociální podpora pronájmu 
J: problém, že aktuálně jich je velký nedostatek (zmínka i v Španělsku, i v ČR) 
 
I9: mentální zdraví 
 
O1: Je důležité, aby existovaly preventivní programy 
J: i ve Strasbourgu hodně lidí zmiňovalo problém sebevražd v důsledku sociálních sítí, pandemie, šikany atd., je důležité brát tento problém vážně a víc 
o něm mluvit 
 
O2: zkrácená pracovní doba a programy pro sladění osobního a pracovního života 
J: problém vyhoření. matky mohou trávit více času s dětmi, což bude mít pozitivní dopad na mentální zdraví dětí v pozdějším životě. umožní menší. 
stres 
 
O3: doporučujeme podpořit výzkum v oblasti vlivu legalizace marihuany na mentální zdraví 
 
O4: propagace zdravého životního stylu 
 



 

 

Ίσα 
δικαιώματα 
(Ομάδα 11 
(ρουμανικά)) 

I1: Dreptul cetățenilor europeni de a fi diferiți nu este același la nivel european și/ sau nu este respectat 
 
O1: Recomandăm UE crearea unui mecanism care să asigure monitorizarea și respectarea drepturilor minorităților (e.g. portal sau birou unde oamenii 
ar putea adresa plângeri) 
J: Cetățenii discriminați ar putea să-și rezolve problemele în mod mai eficient. Plângerile cetățenilor discriminați ar putea fi temei pentru inițiative 
legislative corespunzătoare la nivel european. 
 
I2: Dreptul la locuire accesibilă (la prețuri rezonabile) nu este asigurat pentru toți cetățenii europeni 
 
O1: Recomandăm ca UE să sprijine instituirea unor mecanisme de garantare a creditelor ipotecare (pentru locuințe noi) la nivelul Statelor Membre 
prin intermediul Băncii Centrale Europene 
J: Acest mecanism ar promova egalitatea cetățenilor europeni în privința dreptului de acces la locuire 
 
O2: Recomandăm UE să sprijine financiar accesul la locuințe al cetățenilor europeni care au cea mai mare nevoie (e.g. sprijin țintit pentru familii 
tinere, cu copii, vârstnici, alte categorii de cetățeni vulnerabili etc.) 
J: Inițiativa ar aborda problema îmbătrânirii populației prin acces la locuire care sprijină întemeierea familiilor și a maternității. Inițiativa ar răspunde 
și problemei prevenirii excluziunii și discriminării (în creștere). 
 
O3: Solicităm Comisiei Europene să recomande Statelor Membre organizarea de referendumuri la nivel local cu privire la nivelurile maxime ale 
chiriilor 
J: Măsura ar contribui la combaterea exceselor rechinilor imobiliari. Măsura ar sprijini accesul demn la locuințe de o calitate adecvată 
 
I3: Condițiile de muncă și de salarizare nu sunt uniformizate la nivel european 
 
O1: Recomandăm ca UE să facă progrese în direcția adoptării unui salariu minim la nivel european 
J: Orientarea vizează asigurarea egalității de bază în domeniul muncii pentru toți cetățenii europeni, inclusiv a unui nivel minim de trai. Salariul minim 
la nivel european ar sprijini angajarea cetățenilor în țările lor de origine 
 
O2: Recomandăm ca UE să înființeze o instituție care sa se ocupe cu supravegherea condițiilor de muncă la nivelul tuturor Statelor Membre 
J: Orientarea propusă ar contribui la asigurarea de condiții de muncă egale în toate statele membre, în contextul creșterii numărului de femei pe piața 
muncii, schimbării stilului de viață și îmbătrânirii forței de munca 
 
I4: Educația pentru egalitate nu este adecvată la nivel european (în contextul unor valori culturale contrarii și persistente) 
 
O1: Recomandăm UE să dezvolte programe sau proiecte comunitare de schimburi interculturale pentru tinerii europeni în scoală și în companii 
(inclusiv prin interacțiuni în mediul online) 
J: Prin orientarea propusă s-ar permite tinerilor să intre în contact cu diferite culturi, idei, valori și situații personale la nivel european. Astfel, barierele 
culturale existente în prezent la nivel local ar putea fi depășite. 
 
O2: Recomandăm UE susținerea dezvoltării unui curriculum privind egalitatea, care sa fie studiat de elevi din toate statele membre, în clase comune 



 

 

(inclusiv în format online) 
J: Orientarea ar permite cetățenilor europeni dezvoltarea respectului pentru diversitate și a abilităților de cooperare interumana încă din copilărie. 
- Orientarea ar diminua riscul de escaladare a naționalismului și xenofobiei la nivel european. 
 
I5: Drepturile familiale (inclusiv ale celor care au copii în plasament) sunt inegale la nivel european 
 
O1: Recomandăm ca UE sa facă progrese pentru a se asigura ca toate familiile, indiferent de caracteristicile membrilor acestora, beneficiază de 
drepturi egale în toate statele membre 
J: Orientarea ar sprijini combaterea discriminării drepturilor familiale ale pe baza situației sau opțiunilor acestora (cetățenie/ etnie, vârstă, gen, 
dizabilități și alegeri de viață) 
 
O2: Recomandăm ca UE să îmbunătățească reglementarea și implementarea perioadei minime a concediului parental, astfel încât toți cetățenii UE să 
poată beneficia în mod egal de aceasta 
J: Orientarea propusă ar contribui la asigurarea drepturilor și obligațiilor parentale egale în statele membre. Orientarea propusă sprijină respectarea 
drepturilor copiilor. Deși există prevederi minimale la nivel european, nu toți cetățenii europeni pot beneficia în mod egal de aceste prevederi 
 
O3: Recomandăm UE să întreprindă măsuri pentru a asigura uniformitatea măsurilor de sprijin acordat familiilor cu copii la nivelul tuturor Statelor 
membre 
J: Orientarea propusă sprijină respectarea drepturilor copiilor 
 
O4: Recomandăm UE să se concentreze asupra stabilirii unui timp standard de muncă pe săptămână (mai redus și uniform), pentru a asigura 
tratamentul îmbunătățit și egal al cetățenilor europeni și al familiilor acestora 
J: Reducerea timpului de lucru permite timp suplimentar dedicat familiei și copiilor. Orientarea permite, de asemenea, îmbunătățirea productivității 
Muncii 
 

Δικαιοσύνη 
(Ομάδα 12 
(ισπανικά)) 

I1: Brecha salarial (por motivos geográficas o por brecha salarial de género) 
 
O1: Promover salarios justos (teniendo en cuenta también el offshoring de las empresas dentro de la UE) 
J: Importancia del desarrollo regional (evitar emigración por motivos económicos o por falta de servicios en una región). Mejorar la calidad de vida de 
los empleados del país.  
 
O2: Reducir la brecha salarial de género 
J: La brecha salarial de género (sucede independientemente de que las mujeres sean madres o no). Falta educación en igualdad y sobre la igualdad. 
Sectores masculinos (ej. sector construcción). El mundo empresarial está poco conscienciado a nivel de igualdad de género, o es reticente al cambio. 
Brecha de género digital está también relacionada con la brecha salarial de género 
 
I2: Dificultades para la maternidad/ paternidad / natalidad (sobretodo en la juventud) 
 
O1: Apoyar la maternidad/ paternidad (sobretodo en la juventud) 



 

 

J: Precariedad en la juventud. La educación (también educación superior) es necesaria para que la gente joven pueda escalar socialmente y 
económicamente. Hay dificultades para la estabilidad económica y acceso a la vivienda, y para la conciliación familia - trabajo. El envejecimiento de la 
población europea, y loss problemas con las pensiones y la salud de la población. 
 
I3: Falta de equidad en el acceso a una educación calidad 
 
O1: Promover la equidad y la equidad de género en la educación 
J: Falta de concienciación en relación a la equidad y a la equidad de género. Diferencia del estado de la cuestión de la equidad y de la equidad de género 
en diferentes países de la UE (algunos países más concienciados que los otros). Brecha digital de género. Estudios y profesiones STEM con ausencia de 
mujeres. FAlta de instrumentos y marco legal para la equidad. Falta de inclusión para tener igualdad.  
 
O2: Favorecer la convalidación de títulos académicos 
J: Necesidad de acceso al empleo (específicamente el empleo juvenil). Necesidad de movilidad laboral entre países. INtegración entre países. 
 
O3: Equidad en el acceso a la educación calidad y equiparable en los diferentes estados 
J: Discriminación por clase socioeconómica (agravada por pandemia). Dificultad de acceso a la educación (primaria, secundaria y superior) por falta de 
medios tecnológicos. Hay familias que tienen dificultades para acceder a la tecnología. Minimizar el impacto de haber nacido en una familia o país o en 
otro. 
 
I4: Dificultades para acceder al primer trabajo 
 
O1: Promover el principio de la vida laboral/ prácticas universidad 
J: No tener facilidad para acceder al empleo dificulta la maternidad/ paternidad en la juventud. Necesidad de pasantías/ prácticas remuneradas (es así 
en algunos países). Dificultad o falta de compromiso de emplear después de la práctica. Dificultad de trabajar y estudiar al mismo tiempo (estudiante a 
jornada completa y trabajador a jornada completa es incompatible). No hay apoyo. Que las prácticas no sean mano de obra gratis. Dificultad de 
conciliar prácticas profesionales con estudios. Actulamente se puede hacer pero no es obligatorio en todos los países. Ahora tienes que descuidar una 
si quieres hacer la otra. 
 

Πρόσβαση 
στον 
αθλητισμό 
(Ομάδα 12 
(ισπανικά)) 

 

I1: Falta de acceso al deporte y la actividad física: instalaciones, diversidad, priorización. 
 
O1: Reducir brecha social y de género en el acceso al deporte y actividad física. FOmentar el uso del cuerpo en la cotidianidad. 
J: Más acceso al deporte y la actividad física genera una sociedad más inclusiva, igualitaria.y saludable (entender el deporte como inversión en salud). 
La sociedad de confort y bienestar y la oferta de ocio virtual y la automatización (ascensores, cintas transportadoras, etc.) disuaden del deporte y la 
actividad física.  
 
O2: Concienciar de la importancia de actividad física. Asegurar que las instituciones públicas tengan calidad y diversidad en los servicios deportivos. 
UE: generar directrices para que los países vayan en esta dirección. 
J: Igualdad de oportunidades: Falta de buenas condiciones (en algunos lugares) para la educación física, y dificultad de medios para elegir entre 
variedad de deportes (más allá del futbol). 
 
O3: Integrar el deporte y la actividad física dentro del servicio nacional de salud (salud física y mental). 



 

 

J: Coste sanitario de no hacer actividad física es muy elevado (80.000M €). Insuficiencia de actividades deportivas que sean accesibles/ gratuitas fuera 
de la escuela (no necesariamente de competición). Promover salud física y mental. 
 
O4: Diversidad de deportes para el desarrollo de diferentes capacidades 
justification, Importante para desarrollar competencias educativas (concentración, etc). Aumentar la salud y bienestar biopsicosocial (incluír el evitar 
soledad) 
 
O5: Buscar maneras creativas de enlazar el ocio tecnológico y la actividad física (aplicaciones que permitan juntar diferentes personas para practicar 
deporte, presencial u online). 
J: Ha un problema en la priorización del ocio tecnológico, haciendo que disminuya la actividad física. Evitar el sedentarismo. Entender la tecnología 
como aliada para promover la actividad física. Riesgo de sedentarismo con los e-sports. 
 

 

Μάθηση στην Ευρώπη 

Πρωτότυπη γλώσσα 



 

 

Ευρωπαϊκή 
ταυτότητα 
(Ομάδα 4 
(γερμανικά)) 

I1: Herausforderung: Zugehörigkeitsgefühl in Europa erreichen 
 
O1: Wir empfehlen, Zugehörigkeitsgefühl durch kulturellen, professionellen und sozialen Austausch (u.a. durch Sport) zu stärken – z.B. durch 
Workcamps und Begegnungsorte. 
J: Damit wir nicht übereinander reden, sondern miteinander. Um Vorurteile und Nationalismus zu bekämpfen. 
 
O2: Wir empfehlen, Zugehörigkeitsgefühl durch mehr Informationen zu den europäischen Institutionen und Mitgliedstaaten zu stärken 
J: Andere besser zu verstehen und zu verstehen, dass es viele Gemeinsamkeiten gibt - Bewusstseinsbildung fördern. 
 
O3: Wir empfehlen mehr Partizipationsmöglichkeiten z. B durch Bürgerforen. 
J: Stimme der Bürger sollte zählen solchen Austausch multiplizieren aber wichtig Transparenz was mit den Ergebnissen passiert. 
 
O4: Wir empfehlen, dass es gemeinsame Erfolgsgeschichten (z.B. die Pandemiebekämpfung, die Erreichung von Frieden) und Vorteile durch Dinge, die 
die EU bisher getan hat, als Bildungsmaterialien in Schulen gefördert werden. 
J: Um alle darüber zu informieren, was die EU macht - besseren Informationsfluss - Erfolg verbindet 
 
O5: Wir empfehlen, dass die EU kulturelle Programme und Austausch stärker bewerben soll. 
J: Nur durch Begegnung und Austausch kann eine Gemeinsamkeit entwickelt werden 
 
I2: Bildung ist nicht für alle zugänglich (z.B. Erasmus+). 
 
O1: Wir empfehlen Programme und Angebote zu entwickeln. die für alle Altersspektren (unabhängig vom Hintergrund, Alter, Bildung) der 
Bevölkerung zugänglich gemacht werden. 
J: Da nicht jeder die Möglichkeit hat, zu studieren - Austausch für alle zugänglich machen 
 
O2: Wir brauchen noch mehr Austausch (Kultur, Musik, Entdeckung) und die Bereitstellung von finanziellen Mitteln. 
 
O3: Wir empfehlen die stärkere Digitalisierung in Klassenräumen (z.B. transnationale Klassen, die im virtuellen Raum zusammenkommen). 
J: Europäische Identität wird so aufgegriffen, zielgerichtet zusammenkommen - mit anderen identifizieren gute erster Ansatzpunkt - Umsetzung sehr 
schnell und einfach - ergänzende Variante, aber echter Austausch soll stattfinden 
 
I3: Herausforderung: Gemeinsame Interessen fördern, bei denen europäische Bürger zusammenfinden können 
 
O1: Wir empfehlen, bestehende Programme (Wettbewerbe, Turniere) stärker europäisch zu gestalten. 
J: Förderung der Gemeinsamkeiten, stärkere Verbundenheit 
 
I4: Sprachliche Barrieren 
 
O1: Wir empfehlen, Mehrsprachigkeit schon sehr früh zu fördern. 
J: Sprache ist Schlüssel zur Verständigung / 1 Sprache förderlich für Gemeinsame Identität 
 
I5: Gleichen Wissensstand zu Europa sicherstellen. 



 

 

 
O1: Wir empfehlen, dass ein übergreifendes europäisches Fach (Geschichte, Politik, Gemeinschaftskunde) in allen Mitgliedsstaaten eingeführt wird. 
J: Europa für die Bürger fern und nicht zu verstehen. - viel stärker mit Europa auseinandersetzen - durch Bildung kann es gestärkt werden - Bildung 
als Katalysator, um die EU ins Umfeld zu tragen 
 



 

 

Ψηφιακή 
εκπαίδευση 
(Ομάδα 4 
(γερμανικά)) 

 

I1: Schaffung einer guten digitalen Infrastruktur 
 
O1: Wir empfehlen, dass die EU sicherstellen muss, dass alle Bürger technischen Zugang (Netz und Endgeräte) haben und dass die digitale 
Infrastruktur in den Ländern ausgebaut wird (unter der Berücksichtigung der Anschaffung von Geräten, die man wiederverwenden kann) 
J: Zugang in alle EU-Staaten gewährleisten / sicherzustellen- Teilhabe zu ermöglichen- 
 
O2: Wir empfehlen, dass die EU das Recht auf Internet festschreibt. 
J: Keine Freiwilligkeit sondern eher Zwang sich mit Digitalisierung umzusetzen, Zugang kann so für alle gewährleistet werden 
 
O3: Wir empfehlen, dass die Thematik dem Aspekt der Nachhaltigkeit unterworfen werden muss. 
J: Digitalisierung immer größeren Anteil in unserem Leben nimmt aber auch Thema Abfall wichtig wird. Achtsamer Umgang mit Ressourcen - Erde 
nicht immer weiter ausbeuten  
 
I2: Zugang zur Digitalisierung für alle ermöglichen 
 
O1: Wir empfehlen, dass die EU Materialien und Schulungen für alle Bürger fördert, insbesondere für Bürger, die keine IT-Fähigkeiten haben. 
J: Wir müssen ausgebildet werden, weil in Zukunft alles digitalisiert wird 
 
O2: Wir empfehlen, dass die EU Tools (Schreibprogramme, Bildungsplattform) zur Nutzung frei zur Verfügung stellt. Dazu sollen entweder eigene 
Programme entwickelt werden oder bestehende Programme, (z.B. Office) für alle zugänglich gemacht werden. 
J: Verwendung von gleichen Instrumenten zu Hause als auch in der Schule - Programm kann sich nicht jeder Leisten hohe Lizenzkosten, Zugang allen 
ermöglichen, Kompatibilität herstellen Bildungsplattform eigen Recherche durch Bürger wird ermöglicht 
 
I3: Regelungsbedarf für die digitale Bildung und Arbeit 
 
O1: Wir empfehlen, Runde Tische mit Schulen, Unternehmen, Politik, Gesundheitsamt, Psychologen, Soziologen zu fördern und Online-Bildung und 
Online-Arbeit gesetzlich zu regeln. 
J: Online Arbeiten reduzieren. Auswirkung auf digitale Arbeit muss untersucht werden. Auswirkung auf Gesundheit körperlich und mental. Gelenkt 
durch die Suchmaschinen - Algorithmen unterbrechen. online Arbeit nicht so gefährlich viele Stunden am Bildschirm sitzen? Persönlicher Austausch 
fehlt. Recht auf nicht Verbindung bestehen sollte - Recht sich aus Onlinewelt zu verabschieden. Mangel an körperlicher Aktivität - Mangel zu 
vermeiden es sollte möglich sein die Verbindungszeit zu verkürzen 
 
O2: Wir empfehlen, dass neben der digitalen Bildung die Kritikfähigkeit der Bürger stärker gefördert werden muss. Bürger müssen mit Inhalten 
kritisch umgehen können. 
J: Vermeidung von Desinformation, kritischen Blick auf Online Medien schulen. Politische Verantwortung, den Umgang für Bürger optimal zu machen - 
Politik hat die Aufgaben hier zu handeln. 
 
I4: Prävention der negativen Auswirkung der digitalen Welt 
 
O1: Wir empfehlen, die Sensibilisierung der Gefahren für jugendliche durch IT-Training und Lehrausbildung zu stärken, als Schulfach. 
J: Selbstbewusstsein der Jugendlichen stärken 
 



 

 

O2: Wir empfehlen, das Innovationen Teil der Digitalen Bildung werden und stärker gefördert werden. 
J: Positiven Chancen die digitale Welt zeigen 
 
O3: Wir empfehlen, große IT-Plattformen stärker zur Verantwortung zu ziehen. 
J: Fake News, Falschinformationen, Mobbing vermeiden 
 



 

 

Πολιτιστικές 
ανταλλαγές 
(Ομάδα 13 
(αγγλικά)) 

I1: Too few people can access european exchange programs 
 
O1: We recommend that the EU helps enable people from less priviledged economic backgrounds to have access to exchange through scholarships and 
budgetary support to schools 
J: We want to include everyone, to help them improve their living standards and live a better life. It is more fair to ensure that everyone can 
participate. 
 
O2: Improve information available in schools 
 
O3: We recommend a Common EU platform for coordinating exchange, including information on school systems of other countries, and involve 
companies in the structure, as they could be taking students as interns 
J: Companies will gain good public images from participating in cultural exchange, and would atrract more employees and interns. It will help create 
unity and european identity by learning together. both students and companies will be enriched by gaining insght into different cultures. 
 
O4: Build a program for schools or classes to visit other EU countries 
 
O5: A Common EU format for exchange "classes" 
 
O6: We propose that the EU develops a handout for information on educational systems of member states. 
J: This ensures that everyone has acess to information on other member states, even if their schools do not teach it 
 
I2: Not enough options or knowledge on how to go on exchange at different age groups and professions 
 
O1: We recommend that the EU should use people who already went on exchange to actively promote it as ambassadors 
J: It would achieve personal communication and better relationships. It will make the erasmus programme more accessible and better advertised. It is 
a more genuine form of communication, not just advertisemnt. 
 
I3: Too few people can access european exchange programs 
 
 

Περιβαλλοντική 
εκπαίδευση 
(Ομάδα 13 
(αγγλικά)) 

I1: There is a lack of involvement from EU citizens in climate change and sustainability 
 
O1: We recommend that the EU does more to facilitate knowledge sharing on best practice in sustainable practices. Exchange of knowledge and 
technology across educational, government and business organizations 
J: This enables sharing what works. It brings together everyone in finding solutions, and making the needed change. Without involvement you cannot 
bring about change. The problem often feels too big for individual action, so we need to bring different actors together. 
 
O2: We recommend that more concrete advice comes from the EU level to citizens, on what is actually a sustainable choice as a consumer/individual 
J: This will get citizens involved in a practical way, instead of having things be too abstract. 
 
O3: We recommend that more concrete and local knowledge on how citizens' behaviour affect their environment is shared with them directly 



 

 

J: We need to learn! To reach our mind it must be present in our lives, close to us, our neighbours and friends. We need to reach other people than just 
those at school - elderly people, working people. It shouldnt be "in the shadows". Advertisement works! it changes people's behaviour over time and 
so is a good way to teach people on how to interact with the environment 
 
O4: We recommend that the EU hosts a challenge on sustainability for schools from all member states 
J: when things have a practical use, it becomes interesting. It could be something not only costing companies money, but making them money. Direct 
involvement can make a difference. The element of competition is good, as it pushes people to achieve higher goals. It's an easy and cheap way of 
involving people with sustainability. On a european level people will feel more obliged to be a part of it, and rules will be central and can take account 
of all member states. EU also increases visibility for the project, you have a larger audience. On a European level everyone will want to join, and 
knowledge can be shared more efficiently. 
 
I2: We dont have enough practical experience with what the environment and climate is and what it means to us 
 
O1: We recommend that educational teaching programs focus more on projects that bring kids into contact with the environment and climate, and 
also try to develop solutions 
J: Global warming is too abstract of a concept. We need to show how it affects our everyday life. We need to feel the difference between concrete (the 
material) and nature, that nature can improve our lifestyles. Also to show that we can ruin our lives if we act in a given (wrong) manner. It is more 
interesting to learn by doing, especially in a young age. It is a good way of visualizing to children. Kids will not remember or learn properly if this is 
only taught digitally, so it needs to be experienced and felt. 
 
O2: We recommend that sustainability is integrated into the curricula of other subjects in schools across the EU 
J: this would raise awareness among pupils. It would be subliminally/naturally implementing the topic into childrens lives 
 

Ποιότητα, 
χρηματοδότηση 
& πρόσβαση 
στην 
εκπαίδευση 
(ομάδα 14 
(αγγλικά)) 

I1: - 
 
O1: A uniform regulated standard of teaching across Europe at primary and secondary level 
J: 1. Important because a standard educational foundation is very important, also in primary education.2 It affords social equality and creates a 
common identity. 3. It also creates equal opportunities in higher education. 4. Students more likely to succceed on erasmus or foreign educational 
courses. 5. Teachers could then go to other countries bringing uniformity in teaching and sharing ideals. 
 
O2: There should be one single European language taught across all primary schools in the EU, funded and paid for by the EU member states 
J: Requires investment. 
 
O3: Erasmus programmes should be easily accessible to all 
J: We understand each others cultures better and have a common identity 
 
O4: Equal access to all for third level education. Lack of this interferes with equal access 
 
I2: - 
 
O1: Equality of access to free education across the EU. 
J: Education should be free to enable access for all citizens. Education is and should be a basic fundamental right for all. 



 

 

I3: - 
 
O1: We recommend that life skills including sexual health issues, should be taught in schools at all levels. Opposing voices should be countered with 

voluntary classes providing factual sexual education. 
J: Justification: To prevent mental health issues developing at a later stage. Less bullying. Training to learn to cope with the social media age we live in. 
There should be a pan-European attitude or learning system in place to address all sexual education issues 
 
I4: - 
 
O1: Funding and access to funding or scholarships across the EU is vital to ensure equality of education and access equal technology 
I5: - 
 
O1: Greater support to teachers as individuals. 
J: Teachers should be able to teach morals. Gives teachers more authority as students should have more discipline 
 

Εναρμόνιση της 
εκπαίδευσης 
(ομάδα 14 
(αγγλικά)) 

 

I1: 
O1: There should be a uniform standard of education across all European schools 
 
J: It Promotes equality and ensures each student has an equal chance going forward. 
 
I2: 
O1: We recommend that education on the environment is part of school curriculum from an early age and for every person within the EU 
 
J: Challenge: Climate change deniers could present a challenge. Challenge: That as EU countries can only influence what happens in terms of education 
in their own member states a pan-european group or a treaty change should legislate for this. Challenge: differing attitudes to climate across european 
countries. Polarising attitudes 
J: Positive: This would allow a commonality and a link across europe in terms of the environment. Small children should grow up with this knowledge, 
to include the damage waste and evironmental abuse does to the planet. Practical examples of disposing of waste in school etc would achieve this. 
Positive: Europe should establish themselves as World leaders in the area of the environment. This would not hurt economically and would make us 
proud. Positive: Education on the climate and the environment can lead to opportunities and develop technologies and create sustainable 
environmentally aware jobs. 
 
O2: - 
J: Another challenge regarding ESD (Education for Sustainable Development) would be teachers' and professors’ ability to incorporate climate change 
and environmental issues into their subjects. Teachers that give classes currently weren't taught to think about climate change when creating their 
classes. And so we should also think about training teachers for them to be able to correctly teach their classes, to address the issue in depth, for them 
to not enter into contradiction with what experts on climate change say. 
 
I3: 
O1: We recommend that one common European language English was taught which would make education on the environment and all other matters 
across Europe much easier to deliver. 
 



 

 

J: Challenge: Other countries might object to the use of english as the second official language for europe. Challenge: The problem may be an 
inconsistent standard of language teaching leading to inequality. Teaching from a young age could remedy this problem. 
J: This will lead to much greater cross european dialogue at levels. Not just in EU but across the World mainly USA and Canada. Travelling, working 
and doing business across Europe would not be an issue as each citizen would share a common language. 
 

 

Ηθικός και ασφαλής ψηφιακός μετασχηματισμός 

Πρωτότυπη γλώσσα 



 

 

Εκδημοκρατισμός 
της 
ψηφιοποίησης 
(Ομάδα 5 
(γαλλικά)) 

I1: A l'école, les outils numériques ne sont pas assez enseignés, et ne sont pas assez utilisés 
 
O1: Il faut intégrer une pédagogie basée sur des outils numériques à l'école 
J: Les outils numériques peuvent faciliter l'apprentissage et la pédagogie. L'enseignement au numérique à l'école permettra également de développer 
l'esprit critique vis-à-vis de ces outils 
 
O2: Il faut prévoir une éducation et une sensibilisation aux outils numériques dans les écoles, au niveau européen 
J: Afin que chaque européen puisse recevoir la même éducation, et puisse avoir conscience des risques d'Internet (par exemple, qu'on ne peut pas 
parler de tout sur Internet) 
 
I2: Il n'y a des abus liés à l'utilisation d'internet (notamment des problèmes de harcèlement en ligne) 
 
O1: Il faut une pédagogie plus claire et plus explicite pour sensibiliser les personnes à l'utilisation d'Internet (voir le problème 1 sur l'éducation). Nous 
recommendons des cours d'éthique sur l'usage d'Internet 
J: Afin que chaque européen puisse être au courant des risques qui existent sur Internet 
 
O2: Il faut agir sur le sujet des fake news, et de la désinformation. Nous recommendons de multiplier les actions comme les "sites internet vérifés". 
J: Afin que chaque européen puisse savoir d'où vient l'information et puisse être dans un espace sécurisé 
 
O3: Il faut renforcer la lutte contre les abus sur Internet. Nous recommendons de créer une organisation proche de la police, spécialisée sur les aspects 
numériques, et qui puisse identifier les personnes sur internet, et retrouver celles qui ont des comportements inacceptables. 
J: Pour rendre plus efficace la lutte contre les abus sur Internet, et rendre les personnes responsables de leurs actes. 
 
I3: Les prix du matériel et des services sont très chers 
 
O1: Nous recommendons d'investir dans l'innovation numérique pour que chaque européen puisse avoir accès à du matériel au niveau local 
J: Afin de réduire les coûts et de s'assurer que personne ne soit laissée de côté de la digitalisation 
 
I4: Certaines personnes ne savent pas utiliser les outils numériques - comment assuer que tous les Européens puissent les utiliser? 
 
O1: Enseigner les outils numériques à l'école, mais aussi inclure les médias sur ces questions, car ils ont un rôle important à jouer dans la 
sensibilisation au numérique 
J: Les jeunes ne sont pas les seuls qui ont besoin d'apprendre comment utiliser les outils numériques, il faut donc prévoir d'autres canaux de formation 
que l'école. Il faut également utiliser les médias et réseaux sociaux. En 2021, les media sont des sources d'information plus importantes pour les 
individus de tous les âges. 
 
O2: Avoir un réseau Internet unique dans tous les pays de l'UE 
J: Cela permettrait une égalité de services et d'accès à Internet pour tous les Européens, et cela permettrait d'avoir les mêmes informations et d'avoir 
un internet plus robuste. Cela favoriserait l'égalité des chances (via l'égalité des services). 
 
O3: Toute information présente en ligne doit pouvoir être rapportée hors ligne 



 

 

J: Les outils numériques ne doivent pas entraîner la disparition des liens sociaux, c'est important pour les personnes qui ne sont pas à l'aise avec les 
outils numériques 
 
I5: Les citoyens ont trop peu d'information sur l'utilisation qui est fait de leurs données personnelles, et notamment sur la vente de leurs 
données personnelles 
 
O1: Il faut limiter le nombre d'informations personnelles à fournir par les citoyens afin d'accéder à internet et il faut que les plateformes numériques 
soient tenues responsables de leur utilisation des données. 
J: Afin de limiter les risques liés au partage de données personnelles 
 
O2: Créer un cloud commun pour les entreprises européennes 
J: Pour sécuriser nos données au niveau européen 
 
O3: Créer un réseau social européen, fait par les Européens pour les Européens 
J: Pour que nos données restent dans l'Union européenne, et être moins dépendants des Etats-Unis ou de la Chine 
 
I6: Manque de clarté sur les algorithmes de l'IA 
 
O1: Simplifier et expliquer les algorithmes qu'utilise l'IA afin de garantir une meilleure acceptation sociale 
J: Pour que les consommateurs n'aient pas l'impression qu'il y a des phénomènes de censure dus à l'utilisation des algorithmes 
 



 

 

Ασφάλεια στον 
κυβερνοχώρο 
(Ομάδα 5 
(γαλλικά)) 

 

I1: Manque de règles et de transparence sur les entreprises multinationales qui utilisent des données, tels que les réseaux sociaux 
 
O1: Nous avons besoin d'une entité pour représenter les consommateurs, pour soutenir les personnes qui se retrouvent dans des litiges avec des 
entreprises 
J: Pour avoir une action collective qui ait du poids face aux entreprises 
 
O2: Nous devons créer une seule voix en Europe contre les géants du numérique qui ont tant d'influence, il devrait être possible de juger ces 
entreprises en Europe et pas uniquement aux Etats-Unis, et de les contraindre à appliquer les lois européennes 
 
O3: Nous proposons de rendre les textes de consentement sur l'utilisation des données personnelles, plus clairs et plus courts lorsqu'on se connecte à 
un site Internet 
J: Les textes sont trop compliqués et souvent, nous ne les lisons pas. Cela permettrait donc de faire des choix éclairés sur l'autorisation que nous 
accordons aux sites à utiliser nos données 
 
O4: Deux propositions qui n'ont pas eu le temps d'être traitées : - prendre en exemples des pays qui ont expérimentés des solutions qui ont fait leurs 
preuves (exemple du système éducatif en Finlande) - créer un organisme européen sur lequel on aurait pas besoin de donner nos données 
 
I2: La cybersecurité est un sujet complexe et il y a un manque de clarté sur comment ce sujet est géré et à quel niveau. 
 
O1: Nous suggérons plus de coopération entre les entreprises et les pays de l'Union européenne, et de mettre en place une action mondiale et un 
accord mondial sur la cybersecurité. 
J: Les violations de cybersecurité dépassent les frontières 
 
I3: En tant qu'utilisateurs d'internet, nous sommes exposés à des risques multiples (fishing, le piratage, etc). Nous ne sommes pas tous 
conscients de ces risques et nous ne savons pas forcément les identifier. 
 
O1: La sensibilisation sur les risques existe mais il faut la renforcer. Nous suggérons d'axer la sensibilisation sur les risques autour d'exemples 
concrets (par exemple, en expliquant le fishing ET donner des exemples; expliquer qu'il y a des publicités mensongères ET donner des exemples, etc). 
J: Pour protéger les utilisateurs et que les citoyens puissent aller sur internet en securité. Afin qu'ils soient capables de sensibiliser leurs proches (les 
parents sensibilisent les enfants; les enfants sensibilisent les grands parents) 
 
O2: Nous proposons la mise en place de campagnes de sensibilisation multi-réseaux Européennes adaptées aux différents types d'utilisateurs (jeunes, 
personnes plus usagers). 
J: Afin que les campagnes de sensibilisation soient au plus proche de la réalité des utilisateurs d'internet. 
notes, Session 3 idée pour un exepert: ce serait utile d'avoir une idée de comment fonctionne une campagne de sensibilisation à l'échelle Européenne 
 
O3: Faciliter et clarifier la façon dont fonctionnent les signalements de comptes abusifs sur les réseaux sociaux; être capable de repérer et de punir les 
personnes qui ont des comportements abusifs sur Internet 
J: Pour avoir une meilleure compréhension des règles de modération utilisées sur les réseaux sociaux 
 
I4: De plus en plus, les sites internet et plateformes (au sens large) sont instrumentalisés et utilisés à des fins de cyber criminalité 
(extorsion d'argent, menaces, harcélement, chantage ...) 



 

 

 
O1: Nous proposons de renforcer la collaboration entre les sites/plateformes et autorités pour repérer et suivre de manière plus systématique ces 
actes de cybercriminalité. Il est important de rendre visible le travail de tous les acteurs "en coulisses". 
J: Si les utilisateurs voient et comprennent comment ces actes sont sanctionnés, ils seront rassurés et plus susceptibles de porter plainte 
 



 

 

Προστασία των 
δεδομένων 
(Ομάδα 9 
(αγγλικά)) 

I1: lack of access and control over data that citizens share (by citizens themselves) 
 
O1: Create an EU body that is easily accessible to citizens and that requires transparency and provides shared norms among EU states. 
J: It will provide point of reference for citizens and will facilitate more control over data by citizens 
 
O2: Create a possibility for people to select what data is sensitive and which one is not 
J: it will allow people to more clearly define what data and to what extent they want to share and will give them more flexibility/ownership of the data 
 
O3: introduce digital EU ID (not just national digital ID) 
J: that would allow tracking of information & increase responsibility => prevents some dangerous or inappropriate behaviour but it will allow for 
some anonymity as long as people are verified by ID beforehand 
 
O4: phones, home applications (Alexa) should have more transparency in what they collect, store and share (and with whom) and that owners should 
have an option to erase/limit data access 
J: because currently there's no transparency and everything is basically collected and citizens don't know how/who uses it 
 
I2: Insufficient mechanisms to control data giants (i.e. Facebook) as they are even more powerful than political decision-makers 
 
O1: Clear checks and balances by the EU body (non-political but expert-based) that is independent and funded by the member state 
J: to provide independent oversight and uniformal framework 
 
O2: New regulations on digital advertisement 
J: to limit what kind of data/personal data can be used 
 
O3: EU certification of data protection compliance mandatory for all tech companies/providers and that should be incorporated visibly in the web 
presence of an organization 
J: guarantee of transparency and safety 
 
O4: Reward companies that comply with data protection, transparency, and security regulations 
J: to incentivize them to adopt best practices and give benefits to those who do 
 
I3: Insufficient digital education for citizens 
 
O1: tailored classes for older citizens and provide assistance services 
J: currently they are disconnected and thus do not have access to all services 
 
O2: specific curriculum for younger generations (in schools and at home) 
J: to ensure safe & healthy use of tech 
 
O3: support of non-native tech users in acquiring up-to-date knowledge about tech use 



 

 

J: makes them more competitive at the job market 
 
O4: establish universal baseline of what minium digital literacy should be 
 
O5: EU should support education (intergenerational) program where younger people teach older people how to operate in the digial sphere 
J: it's not only an educational program but an intergenerational exchange and connection 
 
I4: The (legal and technological) language used in the digital sphere is too complex for citizens to understand 
 
O1: introduce a criteria for certification for tech companies: have simplified summaries of information about the use of data that would be 
understandable by anyone 
J: to ensure people understand how the data is being used, what the terms mean, and what the implications are 
 
O2: introducing non-authorization (except for explicit consent) or limited authorization of personal data use as a primary principle 
J: it will put companies in a position of need to request information explicitly and will create more transparency and control over data by users 
 
O3: improve communication about changes in GDPR and data protection in general 
J: people and institutions and businesses are better prepared and have clarity 
 
I5: Insufficient research of data protection 
 
O1: EU funding to expand the research efforts 
J: to better understand the needs, options, and possible solutions 
 
I6: Lack of access to technology (i.e. by children from low-income environment) 
 
O1: fund support programs for those who do not have hardware and an opportunity to acquire it 
J: increases academic and professional opportunities; provides better access to services (esp educaion in the current environment) 
 
O2: create benchmark information for the EU and increase access to technology through educational programs/institutions 
J: to maximize use of existing resources/avenues 
 
I7, (continued for issue 5) education 
 
O1: create special educational programs and communication campaigns on cyber-crime 
J: to reduce cyber crime, to teach people not to fall into those traps 
 



 

 

Υγιής 
ψηφιοποίηση 
(Ομάδα 10 
(ισπανικά)) 

I1: ¿Cómo gestionar y proteger los datos sobre salud? 
 
I2: ¿Cómo combatir el problema de las noticias falsas y cómo abordarlo con los diferentes tipos de población (infancia, juventud, edad 
adulta, mayores...)? 
 
I3: ¿Cómo gestionar y controlar la influencia que los algoritmos tienen a la hora de condicionar lo que nos llega a través de internet? 
 
I4: ¿Cómo gestionar la cesión de datos que debemos autorizar para acceder a un servicio online? 
 
I5: ¿Cómo hacemos con el pasaporte Covid y con las limitaciones de derechos que puede ocasionar? 
 
I6: ¿Cómo garantizar el derecho a la desconexión a internet y el derecho a no usar dispositivos digitales y seguir teniendo servicios y 
derechos? 
 
I7: ¿Cómo podemos abordar la educación digital de la infancia para que hagan un uso seguro de internet? 
 
I8: ¿Cómo abordar el impacto de la tecnología en la salud mental de la ciudadanía? 
 
O1: Crear un proyecto piloto de 2 años que aplique el modelo educativo Finlandés en todos los Estados Miembro. Y luego evaluar. 
J: -Ha demostrado funcionar bien allí y parece que la aplicacion en Bulgaria de un modelo parecido también está demostrando buenos resultados. -El 
problema de la financiación. Cada vez hay más recortes, ¿cómo vamos a conseguir que apliquen este modelo que necesita más financiación? -Es 
fundamental que la ratio alumnos-profesores sea más reducida que la habitual para que los profesores puedan hacer un seguimiento más 
individualizado- -Hay modelos interesantes de escuelas privadas (montesori, waldorf) pero el problema es que al ser privadas son excluyentes y hacen 
más grandes las diferencias. -El modelo finlandés también ayuda a luchar contra el bullying. -En Austria, la pandemia ha obligado a repensar de un día 
para otro el modelo educativo. Ha sido difícil, pero ha permitido introducir mucha innovación y poner en marcha la formación online y el uso de 
herramientas. 
 
O2: Un organismo/institución que enseñe a las personas mayores a hacer un uso saludable de internet. 
J: Los menores, en mayor o menos medida, ya reciben algo de formación así en la escuela. La gente mayor no recibe nada similar y también necesita 
formación. 
 
O3: Que en las escuelas haya espacios de formación conjuntos para menores y sus familias, de manera que aprendan conjuntamente. 
J: De esta manera se consigue enseñar también a la población adulta y los padres tendrán más conciecia del uso que hacen los menores de internet. 
Ahora mismo, a veces, se conectan muchas horas y sus familias no saben lo que hacen allí. Favorece relaciones intergeneracionales. 
 
O4: Estudiar e investigar si en todos los estados miembro la infraestrutura necesaria para una educación digital está a un nivel parecido (¿Tienen 
todas las escuelas ordenadores, conexión por fibra, etc?) 
J: -Es necesario saber esto. Por ejemplo en Italia hay muchas escuelas que no tienen medios. Necesitamos verificarlo. -Claro, es cierto. Yo vivo en una 
ciudad grande y tenemos acceso a esos medios, pero imagino que fuera de las grandes ciudades pasa que no hay medios. Yo hay veces que no tengo 
cobertura de móvil cuando salgo de mi ciudad. -Si, yo que vivo en Andalucía, de acuerdo, no hay esos medios. -En las escuelas publicas en España los 
medios son muy precarios. -Una persona comenta que vive en zona rural y tiene muy buena conexión. -Otra le responde, bueno, es que vives en zona 



 

 

rural pero en una región privilegiada respecto a muchas otras de tu propio país. 
 
I9: ¿Cómo combatimos todo el daño que genera la combinación de las "Noticias Falsas", del poder de los algoritmos y de la escasa privacidad 
de los datos? 
 
O1: Educar a la población en el pensamiento crítico 
J: -Si aprendemos desde jóvenes el pensamiento crítico, es más sencillo detectar información falsa. -Siempre habrá noticias falsas, no se pueden parar 
pero sí se puede aprender a leerlas de manera crítica. -Sí, y las noticias falsas no solo aparecen en países más inestables, como decía antes una 
compañera. En Austria también ha ocurrido. Están por todas partes -Hay muchos temas en los que no somos expertos, ¿hasta qué punto podemos 
saber lo que es válido y lo que no? 
 
O2: Que los algoritmos te muestren automáticamente las versiones más contrastadas/consensuadas de un tema además de otros puntos de vista 
(noticias falsas) para que puedas comparar 
J: -Parece que algunas plataformas ya lo hacen, como FB cuando buscas info sobre el COVID. Algo que hacen desde hace poco. -Sería interesante que lo 
hicieran con más temas, no solo COVID. 
 
O3: Procesar y almacenar los datos en dispositivos locales, no compartidos en la nube 
 
O4: Utilizar los consensos mayoritarios de la comunidad científica como el punto de vista que consideramos verdad y que nos sirve para contrastar 
otros puntos de vista. 
J: -Bueno, por ejemplo con el COVID, la información que daba la comunidad científica al principio, los expertos, luego se ha demostrado que no era toda 
válida, como por ejemplo con los guantes e higiene de manos, luego se ha comprobado que la transmisión del virus es aérea y no por contacto. -Sí, es 
cierto, también ha pasado por ejemplo con las dosis de la vacuna. Al principio decían que una dosis, luego dos, ahora dicen que tres dosis... En realidad 
deberían darlas de manera gratuita. Las grandes empresas farmacéuticas están ganando muchísimo dinero con ello. 
 
O5: Un organismo o institución que verifique y chequee las noticias y diga sin son reales o no 
J: -En España ya lo hay y no sirve para nada. -Tampoco creo que vaya a funcionar (otra ciudadana) 

 
O6: Los medios de comunicación no pueden ser privados, deberían ser públicos para que no saquen dinero difundiendo mentiras. 
J: -El problema de fondo es la búsqueda de beneficios. Los medios de comunicación publican lo que les da dinero, no lo que es verdad. -Sé que FB y 
otras grandes empresas invierten mucho para eliminar Fake News en inglés, pero para muchos otros idiomas no hay tanto nivel de control y 
verificación. -En el entorno de los medios de comunicación hay una frase famosa: que la verdad no te estropee una buena noticia. ¿Cómo se puede 
atajar/atacar a los medios para que dejen de hacer esto y publiquen la verdad y no lo que les da dinero? -En FB y otras plataformas, a veces eliminan 
contenido de carácter sexual, que luego no es tan claro que sea tan dañino. Para mi a veces es censura. -¿Cómo se podrían simplicar los términos de 
aceptación de servicios? Los complican mucho para que no los entendamos. -Nos deberían pagar por usar nuestros datos -Deberíamos apoyar a los 
periodistas independientes, para que puedan investigar a las grandes empresas. A veces los medios tienen intereses económicos y los directores del 
periódico impiden que se investiguen ciertos temas. -Grandes empresas que compran muchos periodicos y cadenas de televisión y radio. Luego los 
presentan como medios independientes dando sensación de pluralidad mientras que en realidad dependen del mismo dueño y publican lo mismo. 
 
O7: Un proyecto piloto de 2 años que aplique el modelo educativo Finlandés. (Esta misma orientación el grupo la aplica a 2 temas) 
J: -Ha demostrado funcionar bien allí y parece que la aplicacion en Bulgaria de un modelo parecido también está demostrando buenos resultados. -El 
problema de la financiación. Cada vez hay más recortes, ¿cómo vamos a conseguir que apliquen este modelo que necesita más financiación? -Es 



 

 

fundamental que la ratio alumnos-profesores sea más reducida que la habitual para que los profesores puedan hacer un seguimiento más 
individualizado- -Hay modelos interesantes de escuelas privadas (montesori, waldorf) pero el problema es que al ser privadas son excluyentes y hacen 
más grandes las diferencias. -El modelo finlandés también ayuda a luchar contra el bullying. -En Austria, la pandemia ha obligado a repensar de un día 
para otro el modelo educativo. Ha sido difícil, pero ha permitido introducir mucha innovación y poner en marcha la formación online y el uso de 
herramientas. 
 
O8: Crear una plataforma online europea que muestre las noticias verificadas. 
J: Serviría para luchar contra los bulos. Para enseñar a la gente a usar internet. Se podría acceder a ella cuando haya dudas. Podría incluir entrevistas o 
intervenciones de expertos sobre temas específicos. Me gusta, es una buena herramienta, sencilla de usar. Sirve para sentar las bases y luego hacerla 
crecer como una pirámide invertida, para que se puedan encontrar información sobre diferentes temas. Podría ser un instrumento vivo, como nuestra 
plataforma web de la Conferencia, que va creciendo e incluyendo cada vez más información. Debería incluir información y formación sobre los temas 
que hemos hablado: digitalización saludable, seguridad, etc 
 
 
O9: Plataforma digital europea que ofrezca informacion y también formación y educación (no solo sobre el uso saludable de internet, sino sobre 
muchos otros aspectos) y que también ofrezca recursos y profesionales sobre temas de salud mental. 
J: Se complementaria con el curriculum formativo y la educación tradicional de cada país. Las clases se pueden orientar para las diferentes personas. 
No sería necesario que todos vayan al mismo ritmo. Se podría pensar cómo se combina con la educación formal, quizá sería posible que hicieran ahí 
los deberes. Me gusta, ¿pero quién la implantaría y quién la financiaría? -Es cierto, no sería sencillo. Pero los estados dan dinero a la UE, y quizá la UE 
pueda decidir invertirlo así. ¿Qué sería más económico? Darle recursos a los países y que implementen cosas o crear una plataforma digital común 
para toda la UE? 
 
 



 

 

Παράρτημα IΙΙ: Ανατροφοδότηση από την Ολομέλεια της Διάσκεψης 

Η Ολομέλεια της Διάσκεψης 

 

Στη 2η συνεδρίαση, κατά την εναρκτήρια σύνοδο Ολομέλειας, οι εκπρόσωποι των 20 αντίστοιχων 

ομάδων κλήθηκαν να λάβουν τον λόγο και να δώσουν ανατροφοδότηση προς τις άλλες ομάδες 

πολιτών της πρώτης Ολομέλειας της Διάσκεψης, στην οποία συμμετείχαν εκπρόσωποι των ομάδων 

ευρωπαίων πολιτών, στις 22-23 Οκτωβρίου 2021. Μετά τις παρουσιάσεις ακολούθησαν σχετικές 

ερωταπαντήσεις. 

 

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

(108), εκπροσώπους του Συμβουλίου της ΕΕ (54 ή δύο ανά κράτος μέλος), Επιτρόπων (3), εθνικών 

κοινοβουλίων (108), ομάδων ευρωπαίων πολιτών (80), εκπροσώπους εθνικών εκδηλώσεων ή 

ομάδων (27), της Ευρωπαϊκής Επιτροπής των Περιφερειών (18), της Ευρωπαϊκής Οικονομικής και 

Κοινωνικής Επιτροπής (18), κοινωνικών εταίρων (12) και της κοινωνίας των πολιτών (8) και 

εκλεγμένους τοπικούς (6) και περιφερειακούς εκπροσώπους (6). 

 

Οι 80 εκπρόσωποι των ομάδων ευρωπαίων πολιτών, οι 27 εκπρόσωποι των εθνικών ομάδων και 

εκδηλώσεων και η πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Φόρουμ Νεολαίας αποτελούν μία ενιαία συνιστώσα 

στην Ολομέλεια, η οποία αναφέρεται ως συνιστώσα των πολιτών. 

 

Στην Ολομέλεια της Διάσκεψης γίνεται αντιπαράθεση επιχειρημάτων και συζήτηση των συστάσεων 

των εθνικών ομάδων πολιτών και των ομάδων ευρωπαίων πολιτών, καθώς και των εισροών που 

συγκεντρώθηκαν από την πολύγλωσση ψηφιακή πλατφόρμα. Έχουν συσταθεί 9 θεματικές ομάδες 

εργασίας, με βάση τα θέματα της ψηφιακής πλατφόρμας, οι οποίες θα συμβάλουν με ιδέες για την 

προετοιμασία των συζητήσεων και των προτάσεων της Ολομέλειας της Διάσκεψης. Η Ολομέλεια 

της Διάσκεψης θα αποφασίσει σε συναινετική βάση (τουλάχιστον μεταξύ των εκπροσώπων του 

Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, του Συμβουλίου, της Επιτροπής και των εθνικών κοινοβουλίων) να 

υποβάλει τις προτάσεις της στο εκτελεστικό συμβούλιο. Εάν υπάρχει σαφής απόκλιση στη θέση 

που εκφράζουν οι εκπρόσωποι πολιτών οι προερχόμενοι από εθνικές εκδηλώσεις ή/και ομάδες 

ευρωπαίων πολιτών ή εθνικές ομάδες πολιτών, αυτό θα πρέπει να αποτυπώνεται ρητά στην έκθεση 

της εκτελεστικής επιτροπής. 

 

Η Ολομέλεια του Οκτωβρίου ήταν η δεύτερη, αλλά η πρώτη με τους πολίτες που εκπροσωπούν τις 

ομάδες ευρωπαίων πολιτών. Ήταν η πρώτη φορά που πολίτες από τις εθνικές εκδηλώσεις/ομάδες 

και ευρωπαϊκές ομάδες και η πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Φόρουμ Νεολαίας συναντήθηκαν όλοι 

μαζί ως η συνιστώσα των πολιτών. 

 

Την Παρασκευή 22 Οκτωβρίου, διοργανώθηκαν δύο συνεδριάσεις της συνιστώσας των πολιτών 

προκειμένου να ενημερωθούν οι πολίτες για τον κανονισμό διαδικασίας της Ολομέλειας, να 

ετοιμαστούν οι ομάδες εργασίας και η ολομέλεια και να οριστούν ομιλητές. Στο ενδιάμεσο, οι 

πολίτες συμμετείχαν στις πρώτες συνεδριάσεις των ομάδων εργασίας τους με άλλα μέλη της 

Ολομέλειας. Το Σάββατο 23 Οκτωβρίου, η συζήτηση Ολομέλειας ξεκίνησε στην αίθουσα της 

Ολομέλειας του Στρασβούργου με τις παρουσιάσεις από οκτώ πολίτες των αποτελεσμάτων της 

πρώτης συνεδρίασης των τεσσάρων ομάδων ευρωπαίων πολιτών. Στην πρωινή συζήτηση σχετικά 

με τις ομάδες ευρωπαίων πολιτών έλαβαν τον λόγο 13 εκπρόσωποι των ομάδων ευρωπαίων 

πολιτών και επτά το απόγευμα στη συζήτηση για την πολύγλωσση ψηφιακή πλατφόρμα. 



 

 

Στις παρεμβάσεις τους στην αίθουσα της Ολομέλειας, πολλοί εκπρόσωποι των ομάδων ευρωπαίων 

πολιτών εξέφρασαν την ευγνωμοσύνη τους για τη συμμετοχή τους στη διαδικασία: για την 

πλειονότητά εξ αυτών ήταν πρώτη φορά που συμμετείχαν σε ένα πολιτικό γεγονός αυτού του 

μεγέθους. Παρομοίως, σχεδόν όλα τα μέλη των ομάδων τόνισαν τη σημασία της συμμετοχής των 

πολιτών στη Διάσκεψη. Ωστόσο, πολλοί πολίτες (τόσο από εθνικές εκδηλώσεις/ομάδες όσο και από 

τις ευρωπαϊκές ομάδες) εξέφρασαν τη λύπη τους για το ανεπαρκές επίπεδο πραγματικού διαλόγου 

μεταξύ των εκπροσώπων των ομάδων και άλλων συνιστωσών, ιδίως υπό τη μορφή αυθόρμητων 

παρεμβάσεων και ανταλλαγών. Προς τον σκοπό αυτόν υπέβαλαν σειρά προτάσεων ενόψει της 

Ολομέλειας του Δεκεμβρίου. 

 

 

__________________ 
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