
 

 

 

 
  

Το παρόν έγγραφο αποτελεί μετάφραση της σύνοψης της έκθεσης με θέμα «Η συμβολή των 

πολιτών στη Διάσκεψη για το Μέλλον της Ευρώπης» που διοργάνωσε η Γαλλία. Το πλήρες 

κείμενο της έκθεσης στα γαλλικά είναι διαθέσιμο στη διεύθυνση: https://participation-

citoyenne.gouv.fr/sites/default/files/2021-11/20211126%20-%20COFE%20-

%20Rapport%20final.pdf 

 

https://participation-citoyenne.gouv.fr/sites/default/files/2021-11/20211126%20-%20COFE%20-%20Rapport%20final.pdf
https://participation-citoyenne.gouv.fr/sites/default/files/2021-11/20211126%20-%20COFE%20-%20Rapport%20final.pdf
https://participation-citoyenne.gouv.fr/sites/default/files/2021-11/20211126%20-%20COFE%20-%20Rapport%20final.pdf


 

 

  

Συμβολή των πολιτών στη Διάσκεψη για το Μέλλον της Ευρώπης 

2 

 

 

 

 

 

Περιεχόμενα 
 

Εισαγωγή ...................................................................................................................................................... 3 

Παρουσίαση των κύριων αποτελεσμάτων ......................................................................................................... 7 

Παρουσίαση των ομάδων περιφερειακών συνεδρίων ......................................................................................... 9 

Δεσμεύσεις και μεθοδολογικές προσεγγίσεις ..................................................................................................11 

Πρώτο τμήμα: Παρουσίαση των αποτελεσμάτων των περιφερειακών διασκέψεων για το Μέλλον της Ευρώπης ..19 

Δεύτερο τμήμα: Παρουσίαση των αποτελεσμάτων της διαβούλευσης «Parole aux Jeunes» ................................36 

Συμπέρασμα ................................................................................................................................................40 

 

  



 

 

  

Συμβολή των πολιτών στη Διάσκεψη για το Μέλλον της Ευρώπης 

3 

Εισαγωγή 

Η Διάσκεψη για το Μέλλον της Ευρώπης αποτελεί ένα πρωτόγνωρης έκτασης εγχείρημα συμμετοχής των 

πολιτών: καθιστά δυνατή τη διαβούλευση με τους πολίτες των 27 κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, 

προκειμένου να τους επαναφέρει στο επίκεντρο των αποφάσεων που θα ληφθούν για τα επόμενα χρόνια και 

τις επόμενες δεκαετίες. Με τον τρόπο αυτό, οι πολίτες της ΕΕ καλούνται να κάνουν τη φωνή τους να ακουστεί, 

προτείνοντας αλλαγές και συγκεκριμένους τρόπους δράσης που θα επιτρέψουν στην Ευρώπη να καθορίσει 

μια νέα φιλοδοξία και να αντιμετωπίσει τις παγκόσμιες προκλήσεις που αντιμετωπίζει σήμερα. 

Η Γαλλική Κυβέρνηση υποστηρίζει τις πρωτοβουλίες της τριάδας των Προεδριών της Διάσκεψης για το 

Μέλλον της Ευρώπης, μεταξύ άλλων ενθαρρύνοντας τους πολίτες της να συμβάλουν ενεργά στη διαδικτυακή 

πλατφόρμα και να διοργανώσουν εκδηλώσεις σε όλη τη γαλλική επικράτεια. 

Παράλληλα με αυτές τις ευρωπαϊκές πρωτοβουλίες, η Κυβέρνηση θέλησε να διενεργήσει μια άσκηση 

συμμετοχής των πολιτών σε εθνικό επίπεδο. 

Με την υποστήριξη του αρμόδιου για τις Σχέσεις με το Κοινοβούλιο και τη Συμμετοχή των Πολιτών 

Υπουργείου (MRPC) και την εμπειρογνωμοσύνη του Διυπουργικού Κέντρου Συμμετοχής των Πολιτών 

(CIPC), το Υπουργείο Ευρωπαϊκών και Εξωτερικών Υποθέσεων (MEAE) οργάνωσε μια άσκηση συμμετοχής 

των πολιτών, βασισμένη σε στέρεη μεθοδολογική προσέγγιση (βλ. κατωτέρω, «Δεσμεύσεις και 

μεθοδολογικές προσεγγίσεις»). Για την εφαρμογή του προγράμματος, το MEAE βασίστηκε σε κοινοπραξία 

αποτελούμενη από τους εξής παρόχους υπηρεσιών: Roland Berger, Wavestone, Public Missions και Harris 

Interactive. Τέλος, οι νομαρχιακές αυτοδιοικήσεις διαδραμάτισαν καίριο ρόλο στη διοργάνωση των 18 

διασκέψεων σε ολόκληρη τη χώρα. 

Στο πλαίσιο αυτής της διαβούλευσης, τέθηκε στους συμμετέχοντες ένα μόνο ερώτημα: «Ως Γάλλοι πολίτες, 

ποιες αλλαγές θέλετε για την Ευρώπη;» (βλ. παράρτημα IV «Εντολή συμμετοχής»). 
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Η εν λόγω εθνική άσκηση έλαβε τη μορφή 18 περιφερειακών διασκέψεων, στις 13 μητροπολιτικές 

περιφέρειες και στις 5 γαλλικές υπερπόντιες περιφέρειες, οι οποίες πραγματοποιήθηκαν κατά τα τη διάρκεια 

τριών σαββατοκύριακων τον Σεπτέμβριο και τον Οκτώβριο του 2021, καθεμία από τις οποίες συγκέντρωσε 

30 έως 50 τυχαία επιλεγμένους πολίτες (746 συνολικά). Μια συγκεφαλαιωτική έκθεση του έργου αυτών των 

18 περιφερειακών ομάδων συντάχθηκε στη συνέχεια στο πλαίσιο εθνικής διάσκεψης που πραγματοποιήθηκε 

στις 15-17 Οκτωβρίου 2021 στο Οικονομικό, Κοινωνικό και Περιβαλλοντικό Συμβούλιο (CESE) στο Παρίσι, 

στην οποία συμμετείχαν 98 εθελοντές πολίτες μεταξύ των συμμετεχόντων στις περιφερειακές διασκέψεις. 

Επιπλέον, και προκειμένου να αναδειχθούν οι απόψεις των νέων Γάλλων ενόψει του Ευρωπαϊκού Έτους 

Νεολαίας το 2022, το Υπουργείο Ευρωπαϊκών και Εξωτερικών Υποθέσεων διοργάνωσε διαδικτυακή 

διαβούλευση με τίτλο «Parole aux Jeunes» («Ο λόγος στους νέους») σε συνεργασία με τον Make.org. 

Περισσότεροι από 50 000 νέοι ηλικίας 15-35 ετών εξέφρασαν τις ιδέες και τις προτεραιότητές τους για την 

Ευρώπη του 2035. 

Η παρούσα έκθεση παρουσιάζει τα κύρια αποτελέσματα των δύο διαβουλεύσεων που διοργάνωσε η 

Κυβέρνηση. 

Μεθοδολογία διαβούλευσης 

Η επιλογή των πολιτών για συμμετοχή στα περιφερειακά συνέδρια προέκυψε από συνδυασμό τυχαίας 

επιλογής των τηλεφώνων τους και στοχευμένης επιλογής προφίλ ώστε να επιτευχθεί μια ομάδα όσο το 

δυνατόν πιο αντιπροσωπευτική της ποικιλομορφίας κάθε περιοχής. 

Στις περιφερειακές ομάδες, οι συμμετέχοντες αντάλλαξαν απόψεις εναλλάξ στο πλαίσιο ομάδων εργασίας 6 

έως 8 πολιτών, επικουρούμενων από έναν συντονιστή, και στο πλαίσιο παρουσίασης στην ολομέλεια. Οι 

εμπειρογνώμονες ήταν παρόντες κατά τη διάρκεια του χρόνου προβληματισμού για να απαντήσουν στις 

ερωτήσεις των πολιτών και να παράσχουν πληροφορίες, κρατώντας παράλληλα ουδέτερη στάση. 
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Οι πολίτες κλήθηκαν πρώτα να ανταλλάξουν απόψεις σχετικά με την σημερινή αντίληψή τους για την 

Ευρώπη. Στη συνέχεια, εξέφρασαν τις επιθυμίες τους για την Ευρώπη του 2035, στις ομάδες και ακολούθως 

στην ολομέλεια. Από τις συζητήσεις αυτές κατέστη δυνατόν να προσδιοριστούν 3 έως 8 επιθυμίες ανά 

περιφέρεια. Για καθεμία από αυτές τις επιθυμίες οι πολίτες διατύπωσαν στη συνέχεια τις αλλαγές που 

θεωρούσαν αναγκαίες για να επιτευχθεί αυτό το όραμα για την Ευρώπη και ακολούθως παρουσίασαν 

συγκεκριμένες προτάσεις υλοποίησης. Η διαδικασία αυτή είχε ως αποτέλεσμα συνολικά 515 αλλαγές και 

1 301 συγκεκριμένες προτάσεις σε εθνικό επίπεδο. 

Από κάθε περιφερειακή διάσκεψη προέκυψε μια περιφερειακή συγκεφαλαιωτική έκθεση που τέθηκε στη 

διάθεση όλων των συμμετεχόντων πριν από την εθνική διάσκεψη. 

Στη διάσκεψη της εθνικής συγκεφαλαιωτικής έκθεσης συμμετείχαν 98 πολίτες που επελέγησαν τυχαία από 

τις 18 περιφερειακές διασκέψεις. Προκειμένου να διασφαλιστεί η ποικιλομορφία της εθνικής ομάδας, 6 

πολίτες επελέγησαν με κλήρωση από τους εθελοντές των περιφερειακών συνεδρίων στη μητροπολιτική 

Γαλλία και τη Ρεϋνιόν και 4 πολίτες από τις υπερπόντιες διασκέψεις, με σεβασμό της ισόρροπης 

εκπροσώπησης των φύλων και της ηλικιακής πολυμορφίας σε κάθε περιφερειακή κλήρωση (βλ. παράρτημα 

II). 

Στο πλαίσιο της προετοιμασίας της εθνικής διάσκεψης, αναλύθηκαν και ομαδοποιήθηκαν 515 αλλαγές που 

διατυπώθηκαν στις περιφερειακές διασκέψεις, όταν η πρόθεση που εκφράζονταν με αυτές ήταν παρόμοια ή 

συναφής, ώστε να δημιουργηθούν 14 ομάδες αλλαγών που αποτυπώνουν μια κοινή επιθυμία για την Ευρώπη 

(βλ. τμήμα 6). Οι 14 επιθυμίες για την Ευρώπη χρησίμευσαν ως βάση για τις εργασίες των 98 συμμετεχόντων 

στην εθνική διάσκεψη, αποστολή της οποίας ήταν να εμπλουτίσει το έργο που επιτελείται στις περιφέρειες 

και να συγκρίνει τις επιθυμίες για την Ευρώπη, τις αλλαγές και τις προτάσεις με τη βοήθεια περίπου είκοσι 

εμπειρογνωμόνων, με στόχο να καταρτιστεί κατάλογος αλλαγών προτεραιότητας. Κάθε ομάδα επέλεξε τελικά 

3 βασικές αλλαγές, η πρώτη από τις οποίες τέθηκε σε ψηφοφορία από το σύνολο των 98 πολιτών· κατ’ αυτόν 

τον τρόπο προέκυψε μια τελική κατάταξη των 14 αλλαγών προτεραιότητας. Το συνολικό έργο αυτής της 

διάσκεψης συγκεντρώνεται σε μια συγκεφαλαιωτική έκθεση. 
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Η διαδικτυακή διαβούλευση «Parole aux Jeunes» σε συνεργασία με το Make.org πραγματοποιήθηκε από τον 

Μάιο έως τον Ιούλιο του 2021. Περισσότεροι από 50 000 συμμετέχοντες συμμετείχαν και υπέβαλαν σχεδόν 

3 000 προτάσεις για την Ευρώπη. Με βάση το σύνολο των αντιδράσεων των νέων πολιτών, εντοπίστηκαν 35 

κεντρικές ιδέες, εκ των οποίων 22 έτυχαν ευρείας υποστήριξης και 13 ήταν αμφιλεγόμενες μεταξύ των 

συμμετεχόντων (βλ. τμήμα ). 

Αποπεράτωση και καθήκον παρακολούθησης 

Η έκθεση αυτή θα υποβληθεί στην Κυβέρνηση από τους πολίτες στις 29 Νοεμβρίου 2021, παρουσία των 

Γάλλων εκλεγμένων μελών της Ολομέλειας της Διάσκεψης για το Μέλλον της Ευρώπης. Θα υποβληθεί στην 

τριάδα των Προεδριών της Διάσκεψης κατά τη διάρκεια της γαλλικής Προεδρίας του Συμβουλίου της 

Ευρωπαϊκής Ένωσης. 

Μετά το πέρας της εθνικής συγκεφαλαιωτικής διάσκεψης στο Οικονομικό, Κοινωνικό και Περιβαλλοντικό 

Συμβούλιο —και προκειμένου να ικανοποιηθούν οι υψηλές προσδοκίες των τυχαία επιλεγμένων πολιτών—, 

συστάθηκε επιτροπή παρακολούθησης με συμμετοχή των πολιτών, προκειμένου να καταστεί εφικτή η 

παρακολούθηση από τους συμμετέχοντες. Η επιτροπή αυτή, αποτελούμενη από 15 μέλη - 14 εκπροσώπους 

περιφερειακών διασκέψεων και έναν εκπρόσωπο της διαβούλευσης «Parole aux Jeunes» - θα επιφορτιστεί με 

την ενημέρωση των πολιτών σχετικά με την πορεία των προτάσεών τους. Σε κάθε συνεδρίαση της Ολομέλειας 

της Διάσκεψης, ένα ή περισσότερα από τα μέλη της επιτροπής παρακολούθησης θα συμμετέχουν ως 

εκπρόσωποι της γαλλικής άσκησης για να επισημάνουν τις προτάσεις που διατυπώνονται στην παρούσα 

έκθεση, δημιουργώντας παράλληλα μια κοινή θέση με όλους τους ευρωπαίους πολίτες που εκπροσωπούνται. 

Όλα τα έγγραφα της γαλλικής διαβούλευσης θα είναι δημόσια και προσβάσιμα από όλους στην πλατφόρμα 

του γαλλικού κράτους για τη συμμετοχή των πολιτών: εντολή συμμετοχής, περιφερειακές συγκεφαλαιωτικές 

εκθέσεις, εθνική συγκεφαλαιωτική έκθεση, έκθεση εγγυητών και τελική έκθεση. 
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Παρουσίαση των κύριων αποτελεσμάτων 
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α. Κρατικές δεσμεύσεις για τη συμμετοχική δημοκρατία 

Η γαλλική συνιστώσα της Διάσκεψης για το Μέλλον της Ευρώπης ακολουθεί τις δεσμεύσεις που έχει 

αναλάβει το κράτος όσον αφορά τη συμμετοχική δημοκρατία, οι οποίες βασίζονται σε τρεις αρχές: διαφάνεια, 

ουδετερότητα και υποχρέωση παρακολούθησης. 

Μια συμμετοχική προσέγγιση δεσμεύει τον διοργανωτή να τηρήσει αυστηρή μεθοδολογία. Η μέθοδος 

συμμετοχής των πολιτών θα πρέπει να επιτρέπει στους πολίτες να συμμετέχουν υπό τις καλύτερες δυνατές 

συνθήκες και να εκφράζουν τις απόψεις τους ελεύθερα και τεκμηριωμένα. 

Διαφάνεια 

Η οργανωτική ομάδα του συνεδρίου ανέλαβε να καταστήσει όλες τις πληροφορίες σχετικά με τη διαβούλευση 

προσβάσιμες στους πολίτες: 

• Το πλαίσιο της διαβούλευσης· 

• Τις δεσμεύσεις που έχουν αναληφθεί έναντι των πολιτών· 

• Τους σκοπούς της διαβούλευσης· 

• Τα αποτελέσματα της διαβούλευσης. 

Ως εκ τούτου, η μεθοδολογία της Διάσκεψης για το Μέλλον της Ευρώπης καθορίστηκε με σταθερό στόχο τη 

διασφάλιση της διαφάνειας για τους πολίτες. Η μεθοδολογία για την τυχαία επιλογή πολιτών, η μεθοδολογική 

προσέγγιση και ο τρόπος χειρισμού των απόψεων των πολιτών καθορίστηκαν με σαφήνεια. Οι συμμετέχοντες 

έλαβαν επίσης μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου τη σύνοψη του έργου της περιφερειακής διάσκεψης στην 

οποία συμμετείχαν μετά το πέρας της. Επιπλέον, όλα τα έγγραφα εργασίας και τα τελικά έγγραφα θα 

δημοσιοποιούνται στο τέλος του προγράμματος στην κρατική πλατφόρμα συμμετοχής των πολιτών1. 

  

                                                

1 www.participation-citoyenne.gouv.fr 

http://www.participation-citoyenne.gouv.fr/
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Ουδετερότητα 

Κατά τη διάρκεια της διαβούλευσης, η διοργανώτρια ομάδα πρέπει να διασφαλίζει ότι παραμένει ουδέτερη 

κατά την οργάνωση των ανταλλαγών απόψεων και τη σύνταξη των συνόψεων για την παρουσίαση των 

αποτελεσμάτων. Οι συμμετέχοντες στο πρόγραμμα - συντονιστές, διαμεσολαβητές, εμπειρογνώμονες - δεν 

θα πρέπει να εκφράζουν τις απόψεις τους ούτε να προσπαθούν να κατευθύνουν τη συζήτηση με υποκειμενικό 

τρόπο. 

Ο στόχος της ουδετερότητας επιδιώχθηκε σε όλα τα στάδια της προετοιμασίας της παρούσας διαβούλευσης, 

ιδίως με τη διασφάλιση αμερόληπτης επιλογής των συμμετεχόντων, της πλήρους ελευθερίας του διαλόγου 

και της έλλειψης επιρροής εκ μέρους του υπευθύνου ή των ενδιαφερόμενων μερών στις απόψεις των πολιτών. 

Αυτή η απαίτηση ουδετερότητας υλοποιήθηκε μέσω μιας αντικειμενικής και διαφανούς διαδικασίας 

πρόσκλησης συμμετεχόντων, μιας συνεπούς μεθοδολογικής προσέγγισης (εμπειρογνωμοσύνη από τα κάτω, 

έλλειψη θεματικού πλαισίου των συζητήσεων) και της ιδιαίτερης προσοχής στη στάση των διαφόρων 

ενδιαφερόμενων μερών (συντονιστές, διαμεσολαβητές, εμπειρογνώμονες). Τέλος, η διοργανώτρια ομάδα 

διασφάλισε ότι ελήφθησαν υπόψη όλες οι απόψεις και ότι δεν έγινε φιλτράρισμα των προτάσεων των πολιτών. 

Ένα σώμα τριών εγγυητών, που διορίστηκαν από τους προέδρους της Εθνοσυνέλευσης και του Ευρωπαϊκού 

Κοινοβουλίου και από την Κυβέρνηση, διασφάλισε επίσης τον σεβασμό της διατύπωσης και τη λήψη υπόψη 

όλων των απόψεων. 

Καθήκον παρακολούθησης 

Οι πολίτες, είτε συμμετείχαν στη διαβούλευση είτε όχι, έχουν το δικαίωμα να ενημερώνονται για το ποιες 

προτάσεις και απόψεις τους ελήφθησαν υπόψη και για ποιους λόγους. Πρόκειται για το λεγόμενο καθήκον 

παρακολούθησης. 
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Ορίζεται από το Διυπουργικό Κέντρο Συμμετοχής των Πολιτών (CIPC) και τη Διυπουργική Διεύθυνση 

Μετασχηματισμού του Δημόσιου Τομέα (DITP) ως η δέσμευση του δημόσιου φορέα λήψης αποφάσεων να 

παρέχει στους πολίτες σαφείς και κατανοητές απαντήσεις σχετικά με τα μέτρα παρακολούθησης που 

προβλέπονται στη διαβούλευση. Στην πράξη, το καθήκον παρακολούθησης συνίσταται στην υποχρέωση 

ενημέρωσης των πολιτών για τον τρόπο με τον οποίο ελήφθησαν υπόψη οι συνεισφορές τους και το αντίκτυπο 

που είχαν στην απόφαση και τις πρακτικές της διοίκησης. 

Η Κυβέρνηση ανέλαβε αυτό το καθήκον παρακολούθησης στο πλαίσιο της Διάσκεψης για το Μέλλον της 

Ευρώπης και ανακοίνωσε ένα φιλόδοξο πρόγραμμα παρακολούθησης στο τέλος της εθνικής διάσκεψης το 

οποίο περιγράφεται στο επόμενο τμήμα της παρούσας έκθεσης (βλ. «Μεθοδολογικές προσεγγίσεις»). 
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β. Μεθοδολογικές προσεγγίσεις 

Οι τρεις αυτές κρατικές δεσμεύσεις αποτυπώθηκαν στη μεθοδολογία διαβούλευσης με τη μορφή επτά 

στέρεων μεθοδολογικών προσεγγίσεων. 

1. Εδαφικότητα και εγγύτητα 

Η εθνική συνιστώσα της Διάσκεψης για το Μέλλον της Ευρώπης έλαβε τη μορφή 18 περιφερειακών 

διασκέψεων, στις 13 μητροπολιτικές περιφέρειες και στις 5 γαλλικές υπερπόντιες περιφέρειες, 

ακολουθούμενη από εθνική διάσκεψη στο Παρίσι. Στόχος της οργάνωσης των ομάδων σε τοπικό επίπεδο ήταν 

η όσο το δυνατόν όσο το δυνατόν μεγαλύτερη εγγύτητα προς τους πολίτες. Η προσέγγιση αυτή εμπλούτισε 

επίσης τη διαβούλευση, αποκαλύπτοντας τα σημεία συναίνεσης και διαφωνίας μεταξύ των περιφερειών σε 

διάφορα θέματα. 

2. Ποικιλομορφία των προφίλ των πολιτών και τυχαία επιλογή 

Πριν από τη διαδικασία καθορίστηκε στόχος για την επιλογή 50 πολιτών ανά περιφερειακή διάσκεψη, με 

εξαίρεση τις υπερπόντιες διασκέψεις στη Μαρτινίκα, τη Μαγιότ, τη Γουαδελούπη και τη Γαλλική Γουιάνα, 

με 30 έως 40 πολίτες έκαστη, και τη διάσκεψη στην περιφέρεια Grand Est, στην οποία συμμετείχαν επίσης 5 

Γερμανοί πολίτες από τα τρία γειτονικά ομόσπονδα κρατίδια. Η πρόσκληση των πολιτών για συμμετοχή στα 

περιφερειακά συνέδρια έγινε με κλήρωση, μέσω τυχαίας επιλογής τηλεφωνικών αριθμών. 

Για να είναι επιλέξιμοι, οι πολίτες που κληρώθηκαν έπρεπε να είναι άνω των 18 ετών και να είναι Γάλλοι ή 

να έχουν μόνιμη νόμιμη διαμονή στη Γαλλία. Κάθε περιφερειακή ομάδα πολιτών θα πρέπει να είναι 

αντιπροσωπευτική της ποικιλομορφίας του πληθυσμού της αντίστοιχης περιφέρειας και να 

συγκεντρώνει ευρύ φάσμα απόψεων για την Ευρώπη. Η ακριβής μεθοδολογία της τυχαίας επιλογής 

περιγράφεται στο Παράρτημα ΙΙ. 

3. Διαφάνεια της διαδικασίας 

Ένα σώμα τριών εγγυητών που διορίστηκε από τον Υπουργό Ευρωπαϊκών Υποθέσεων, τον Πρόεδρο της 

Εθνοσυνέλευσης και τον Πρόεδρο του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου παρακολούθησε ολόκληρη τη διαδικασία 

προκειμένου να διασφαλίσει την ουδετερότητα και τη νομιμότητά της. Οι εγγυητές μεταξύ άλλων: 

επόπτευσαν τη διαδικασία τυχαίας επιλογής των πολιτών, διατύπωσαν συστάσεις για την επιλογή 

εμπειρογνωμόνων και διασφάλισαν με επιτόπου επισκέψεις την ομαλή διεξαγωγή των συζητήσεων. Μετά την 

ολοκλήρωση του προγράμματος, οι εγγυητές θα δημοσιοποιήσουν τις απόψεις τους σχετικά με τη 

διαβούλευση. Το έγγραφο αυτό θα αναρτηθεί ηλεκτρονικά στην κρατική πλατφόρμα συμμετοχής των 

πολιτών. 

Τα ακόλουθα θα δημοσιευτούν επίσης στην κρατική πλατφόρμα συμμετοχής των πολιτών: οι συνόψεις των 

δεκαοκτώ περιφερειακών διασκέψεων, το ανακεφαλαιωτικό έγγραφο όλων των αλλαγών που διατυπώθηκαν 

στις περιφερειακές διασκέψεις, τη σύνοψη της εθνικής διάσκεψης και την τελική έκθεση που υποβλήθηκε 

στην Κυβέρνηση. 
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4. Ανοικτή συζήτηση χωρίς καθορισμένη ατζέντα 

Στο πλαίσιο αυτής της εθνικής διαβούλευσης, τέθηκε στους συμμετέχοντες ένα μόνο ερώτημα: «Ως Γάλλοι 

πολίτες, ποιες αλλαγές θέλετε για την Ευρώπη;». 

Ως αποτέλεσμα των εργασιών που πραγματοποιήθηκαν και της μεθοδολογίας που εφαρμόστηκε, οι πολίτες 

ήταν σε θέση να καθορίσουν μόνοι τους τον τρόπο με τον οποίο οι επιθυμητές αλλαγές θα συμπεριληφθούν 

στην ημερήσια διάταξη, χωρίς να δεσμεύονται από συγκεκριμένο θέμα ή από προκαθορισμένο κανονιστικό 

πλαίσιο. 

Σκοπός ήταν να δοθεί με αυτόν τον τρόπο στους πολίτες που συμμετείχαν στις περιφερειακές διασκέψεις η 

δυνατότητα πλήρους ελευθερίας στην επιλογή των θεμάτων με τα οποία επιθυμούσαν να ασχοληθούν. Ως εκ 

τούτου, το Υπουργείο Ευρωπαϊκών και Εξωτερικών Υποθέσεων που είναι αρμόδιο για την εθνική συνιστώσα 

της Διάσκεψης για το Μέλλον της Ευρώπης επέλεξε να αναπτύξει μια προσέγγιση συμπληρωματική προς την 

ευρωπαϊκή άσκηση, η οποία διαρθρώνεται γύρω από εννέα θέματα: κλιματική αλλαγή και περιβάλλον· υγεία· 

ισχυρότερη οικονομία, κοινωνική δικαιοσύνη και θέσεις εργασίας· η ΕΕ στον κόσμο· αξίες και δικαιώματα, 

κράτος δικαίου, ασφάλεια· ψηφιακός μετασχηματισμός· ευρωπαϊκή δημοκρατία· μετανάστευση· παιδεία, 

πολιτισμός, νεολαία και αθλητισμός· άλλες ιδέες2. 

Ως εκ τούτου, τα θέματα των περιφερειακών διασκέψεων καθορίζονταν από τους ίδιους τους πολίτες και όχι 

από τον υπεύθυνο της άσκησης. 

5. Εμπειρογνωμοσύνη από τα κάτω 

Προκειμένου να ασκηθεί η ελάχιστη δυνατή επιρροή στους συμμετέχοντες κατά τη διατύπωση των επιθυμιών 

τους για την Ευρώπη, αποφασίστηκε να μην παρασχεθούν εκ των προτέρων πληροφορίες ή 

εμπειρογνωμοσύνη (π.χ. σχετικά με το παρόν στάδιο εξέλιξης της ΕΕ, τις αρμοδιότητές της ή τη λειτουργία 

των θεσμικών οργάνων), αλλά να χρησιμοποιηθούν ως αφετηρία οι ερωτήσεις των ίδιων των πολιτών. Αυτή 

η μεθοδολογική προσέγγιση βασίζεται στην αρχή της «εμπειρογνωμοσύνης από τα κάτω», σύμφωνα με την 

οποία έναυσμα για τον συλλογικό προβληματισμό αποτελούν οι εμπειρίες και οι απόψεις των πολιτών, οι 

οποίοι στη συνέχεια υποβάλλουν ερωτήματα στους εμπειρογνώμονες, προκειμένου να τεκμηριώσουν τις 

συζητήσεις τους και να εδραιώσουν τις υποθέσεις εργασίας τους. 

Για την επίτευξη του στόχου αυτού, κινητοποιήθηκαν εμπειρογνώμονες στις διάφορες περιφέρειες (τρεις 

κατά μέσο όρο), ιδίως από την ακαδημαϊκή κοινότητα και τα κέντρα πληροφόρησης Europe Direct των εν 

λόγω περιφερειών. Ήταν παρόντες το Σάββατο και την Κυριακή για να απαντήσουν στις ερωτήσεις των 

πολιτών, παρεμβαίνοντας μόνο κατόπιν αιτήματός τους. Στη διάθεση των πολιτών ήταν επίσης και ελεγκτές 

γεγονότων (fact checkers) για να ελέγχουν γρήγορα τις ερωτήσεις των πολιτών σχετικά με τα πραγματικά 

περιστατικά. 

Κατά την εθνική συγκεφαλαιωτική διάσκεψη του CESE, στις ομάδες εργασίας συμμετείχαν 19 

εμπειρογνώμονες υψηλού επιπέδου από την ακαδημαϊκή κοινότητα, από ομάδες προβληματισμού και από το 

διπλωματικό σώμα. Οι εμπειρογνώμονες αυτοί παρείχαν υποστήριξη σε μια ομάδα καθ’ όλη τη διάρκεια του 

σαββατοκύριακου, δίνοντάς τους τη δυνατότητα να εμβαθύνουν στις αλλαγές που εκφράστηκαν στις 

περιφέρειες. 

                                                

2 https://futureu.europa.eu/processes?locale=gr 

https://futureu.europa.eu/processes?locale=gr
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6. Συλλογικότητα και ευέλικτη διακυβέρνηση 

Η όλη διαδικασία καταρτίστηκε από κοινού από το Υπουργείο Ευρωπαϊκών και Εξωτερικών Υποθέσεων 

(MEAE), με την υποστήριξη της συμμετοχικής στρατηγικής του Διυπουργικού Κέντρου Συμμετοχής των 

Πολιτών (CIPC) της Διυπουργικής Διεύθυνσης Μετασχηματισμού του Δημόσιου Τομέα (DITP) και του 

αρμόδιου για τις Σχέσεις με το Κοινοβούλιο και τη Συμμετοχή των Πολιτών Υπουργείου (MRPC). Το 

πρόγραμμα υλοποιήθηκε από κοινοπραξία αποτελούμενη από τους παρόχους υπηρεσιών Roland Berger, 

Wavestone, Missions Publiques και Harris Interactive για την καθοδήγηση της διαδικασίας, τη διοργάνωση 

συνεδρίων, την τυχαία επιλογή των πολιτών και τη σύνταξη εκθέσεων και συνόψεων, σε συνεργασία με τις 

νομαρχίες αυτοδιοικήσεις για την τοπική οργάνωση των περιφερειακών διασκέψεων. 

Έχει συσταθεί μηχανισμός ειδικής διακυβέρνησης με τη μορφή ομάδας έργου υπό την αιγίδα του MEAE, 

στην οποία συμμετέχουν το CIPC, το MRPC και η κοινοπραξία αναδόχων. 

7. Καθήκον παρακολούθησης και σύνδεση με την ευρωπαϊκή άσκηση 

Κατά την εθνική διάσκεψη, ανακοινώθηκαν διάφορες συνιστώσες που αποτελούν αναπόσπαστα τμήματα του 

καθήκοντος παρακολούθησης που υπέχουν τα γαλλικά θεσμικά όργανα μετά το πέρας της άσκησης για τη 

Διάσκεψη για το Μέλλον της Ευρώπης: 

- δημοσίευση όλων των πληροφοριών σχετικά με τη διαδικασία, δημοσίευση του παρόντος εγγράφου 

και των συγκεφαλαιωτικών εκθέσεων των περιφερειακών και εθνικών διασκέψεων, με διαφανή 

τρόπο, με πρόσβαση όλων στη νέα πλατφόρμα για τη συμμετοχή των πολιτών που δρομολογήθηκε 

με την ευκαιρία της υποβολής της τελικής έκθεσης στην Κυβέρνηση· 

- διοργάνωση εκδήλωσης για την υποβολή στην Κυβέρνηση της τελικής έκθεσης σχετικά με την 

εθνική συνιστώσα της Διάσκεψης για το Μέλλον της Ευρώπης τον Νοέμβριο του 2021· 

- σύσταση επιτροπής παρακολούθησης από πολίτες, η οποία θα διασφαλίζει ότι τα μέτρα που 

λαμβάνονται είναι σύμφωνα με τις υποβληθείσες προτάσεις. Η επιτροπή αυτή θα αποτελείται από 15 

πολίτες, εκ των οποίων 14 συμμετέχοντες σε περιφερειακές διασκέψεις και ένας συμμετέχων στη 

διαβούλευση «Parole aux Jeunes»· 

- υποβολή της συμβολής της Γαλλίας στη Διάσκεψη για το Μέλλον της Ευρώπης στα ευρωπαϊκά 

θεσμικά όργανα τον Ιανουάριο του 2022· 
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Οι προτάσεις των Γάλλων πολιτών θα αποτελέσουν αντικείμενο συλλογικού προβληματισμού των κρατών 

μελών και των ευρωπαϊκών θεσμικών οργάνων. Ως χώρα που ασκεί την Προεδρία του Συμβουλίου της 

Ευρωπαϊκής Ένωσης κατά το πρώτο εξάμηνο του 2022, εναπόκειται στη Γαλλία να κάνει τη φωνή των 

πολιτών της να ακουστεί, επιδιώκοντας παράλληλα μια κοινή θέση στο ευρωπαϊκό επίπεδο. 
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Πρώτο τμήμα: Παρουσίαση των αποτελεσμάτων των 

περιφερειακών διασκέψεων για το Μέλλον της Ευρώπης 

Σε καθεμία από τις 18 περιφερειακές διασκέψεις, οι πολίτες εξέφρασαν μεμονωμένα και στη συνέχεια 

ομαδικά τις επιθυμίες τους για την Ευρώπη του 2035. Προέκυψαν έτσι 3 έως 8 ομάδες επιθυμιών, εκ των 

οποίων προέκυψαν στη συνέχεια συνολικά 101 οράματα για την Ευρώπη σε ολόκληρη τη γαλλική 

επικράτεια. Οι πολίτες διατύπωσαν στη συνέχεια τις αλλαγές που θεωρούσαν αναγκαίες για να επιτευχθεί 

αυτό το όραμα για την Ευρώπη και ακολούθως παρουσίασαν συγκεκριμένες δράσεις. Η διαδικασία αυτή είχε 

ως αποτέλεσμα συνολικά 515 αλλαγές και 1 301 συγκεκριμένες δράσεις σε ολόκληρη τη Γαλλία. 

Κατά τις εβδομάδες που μεσολάβησαν μεταξύ των περιφερειακών διασκέψεων και της εθνικής διάσκεψης, η 

ομάδα έργου συγκέντρωσε τις 515 αλλαγές σε συνεκτικές ομάδες. Όλες οι προταθείσες από τις περιφέρειες 

αλλαγές αποτέλεσαν αντικείμενο λεξικολογικής ανάλυσης και ομαδοποιήθηκαν όταν η βασική τους επιδίωξη 

ήταν όμοια ή παρεμφερής, προκειμένου να συσταθούν ομάδες εργασίας για την εθνική διάσκεψη με κοινή 

επιθυμία για την Ευρώπη. Τέλος, οι αλλαγές που προσδιορίστηκαν στις περιφέρειες ομαδοποιήθηκαν σε 

14 διαφορετικές επιθυμίες για την Ευρώπη.  
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α. Κατάταξη των 14 επιθυμιών για την Ευρώπη 

Στο τέλος κάθε περιφερειακής διάσκεψης, οι συμμετέχοντες πολίτες ψήφισαν υπέρ των αλλαγών που 

προσδιόρισαν οι διάφορες ομάδες εργασίας. 

Με βάση τις ομάδες που συστάθηκαν πριν από την εθνική συγκεφαλαιωτική διάσκεψη, ήταν δυνατόν να 

προσδιοριστούν —χάρη στις ψηφοφορίες για τις αλλαγές σε κάθε περιοχή— οι επιθυμίες για την Ευρώπη που 

ήταν πιο δημοφιλείς μεταξύ των πολιτών. Για παράδειγμα, οι επιθυμίες για «μια Ευρώπη που τοποθετεί την 

εκπαίδευση στο προσκήνιο» και «μια εγγύτερη και πιο προσιτή Ευρώπη» έτυχαν ευρείας υποστήριξης, με 

αλλαγές που υποστηρίζονται κατά μέσο όρο από το 56 % των πολιτών σε περιφερειακές διασκέψεις. 

 

Κατάταξη των επιθυμιών για την Ευρώπη με βάση τη δημοτικότητα 

 

β. Παρουσίαση των 14 αλλαγών προτεραιότητας που προέκυψαν από την εθνική διάσκεψη 

Στην εθνική συγκεφαλαιωτική διάσκεψη, οι 100 συμμετέχοντες πολίτες εργάστηκαν ο καθένας σε μία από τις 

14 ομάδες επιθυμιών. Μετά το πέρας των εργασιών, κάθε ομάδα επέλεξε, ως έκφραση της επιθυμίας της για 
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την Ευρώπη, μία αλλαγή προτεραιότητας που πρέπει να επιτευχθεί έως το 2035. Αυτές οι 14 αλλαγές 

προτεραιότητας τέθηκαν στη συνέχεια προς ψήφιση από τους 100 πολίτες την τελευταία ημέρα της εθνικής 

διάσκεψης. Το αποτέλεσμα της ψηφοφορίας παρατίθεται κατωτέρω, κατά φθίνουσα σειρά ανάλογα με τον 

αριθμό των ψήφων που έλαβε κάθε αλλαγή. 

Η πιο δημοφιλής αλλαγή μεταξύ των 100 πολιτών που συμμετείχαν στην εθνική διάσκεψη είναι η «Προαγωγή 

της ενεργειακής λιτότητας για τη μείωση της κατανάλωσης μέσω αποφυγής της σπατάλης». 

 

 

Για κάθε αλλαγή προτεραιότητας, οι πολίτες της οικείας ομάδας έδωσαν ορισμό της αλλαγής, πρότειναν 

συγκεκριμένες δράσεις για την υλοποίησή της και καθόρισαν τα κριτήρια επιτυχίας έως το 2035.  
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Αλλαγή 1 – Προαγωγή της ενεργειακής λιτότητας για τη μείωση της 

κατανάλωσης μέσω αποφυγής της σπατάλης 

Συναφής ευχή για την Ευρώπη: Μια Ευρώπη προσηλωμένη στην αντιμετώπιση της κλιματικής και 

ενεργειακής πρόκλησης 

 

Τι καλύπτει αυτή η αλλαγή; 

Λέξεις-κλειδιά: Ανάπτυξη ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, μείωση της κατανάλωσης ενέργειας 

Στόχος της αλλαγής αυτής είναι να ενθαρρυνθεί η μείωση της κατανάλωσης ενέργειας στην Ευρώπη και η 

ανάπτυξη ανανεώσιμων πηγών ενέργειας. Η ιεράρχησή της από τους πολίτες αποτυπώνει την επιθυμία τους 

για ανάληψη από την Ευρώπη και τους κατοίκους της αποφασιστικής δράσης όσον αφορά την κλιματική 

και περιβαλλοντική πρόκληση. 

Ποια είναι τα βασικά στάδια και τα κριτήρια επιτυχίας; 

Η αλλαγή αυτή συνίσταται στην ανάπτυξη φιλόδοξων ερευνητικών προγραμμάτων για τις ανανεώσιμες 

πηγές ενέργειας και στην ανάπτυξη ευρωπαϊκών επενδυτικών ταμείων που θα επενδύουν άμεσα σε 

εταιρείες του τομέα. 

Για τους πολίτες, η αλλαγή αυτή θα ήταν επιτυχής εάν είχε ως αποτέλεσμα τη θέσπιση δεσμευτικών στόχων 

για τη μείωση της κατανάλωσης ενέργειας και βασικούς δείκτες μετριοπαθούς κατανάλωσης, όπως η 

μείωση του στόλου αυτοκινήτων ή της κατανάλωσης κρέατος στην ΕΕ. Φιλοδοξία είναι επίσης να 

καθοριστούν με επιτυχία ποσοστώσεις κατανάλωσης ανά τομέα, οι οποίες θα λαμβάνουν υπόψη τις 

διακυμάνσεις στην κατανάλωση των επιχειρήσεων και θα σέβονται την εμπιστευτικότητα των δεδομένων 

τους. 
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Αλλαγή 2 – Ενίσχυση της κοινής πολιτικής ασφάλειας και άμυνας της 

Ευρωπαϊκής Ένωσης 

Συναφής ευχή για την Ευρώπη: Μια ισχυρή Ευρώπη στον κόσμο  

 

 

Τι καλύπτει αυτή η αλλαγή; 

Λέξεις-κλειδιά: Ευρωπαϊκός στρατός, στρατηγική αυτονομία 

Η αλλαγή αυτή συνάδει με την ομόφωνη επιθυμία των πολιτών να επιτύχουν αυτονομία στους τομείς της 

άμυνας και της ασφάλειας στην Ευρώπη, ώστε να μην εξαρτώνται από ξένες δυνάμεις. 

Ποια είναι τα βασικά στάδια και τα κριτήρια επιτυχίας; 

Για τους πολίτες, η επιτυχία αυτής της αλλαγής θα αποτυπωνόταν κυρίως στον διορισμό Ευρωπαίου 

Επιτρόπου Άμυνας και Ασφάλειας. 

Στον τομέα της άμυνας, η δημιουργία μόνιμου στρατού, επιχειρησιακού και με δυνατότητα ανάπτυξης σε 

ολόκληρο τον κόσμο θα επιτρέψει στην Ευρώπη να προστατεύει τα σύνορά της και να παρεμβαίνει, κατά 

περίπτωση, κατόπιν αιτήματος τρίτων χωρών. 

Όσον αφορά την ασφάλεια, οι πολίτες θεωρούν ότι η Ευρώπη θα πρέπει να εγγυάται την ασφάλεια του 

εφοδιασμού και να προστατεύει τη στρατηγική έρευνά της, σε τομείς προτεραιότητας όπως ο τομέας του 

διαστήματος, η ασφάλεια στον κυβερνοχώρο, ο ιατρικός τομέας και το περιβάλλον. Η καλύτερη προστασία 

των εξωτερικών συνόρων αναμένεται επίσης να συμβάλει στον περιορισμό της παράνομης μετανάστευσης 

και της εμπορίας ανθρώπων. 
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Αλλαγή 3 – Προώθηση των συλλογικών οικονομικών επιδόσεων μέσω μιας 

αυτόνομης, ανταγωνιστικής και προωθούμενης από την Ένωση βιομηχανίας 

Συναφής ευχή για την Ευρώπη: Μια Ευρώπη που υπερασπίζεται τα συμφέροντά της 

 

Τι καλύπτει αυτή η αλλαγή; 

Λέξεις-κλειδιά: Ευρωπαϊκή προτίμηση, προστασία της τεχνογνωσίας, ανάπτυξη ευρωπαϊκής αριστείας 

Στόχος της αλλαγής αυτής είναι η επίτευξη τριών στόχων: ενίσχυση της πολιτικής «ευρωπαϊκής 

προτίμησης» εντός της ΕΕ, διασφάλιση της προστασίας των βασικών αγαθών και της τεχνογνωσίας και 

ανάπτυξη «ευρωπαϊκής αριστείας». 

Ποια είναι τα βασικά στάδια και τα κριτήρια επιτυχίας; 

Η επίτευξη των στόχων αυτών απαιτεί, κατ’ αρχάς, την εφαρμογή μιας πολιτικής «ευρωπαϊκής προτίμησης» 

στο πλαίσιο των προσκλήσεων υποβολής προσφορών και την καθιέρωση φόρου άνθρακα επί των εισαγωγών. 

Η προστασία της τεχνογνωσίας θα είχε ως αποτέλεσμα την αύξηση του ελέγχου των εξαγορών και των ξένων 

επενδύσεων, καθώς και την ενίσχυση της μετεγκατάστασης. 

Τέλος, η ανάπτυξη «ευρωπαϊκής αριστείας» σημαίνει ενθάρρυνση των ευρωπαϊκών βιομηχανικών 

συμμαχιών σε στρατηγικούς τομείς και τόνωση των δημόσιων επενδύσεων στον τομέα των επιχειρηματικών 

κεφαλαίων. 

Η επιτυχία αυτής της αλλαγής υλοποιείται για τους πολίτες μέσω της ανάπτυξης ευρωπαϊκών βιομηχανικών 

συμμαχιών σε βασικούς τομείς, της αύξησης του αριθμού των μετεγκαταστάσεων επιχειρήσεων και της 

βελτίωσης του εμπορικού ισοζυγίου. 
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Αλλαγή 4 – Πρόβλεψη δραστηριοποίησης των πολιτών σε διάφορα επίπεδα: 

συμμετοχή, λήψη αποφάσεων, έλεγχος 

Συναφής ευχή για την Ευρώπη: Μια πιο δημοκρατική Ευρώπη 

 

Τι καλύπτει αυτή η αλλαγή; 

Λέξεις-κλειδιά: Αύξηση της συμμετοχής στις εκλογές, ευρωπαϊκό βαρόμετρο ικανοποίησης, γενίκευση των 

διαβουλεύσεων με τους πολίτες 

Μέσω αυτής της αλλαγής, οι πολίτες προτείνουν να αναπτυχθεί μια «πλήρης εμπειρία του πολίτη» για τους 

Ευρωπαίους, αυξάνοντας τη συμμετοχή τους σε όλα τα στάδια της διαδικασίας λήψης αποφάσεων. Η αλλαγή 

αυτή αποτυπώνει τη βούληση των πολιτών να κάνουν τη φωνή τους να ακουστεί και να επηρεάσουν τις 

δημόσιες πολιτικές που έχουν αντίκτυπο στην καθημερινή τους ζωή. 

Ποια είναι τα βασικά στάδια και τα κριτήρια επιτυχίας; 

Το κύριο καθήκον των πολιτών είναι η ανάπτυξη και η διατήρηση πρωτοβουλιών συμμετοχής των πολιτών. 

Για τον σκοπό αυτό, θα μπορούσαν να αναληφθούν διάφορες δράσεις: Τη δημιουργία μόνιμης 

συμβουλευτικής επιτροπής, την καταχώριση της εξουσίας των πολιτών στις ευρωπαϊκές συνθήκες και τη 

δημιουργία ενός σήματος για τους νόμους που αποτέλεσαν αντικείμενο δημόσιας διαβούλευσης. 

Η επιτυχία αυτής της αλλαγής θα καταδεικνυόταν από την ανοδική τάση δεικτών όπως η συμμετοχή στις 

εκλογές, το ενδιαφέρον για την Ευρωπαϊκή Ένωση και η εμπιστοσύνη προς αυτή, καθώς και η 

επισκεψιμότητα ευρωπαϊκών ιστοτόπων. Η αύξηση του αριθμού των αποφάσεων που λαμβάνονται μετά 

από διαβούλευση με τους πολίτες και η μεγαλύτερη αξιοποίηση των ευρωπαϊκών πρωτοβουλιών πολιτών 

(ΕΠΠ) φαίνεται επίσης να αποτελούν χαρακτηριστικά επιτυχίας. 
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Αλλαγή 5 – Μετάβαση προς μια ομοσπονδία των κρατών της Ευρώπης με ευρείες 

αρμοδιότητες σε τομείς κοινού ενδιαφέροντος 

Συναφής ευχή για την Ευρώπη: Μια πιο ενωμένη Ευρώπη 

 

Τι καλύπτει αυτή η αλλαγή; 

Λέξεις-κλειδιά: θεσμική ενοποίηση, εκλεγμένος/-η πρόεδρος, ενίσχυση των αρμοδιοτήτων της ΕΕ 

Η αλλαγή αυτή αντικατοπτρίζει τη φιλοδοξία των πολιτών να ενοποιήσουν τα ευρωπαϊκά πολιτικά θεσμικά 

όργανα. Το επιδιωκόμενο μοντέλο είναι αυτό μιας ομοσπονδίας κρατών με στόχο την ενίσχυση των 

συντρεχουσών ή αποκλειστικών αρμοδιοτήτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, χωρίς, ωστόσο, να κινείται προς 

ένα ομοσπονδιακό κράτος. 

Ποια είναι τα βασικά στάδια και τα κριτήρια επιτυχίας; 

Σε εσωτερικό της ΕΕ η αλλαγή αυτή θα μπορούσε να περιλαμβάνει την ενίσχυση της συμμετοχής των 

πολιτών, τη δημιουργία ευρωπαϊκών υπουργείων στα κράτη μέλη και, μακροπρόθεσμα, την εκλογή του 

Προέδρου της Ευρωπαϊκής Επιτροπής με καθολική ψηφοφορία. 

Σε εξωτερικό επίπεδο, την ενίσχυση της ευρωπαϊκής φωνής στο εξωτερικό θα ενσάρκωνε ένας μοναδικός 

εκπρόσωπος της Ευρώπης στη διεθνή σκηνή. 

Η εν λόγω ομοσπονδία κρατών θα επωφελείτο επίσης από την αύξηση του ευρωπαϊκού προϋπολογισμού, με 

τη φιλοδοξία να ανέλθει στο 10 % του ΑΕΠ (επί του παρόντος 2 %). 
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Αλλαγή 6 – Πρόταση εισαγωγής διά βίου προγραμμάτων ανταλλαγών 

Συναφής ευχή για την Ευρώπη: Μια Ευρώπη που τοποθετεί την εκπαίδευση στο προσκήνιο 

Τι καλύπτει αυτή η αλλαγή; 

Λέξεις-κλειδιά: σχολικές ανταλλαγές, Erasmus 

Η αλλαγή αυτή, που έτυχε ευρείας υποστήριξης, αποτυπώνει τη σημασία που έχουν για τους πολίτες οι επαφές 

και οι εμπειρίες στο εξωτερικό για την προαγωγή της ευρωπαϊκής συνείδησης. Στόχος είναι η μετάβαση από 

τις «ακαδημαϊκές γνώσεις σε μια ζωντανή, απτή και αντιληπτή προσέγγιση της Ευρώπης» καθώς και να γίνει 

αντιληπτή η εκπαίδευση με την ευρεία έννοια ως διά βίου μάθηση. 

Ποια είναι τα βασικά στάδια και τα κριτήρια επιτυχίας; 

Η επιτυχία μιας τέτοιας αλλαγής εξαρτάται πρωτίστως από την εισαγωγή ευρύτερων ευκαιριών 

κινητικότητας, η οποία περιλαμβάνει, μεταξύ άλλων, σχολικές ανταλλαγές, αδελφοποιήσεις, ταξίδια και 

επαγγελματική κινητικότητα. Οι πολίτες θεωρούν ότι προσφορά αυτή πρέπει να είναι προσβάσιμη σε όλους, 

ιδίως δε σε άτομα με χαμηλούς πόρους ή με αναπηρία. Για παράδειγμα, το πρόγραμμα Erasmus θα μπορούσε 

να απευθύνεται σε όλους τους Ευρωπαίους χωρίς όριο ηλικίας ή πόρων. Τα προγράμματα αυτά θα πρέπει να 

σχεδιαστούν κατά τρόπο ώστε να είναι ποικιλόμορφα, συμπεριληπτικά και προσβάσιμα, με απλοποιημένες 

διοικητικές διαδικασίες. 

Πέρα από την κινητικότητα, έγινε επίσης αναφορά στη σημασία της δημιουργίας στενότερων δεσμών 

μεταξύ των εκπαιδευτικών συστημάτων (ισοτιμία διπλωμάτων κ.λπ.) και της αύξησης της ελκυστικότητας 

της Ευρώπης για την αποτροπή της διαρροής ταλέντων στο εξωτερικό. 
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Αλλαγή 7 – Κοινή εμπειρία των ευρωπαϊκών πολιτισμών μέσω εκδηλώσεων και 

διοργανώσεων που συσπειρώνουν 

Συναφής ευχή για την Ευρώπη: Μια Ευρώπη που μοιράζεται πολιτισμούς και ταυτότητες 

Τι καλύπτει αυτή η αλλαγή; 

Λέξεις-κλειδιά: ευρωπαϊκό φεστιβάλ, ευρωπαϊκή αργία, Διεθνής Έκθεση Ευρώπης 

Στόχος αυτής της αλλαγής είναι η δημιουργία και η διατήρηση ενός ευρωπαϊκού πνεύματος μέσω κοινών 

εμπειριών, εκδηλώσεων και εορτασμών. 

Ποια είναι τα βασικά στάδια και τα κριτήρια επιτυχίας; 

Οι προταθείσες από τους πολίτες εκδηλώσεις είναι διασκεδαστικές, ενωτικές και δημοφιλείς για να 

συμμετέχουν για όσο το δυνατόν περισσότεροι. Για τον σκοπό αυτό, θα πρέπει να απευθύνονται σε όλα τα 

ακροατήρια (συμπεριλαμβανομένων των παιδιών, των μαθητών, των νέων και των φοιτητών Erasmus) και 

να λαμβάνουν χώρα σε διάφορα μέρη (οίκους ευγηρίας, σχολεία, δημόσιες υπηρεσίες, φυλακές κ.λπ.). 

Ειδικότερα, προβλέφθηκαν δύο εκδηλώσεις για την προσέγγιση των Ευρωπαίων: μια διεθνής έκθεση της 

Ευρώπης στην οποία θα εκπροσωπούνται όλα τα κράτη μέλη και μια αναβίωση της Ημέρας της Ευρώπης 

στις 9 Μαΐου, συμπεριλαμβανομένης μιας παιδαγωγικής εκδήλωσης «ώστε να μη ξεχνάμε την ειρήνη που είναι 

συνυφασμένη με την Ευρώπη και τις αξίες της». Ταυτόχρονα, εκπρόσωποι της ΕΕ θα μπορούσαν να 

επισκέπτονται ευρωπαίους μαθητές στα σχολεία τους, προκειμένου να ενισχύσουν την εγγύτητα προς την 

Ευρώπη και την κατανόησή της από τους πολίτες ήδη από νεαρή ηλικία. 
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Αλλαγή 8 – Εναρμόνιση των συστημάτων υγειονομικής περίθαλψης και 

διευκόλυνση της πρόσβασης στην ιατροφαρμακευτική περίθαλψη μέσω μιας 

κοινής πολιτικής για την υγεία 

Συναφής ευχή για την Ευρώπη: Μια Ευρώπη αλληλέγγυα που προστατεύει 

Τι καλύπτει αυτή η αλλαγή; 

Λέξεις-κλειδιά: καθολική ιατροφαρμακευτική κάλυψη, εναρμόνιση των υπηρεσιών περίθαλψης, υγειονομική 

περίθαλψη ως θεμελιώδες δικαίωμα 

Για να εξασφαλιστεί η πρόσβαση στην υγεία για όλους τους Ευρωπαίους και να ικανοποιηθεί η «ανάγκη 

προστασίας και αλληλεγγύης», προτάθηκε ομόφωνα ένα υπερεθνικό σύστημα υγείας. Αυτό θα βασίζεται σε 

δίκαιη χρηματοδότηση μεταξύ των κρατών μελών και θα αντλεί έμπνευση από τα καλύτερα συστήματα της 

ΕΕ. Μια τέτοια αλλαγή αποτυπώνει την επιθυμία των πολιτών να δουν την Ευρώπη να αναλαμβάνει πιο 

ενεργό ρόλο στην προστασία των κατοίκων της, ιδίως στον τομέα της υγείας, όπου τα μέχρι τώρα βήματα 

είναι υπερβολικά διστακτικά. 

Ποια είναι τα βασικά στάδια και τα κριτήρια επιτυχίας; 

Για την υλοποίηση αυτής της αλλαγής, η αρχή της καθολικής ευρωπαϊκής κοινωνικής ασφάλισης 

εγκρίθηκε κατά πλειοψηφία. Ωστόσο, δεν κατέστη δυνατόν να αποφασιστεί ο τρόπος υλοποίησης του εν λόγω 

συστήματος. Παρότι κάποιοι τάσσονται υπέρ της «συγκέντρωσης των δεδομένων που θα επιτρέπει στους 

[ευρωπαίους] εργαζομένους στον τομέα της υγείας να έχουν πρόσβαση σε όλο το ιατρικό ιστορικό του 

ασθενούς», άλλοι θεωρούν ότι το μέτρο αυτό οδηγεί σε «περαιτέρω στέρηση της ελευθερίας και εγκαθιδρύει 

σύστημα παρακολούθησης». 

Εντούτοις, η διαφάνεια και η εναρμόνιση των κανονιστικών απαιτήσεων σε ολόκληρη την ήπειρο, καθώς 

και ένα ευρωπαϊκό σχέδιο για την υγεία, έχουν προσδιοριστεί ως προαπαιτούμενα για κάθε σημαντικό 

μετασχηματισμό. 
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Αλλαγή 9 – Ανάπτυξη και έλεγχος στρατηγικών τομέων σε ευρωπαϊκό επίπεδο 

για τη διασφάλιση της αυτονομίας μας 

Συναφής ευχή για την Ευρώπη: Μια ανταγωνιστική και καινοτόμος Ευρώπη 

Τι καλύπτει αυτή η αλλαγή; 

Λέξεις-κλειδιά : ανάπτυξη ευρωπαϊκής αριστείας, έλεγχος των ξένων επενδύσεων, ψηφιακή και ενεργειακή 

αυτονομία 

Ο έλεγχος σε ευρωπαϊκό επίπεδο των τομέων που θεωρούνται στρατηγικοί, όπως η υγεία, τα τρόφιμα, η 

ενέργεια, η ψηφιακή τεχνολογία, η άμυνα, οι μεταφορές και τα νέα υλικά, ανταποκρίνονται στην ανάγκη 

κυριαρχίας που έχουν προσδιορίσει οι πολίτες. Αυτό θα περιορίσει τον ανταγωνισμό μεταξύ των ευρωπαϊκών 

επιχειρήσεων, θα ενθαρρύνει την ανάπτυξη ευρωπαϊκής αριστείας και την αναβιομηχάνιση της Ευρώπης 

μέσω μιας ευρωπαϊκής προτίμησης. 

Ποια είναι τα βασικά στάδια και τα κριτήρια επιτυχίας; 

Για να επιτευχθεί αυτή η κυριαρχία, θα μπορούσε να ανατεθεί σε μια ευρωπαϊκή αρχή ο έλεγχος αυτών των 

τομέων με την έκδοση αδειών για την εξαγορά ευρωπαϊκών εταιρειών από ξένους ανταγωνιστές και με τη 

διασφάλιση ότι τα εισαγόμενα προϊόντα συμμορφώνονται με τα ίδια πρότυπα που ισχύουν για τα ευρωπαϊκά 

προϊόντα. Μεσοπρόθεσμα, το 30 % έως 50 % της ευρωπαϊκής κατανάλωσης σε αυτούς τους στρατηγικούς 

τομείς θα πρέπει να παράγεται στην Ευρώπη , ποσοστό που θα πρέπει να αυξηθεί μακροπρόθεσμα στο 

70 %. Η τήρηση αυτών των κριτηρίων θα εξασφάλιζε την αυτάρκεια, την προβολή, ακόμη και την εξαγωγή 

του ευρωπαϊκού βιομηχανικού μοντέλου. 
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Αλλαγή 10 – Βελτίωση της προστασίας του περιβάλλοντος και των 

οικοσυστημάτων και δημιουργία προστατευόμενων ζωνών στην καρδιά αστικών, 

περιαστικών και αγροτικών ζωνών 

Συναφής ευχή για την Ευρώπη: Μια Ευρώπη που προωθεί τη βιώσιμη ανάπτυξη 

Τι καλύπτει αυτή η αλλαγή; 

Λέξεις-κλειδιά: περιβαλλοντικά βιώσιμη αστικοποίηση, σεβασμός και προστασία του εδάφους 

Στόχος είναι να περιοριστούν οι αρνητικές επιπτώσεις της αστικοποίησης στο έδαφος. Φιλόδοξες δράσεις 

θα περιορίσουν τις καταστροφές που συνδέονται με τη διάβρωση του εδάφους, όπως οι κατολισθήσεις, και 

θα βελτιώσουν την ποιότητα ζωής στις αστικές περιοχές, μεταξύ άλλων με τη φύτευση δέντρων. 

Ποια είναι τα βασικά στάδια και τα κριτήρια επιτυχίας; 

Προτάθηκε η ανάληψη δράσης σε δύο επίπεδα: πρώτον, να αντιστραφεί η τάση της κατασκευής νέων 

κτιρίων για να μειωθεί ο ρυθμός σφράγισης του εδάφους και, δεύτερον, να ενθαρρυνθεί η αποκατάσταση 

του εδάφους για να «επιστραφεί στη φύση αυτό που της ανήκει». 
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Αλλαγή 11 – Δημιουργία ευρωπαϊκών σημείων επαφής για την ακρόαση των 

πολιτών και τη διαβούλευση μαζί τους 

Συναφής ευχή για την Ευρώπη: Μια εγγύτερη και πιο προσιτή Ευρώπη 

Τι καλύπτει αυτή η αλλαγή; 

Λέξεις-κλειδιά: Σπίτια της Ευρώπης, τοπικό σημείο επαφής για ευρωπαϊκά ζητήματα, καλύτερη πρόσβαση σε 

πληροφορίες 

Στόχος αυτής της αλλαγής είναι να δοθούν συγκεκριμένες απαντήσεις στην ασκηθείσα από πολλούς 

συμμετέχοντες κριτική περί απουσίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης στην καθημερινή ζωή και να καταβληθούν 

προσπάθειες ώστε η Ευρώπη έρθει πιο κοντά στους πολίτες της. 

Ποια είναι τα βασικά στάδια και τα κριτήρια επιτυχίας; 

Για να ξεπεραστεί αυτή η απόσταση μεταξύ της ΕΕ και των πολιτών, θα μπορούσε να οριστεί ένα 

εξειδικευμένο σημείο επαφής σε κάθε δημαρχείο με καθήκον να ακούει και να συμβουλεύει τους πολίτες. 

Οι πληροφορίες που παρέχονται στο σημείο αυτό θα μπορούσαν να είναι κοινωνικοοικονομικού χαρακτήρα, 

ιδίως όσον αφορά την πρόσβαση στην ευρωπαϊκή βοήθεια, ή ενημερωτικού, για παράδειγμα σχετικά με τον 

ρόλο των εκπροσώπων ομάδων συμφερόντων. Οι παρεχόμενες πληροφορίες θα απευθύνονται τόσο στο ευρύ 

κοινό όσο και στους επαγγελματίες, ιδίως για να συμβουλεύουν τις ΜΜΕ και να βοηθούν τους φορείς 

υλοποίησης έργων να έχουν πρόσβαση σε κονδύλια της ΕΕ. Μακροπρόθεσμα, η αλλαγή αυτή θα μπορούσε 

να οδηγήσει στη δημιουργία κόμβων αφιερωμένων στην Ευρώπη, παρόμοιων με τα υφιστάμενα σπίτια της 

Ευρώπης, αλλά σε τοπικό επίπεδο, για καλύτερη τοπική κάλυψη. 

Η αλλαγή αυτή θα θεωρείτο επιτυχημένη εάν κάθε πολίτης γνώριζε «προφανώς» την ύπαρξη του σημείων 

επαφής και των κόμβων για την Ευρώπη, οι οποίοι παρέχουν πόρους, ενημέρωση και συμβουλές για την 

Ευρώπη και οι οποίοι ακούν τους πολίτες. 
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Αλλαγή 12 – Εναρμόνιση του τρόπου διεξαγωγής των εκλογών του Ευρωπαϊκού 

Κοινοβουλίου για τα 27 κράτη και μεγαλύτερη προσέγγιση των πολιτών μέσω 

αντικατάστασης του υφιστάμενου τρόπου ψηφοφορίας από ένα σύστημα 

μονοεδρικών εκλογικών περιφερειών 

Συναφής ευχή για την Ευρώπη: Μια Ευρώπη με αποτελεσματικότερη διακυβέρνηση 

Τι καλύπτει αυτή η αλλαγή; 

Λέξεις-κλειδιά: θεσμικές αλλαγές τις οποίες παρακολουθούν οι πολίτες καθ’ όλη τη διάρκεια της θητείας των 

αντιπροσώπων τους 

Η αλλαγή αυτή αντικατοπτρίζει την επιθυμία των πολιτών να έρθουν πιο κοντά στους εκλεγμένους 

αντιπροσώπους τους και να παρακολουθούν τις ενέργειές τους καθ’ όλη τη διάρκεια της θητείας τους. 

Ανταποκρίνεται στην ευρέως διαδεδομένη διαπίστωση ότι οι ανησυχίες των πολιτών δεν μεταφράζονται σε 

συγκεκριμένες δράσεις των εκλεγμένων αντιπροσώπων στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. 

Ποια είναι τα βασικά στάδια και τα κριτήρια επιτυχίας; 

Η αλλαγή της εκλογικής μεθόδου θα συνίστατο στην ενοποίηση του εκλογικού συστήματος σε ευρωπαϊκό 

επίπεδο και στη μετάβαση από τις εθνικές εκλογικές περιφέρειες στις περιφερειακές εκλογικές περιφέρειες, 

η οποία εκτιμάται ότι θα είναι δυνατή έως το 2035. 
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Αλλαγή 13 – Καθορισμός κοινής πολιτικής που θα επιτρέψει τη βελτίωση της 

υποδοχής των μεταναστών και την κοινωνική και επαγγελματική τους 

ενσωμάτωση (συμπεριλαμβανομένων των παράτυπων μεταναστών) 

Συναφής ευχή για την Ευρώπη: Μια Ευρώπη που εγγυάται των σεβασμό των θεμελιωδών δικαιωμάτων 

Τι καλύπτει αυτή η αλλαγή; 

Λέξεις-κλειδιά: ευρωπαϊκό γραφείο μετανάστευσης, διασφάλιση αξιοπρεπούς υποδοχής των προσφύγων σε 

όλη την Ευρώπη 

Στόχος της αλλαγής αυτής είναι η βελτίωση της υποδοχής των μεταναστών στην Ευρωπαϊκή Ένωση, 

πρόβλημα που αναγνωρίζεται ως ιδιαιτέρως οξύ από τους πολίτες. Σε αντίθεση με την τρέχουσα κατάσταση, 

η θέσπιση κοινής, συντονισμένης και αλληλέγγυας μεταναστευτικής πολιτικής προβάλλει ως σημαντικός 

παράγοντας ειρήνης. 

Ποια είναι τα βασικά στάδια και τα κριτήρια επιτυχίας; 

Η επιτυχία μιας τέτοιας αλλαγής θα γινόταν ορατή μέσω της σταδιακής εφαρμογής μιας κοινής πολιτικής για 

την υποδοχή των μεταναστών. 

Μια πρωτοβουλία πολιτών θα πρέπει να φέρει το ζήτημα στην Επιτροπή και, μεσοπρόθεσμα, να καταστεί 

δυνατή η θέσπιση ενός κοινού προτύπου που θα καθορίζει ένα πλαίσιο για την υποδοχή και την κοινωνική 

ένταξη των μεταναστών. Μακροπρόθεσμα, το πρότυπο αυτό θα υποστηριχθεί από τη δημιουργία μιας 

εξειδικευμένης ευρωπαϊκής υπηρεσίας μετανάστευσης και την αναγνώριση της μεταναστευτικής 

πολιτικής ως αρμοδιότητας της Ευρωπαϊκής Ένωσης. 

  



 

 

  

Συμβολή των πολιτών στη Διάσκεψη για το Μέλλον της Ευρώπης 

35 

Αλλαγή 14 – Διαφύλαξη των ιδιαιτεροτήτων (σήματα τροφίμων, χειροποίητα 

προϊόντα, παραδόσεις) των ευρωπαϊκών περιφερειών προκειμένου να αποφευχθεί 

η ομογενοποίηση του τρόπου ζωής και να διασφαλιστεί η ιχνηλασιμότητα και η 

ποιότητα των προϊόντων 

Συναφής ευχή για την Ευρώπη: Μια Ευρώπη στην οποία τα συμφέροντα των κρατών αποτελούν 

προτεραιότητα 

Τι καλύπτει αυτή η αλλαγή; 

Λέξεις-κλειδιά: ευρωπαϊκά σήματα, προώθηση της ποικιλομορφίας των πολιτισμών και των παραδόσεων 

Φιλοδοξία αυτής της αλλαγής είναι η διατήρηση της ποικιλομορφίας των ευρωπαϊκών παραδόσεων και 

των ευρωπαϊκών προϊόντων και η αποφυγή της ομογενοποίησης του τρόπου ζωής —κριτική που ασκείται 

συχνά στην Ευρωπαϊκή Ένωση. 

Ποια είναι τα βασικά στάδια και τα κριτήρια επιτυχίας; 

Για τους πολίτες, κύριος στόχος είναι να καταστεί πιο προσβάσιμη η υφιστάμενη βάση δεδομένων των 

διαφόρων ευρωπαϊκών και εθνικών σημάτων. Για τον σκοπό αυτό προτάθηκε η δημιουργία μιας σελίδας 

που ακολουθεί την αρχή των «τριών κλικ»: ένα κλικ για πρόσβαση στον ιστότοπο, ένα δεύτερο για να 

εμφανιστεί ο χάρτης των περιφερειών της Ευρωπαϊκής Ένωσης και ένα τρίτο για την εμφάνιση της 

περιγραφής των σημάτων κάθε περιφέρειας. 

Η επιτυχία αυτής της αλλαγής θα συνίστατο στην καλύτερη προβολή των υφιστάμενων επιτευγμάτων, που 

θα είχε ως αποτέλεσμα την καλύτερη γνώση των πολιτών για την ποικιλομορφία των ευρωπαϊκών 

πολιτισμών. 
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Δεύτερο τμήμα: Παρουσίαση των αποτελεσμάτων της 

διαβούλευσης «Parole aux Jeunes» 

 

Ημερομηνίες της διαβούλευσης 

από 9/5/2021 έως 18/7/2021 

 

Αριθμητικά στοιχεία σχετικά με τη συμμετοχή 

50 008 συμμετέχοντες 

2 918 προτάσεις 

338 330 ψήφοι 

 

Η διαβούλευση «Parole aux jeunes» («Ο λόγος στους νέους») ξεκίνησε με πρωτοβουλία της υφυπουργού 

Ευρωπαϊκών Υποθέσεων. Η παρούσα διαβούλευση αποτελεί μέρος της Διάσκεψης για το Μέλλον της 

Ευρώπης, μιας άνευ προηγουμένου άσκησης συμμετοχικής δημοκρατίας που διεξάγεται από τα 

ευρωπαϊκά θεσμικά όργανα, στόχος της οποίας είναι να δώσει τη δυνατότητα σε όλους τους ευρωπαίους 

πολίτες να εκφράσουν τις απόψεις τους σχετικά με το τι αναμένουν από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Τα 

αποτελέσματα της διαβούλευσης θα τροφοδοτήσουν τις εργασίες της Διάσκεψης για το Μέλλον της 

Ευρώπης και της Γαλλικής Προεδρίας του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης. 

4 κύρια διδάγματα 

1. Μια μαζική κινητοποίηση των νέων: περισσότεροι από 50 000 Γάλλοι νέοι πολίτες από όλες τις 

περιφέρειες έλαβαν μέρος στη διαβούλευση. 

2. Συναίνεση: H σημαντικότερη συναίνεση αφορά τις ευρωπαϊκές πολιτικές για την καταπολέμηση 

της κλιματικής αλλαγής, τη μετεγκατάσταση της παραγωγής στην Ευρώπη, την αναζωογόνηση 

της ευρωπαϊκής δημοκρατίας, το ειδικό βάρος της ΕΕ στον κόσμο (οικονομία, έρευνα, 

ανθρώπινα δικαιώματα, διπλωματία). 
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3. Η ιδέα μιας πιο ισχυρής και ενωμένης Ευρώπης διατρέχει όλες τις διαβουλεύσεις, υπάρχει δε 

συναίνεση σε διάφορα σημεία: 

- Μια πιο ισχυρή οικονομικά Ευρώπη (ιδίως χάρη στη μετεγκατάσταση των επιχειρήσεων) για την 

αντιμετώπιση της Κίνας ή των ΗΠΑ 

- Μια διπλωματική Ευρώπη με μεγαλύτερο βάρος στη διεθνή σκηνή 

- Μια Ευρώπη που κατέχει ηγετική θέση παγκοσμίως στην καταπολέμηση της κλιματικής 

αλλαγής 

- Μια Ευρώπη που στηρίζεται στους νέους της 

- Μια Ευρώπη ενωμένη στον τομέα της έρευνας και της καινοτομίας 

 

4. Τέσσερις ιδέες συμπληρωματικές προς εκείνες των ομάδων πολιτών που έτυχαν επίσης 

υποστήριξης από τους νέους: 

- Μια περιβαλλοντικά και κοινωνικά υπεύθυνη ευρωπαϊκή οικονομία 

- Μια Ευρώπη με μεγαλύτερη σιδηροδρομική σύνδεση 

- Μια δικαιότερη φορολογικά Ευρώπη 

- Μια ισχυρή δράση της ΕΕ για την προάσπιση των δικαιωμάτων των γυναικών 
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22 δημοφιλείς ιδέες και 13 αμφιλεγόμενες ιδέες εκφράστηκαν στο πλαίσιο των 9 θεμάτων της 

Διάσκεψης για το Μέλλον της Ευρώπης 

 

Οι δημοφιλείς ιδέες βασίζονται σε προτάσεις που υποστηρίζονται από την πλειονότητα των συμμετεχόντων 

στη διαβούλευση. Οι δημοφιλείς προτάσεις είναι αυτές με τη μεγαλύτερη στήριξη, με μέσο όρο 79 % «ψήφων 

υπέρ». 

 

Οι αμφιλεγόμενες ιδέες βασίζονται σε προτάσεις που προκάλεσαν τις περισσότερες συζητήσεις από τους 

συμμετέχοντες στη διαβούλευση, με ισορροπία μεταξύ ψήφων υπέρ και κατά. Οι αμφιλεγόμενες προτάσεις 

είναι οι πλέον αμφιλεγόμενες προτάσεις της διαβούλευσης, με μέσο ποσοστό 40 % «ψήφους υπέρ» και 38 % 

«ψήφους κατά». 

 

Η ανάλυση των προτάσεων αυτών οδήγησε στον εντοπισμό 22 δημοφιλών ιδεών και 13 αμφιλεγόμενων 

ιδεών. Αυτές οι 22 δημοφιλείς ιδέες και οι 13 αμφιλεγόμενες ιδέες χωρίστηκαν σε 9 άξονες που 

αντιστοιχούν στα κύρια θέματα της Διάσκεψης για το μέλλον της Ευρώπης. 
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Σύνοψη των δημοφιλών και αμφιλεγόμενων ιδεών 
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Συμπέρασμα 

 

 

 

«Με μια λέξη, για εσάς, η Ευρώπη το 2035 θα πρέπει να είναι...»: 

 

 

 

 

Απάντηση των πολιτών της εθνικής διάσκεψης στο τελικό ερώτημα: 

«Με μια λέξη, για εσάς, η Ευρώπη το 2035 θα πρέπει να είναι...» 

 

 

 


