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Στο παρόν κείμενο παρατίθεται σειρά συστάσεων που διατυπώθηκαν από τους 50 πολίτες-μέλη της ομάδας πολιτών η οποία συστάθηκε υπό 
την αιγίδα της Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης και Υπουργού Εξωτερικών και Ευρωπαϊκών Υποθέσεων Sophie Wilmès ως συνεισφορά της 
ομοσπονδιακής κυβέρνησης του Βελγίου στη Διάσκεψη για το μέλλον της Ευρώπης. Το θέμα που εξέτασε η ομάδα είναι «Πως μπορεί να 
ενισχυθεί η συμμετοχή των πολιτών στην ευρωπαϊκή δημοκρατία». Αν και είναι κατανοητό ότι η Διάσκεψη καλύπτει πεδίο ευρύτερο των 
ευρωπαϊκών υποθέσεων, το θέμα της ομάδας αυτής αποσαφηνίζει τους λόγους για τους οποίους γίνονται τόσες πολλές ρητές αναφορές στην 
ΕΕ και στα θεσμικά της όργανα. Όπου αρμόζει, γίνεται αναφορά στην Ευρώπη, γενικά. 

 

Προκειμένου να αποτυπωθεί το σύνολο της συμβολής των πολιτών, η παρούσα έκθεση παρουσιάζει όλες τις συστάσεις, 
συμπεριλαμβανομένων όσων δεν συγκέντρωσαν απλή πλειοψηφία κατά την τελική ψηφοφορία επί όλων των συστάσεων. Αυτές 
επισημαίνονται με σαφήνεια καθώς το ποσοστό που έλαβαν αναγράφεται με κόκκινους και έντονους χαρακτήρες. Επιπλέον, ορισμένες 
συστάσεις είναι αντικρουόμενες μεταξύ τους και, ακόμη και κατά τη διάρκεια των τελικών συζητήσεων, οι πολίτες δεν αποφάσισαν σχετικά 
με αυτές. Οι συστάσεις αυτές επισημαίνονται με πλάγιους χαρακτήρες. Σε μία και μόνο περίπτωση σύστασης, η διαφορά απόψεων ήταν τόσο 
σαφής ώστε η ψηφοφορία να τερματιστεί κατά δίκαιη κρίση, κάτι που επισημαίνεται με πορτοκαλί και έντονους χαρακτήρες. Οι πολίτες 
συμμερίζονται το γεγονός ότι οι απόψεις σχετικά με τις συστάσεις αυτές διίστανται. Ως εκ τούτου, προτείνουν τα όργανα της Διάσκεψης για 
το μέλλον της Ευρώπης και τα θεσμικά όργανα της ΕΕ να επαγρυπνούν κατά την εφαρμογή των συστάσεων αυτών, δεδομένου ότι εκ της 
ψηφοφορίας προκύπτει κάποιου είδους απόκλιση. 
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1. Επικοινωνία 

Ζητήματα Συστάσεις Υποστήριξη από 
(%)  

1. Η επικοινωνία σχετικά με την 
ΕΕ δεν είναι ικανοποιητική. 

1.1 Προτείνουμε να ενταχθούν μαθήματα για την Ευρωπαϊκή Ένωση στο σχολικό 
πρόγραμμα του τρίτου κύκλου της πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης. Στόχος είναι η επαφή 
με όλους τους πολίτες και η βελτίωση της γνώσης σχετικά με την Ευρωπαϊκή Ένωση. 

88,4 %  

1.2 Η Ευρωπαϊκή Ένωση, και ιδίως η Επιτροπή, θα πρέπει να διαθέσει στα υπουργεία 
Παιδείας των κρατών μελών εκπαιδευτικό υλικό σχετικά με τη λειτουργία της Ευρώπης. 
Σε αυτό θα πρέπει να περιλαμβάνεται, εκτός από την επεξήγηση της λειτουργίας, της 
σύνθεσης και των εξουσιών των θεσμικών οργάνων, και σύντομη επισκόπηση της 
ιστορίας της ευρωπαϊκής ολοκλήρωσης. Ιδιαίτερη προσοχή θα πρέπει να δοθεί στη 
χρήση απλής, κατανοητής και προσιτής γλώσσας, καθώς και σε εκπαιδευτικά εργαλεία 
όπως ντοκιμαντέρ, βιντεοκλίπ ή σχολικά τηλεοπτικά προγράμματα, και στις 24 γλώσσες. 

95%  
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2. Το ευρωπαϊκό εγχείρημα 
παραμένει ξένο προς τους 
πολίτες. 

2.1 Προτείνουμε να διασφαλίζουν τα ευρωπαϊκά θεσμικά όργανα ότι η επικοινωνία 
τους εξηγεί καλύτερα ποιοι τομείς εμπίπτουν στις αρμοδιότητες της ΕΕ, αλλά και ποιοι 
δεν εμπίπτουν στις αρμοδιότητές της. 

97,6 %  

2.2 Η Ευρωπαϊκή Ένωση θα πρέπει να εντάξει στην επικοινωνία της οικεία 
παραδείγματα από την καθημερινή ζωή των Ευρωπαίων. Αυτές οι επεξηγηματικές 
πληροφορίες θα πρέπει να κυκλοφορήσουν εντός των κρατών μελών με τη βοήθεια 
συμφωνιών μεταξύ των ευρωπαϊκών θεσμικών οργάνων και των εθνικών δημόσιων 
τηλεοπτικών σταθμών, ώστε να προσεγγίσουν ευρύ κοινό. 

80,5 %  

2.3 Επιπλέον, οι υπήκοοι όλων των κρατών μελών θα πρέπει να ενημερώνονται τακτικά 
για τον ρόλο της Ευρωπαϊκής Ένωσης στα άλλα κράτη μέλη — για παράδειγμα μέσω 
βιντεοκλίπ. Κατ’ αυτόν τον τρόπο, στις συζητήσεις για το μέλλον της Ευρώπης, τα 
πλεονεκτήματα και τα μειονεκτήματα της Ευρώπης θα τεθούν στις σωστές διαστάσεις. 

85,7 %  

2.4 Προκειμένου να ενισχυθεί η ευρωπαϊκή ταυτότητα, προτείνουμε να διατίθενται και 
να ανακοινώνονται τακτικά πληροφορίες σχετικά με το πώς θα ήταν η ζωή των 
Ευρωπαίων χωρίς την ΕΕ και συγκεκριμένα επιτεύγματά της. 

92,7 %  

2.5 Προτείνουμε επίσης να γίνει η Ημέρα της Ευρώπης (9η Μαΐου) επίσημη ευρωπαϊκή 
αργία για όλους τους πολίτες της ΕΕ. 81,4 %  

2.6 Συνιστούμε στα ευρωπαϊκά θεσμικά όργανα να καταβάλουν ακόμη μεγαλύτερη 
προσπάθεια ώστε οι πληροφορίες για θέματα προτεραιότητας που εξετάζονται σε 
ευρωπαϊκό επίπεδο να είναι απλούστερες, κατανοητές και προσβάσιμες. 

97,6 %  

2.7 Συνιστούμε στην Ευρωπαϊκή Ένωση να παρουσιάζει σε πίνακα τους πόρους που 
διατίθενται από την ΕΕ ανά χώρα και ανά θέμα προτεραιότητας. Όλες αυτές οι 
πληροφορίες θα πρέπει να είναι διαθέσιμες στους ιστοτόπους της ΕΕ. 

93 %  

2.8 Συνιστούμε η ΕΕ να παρουσιάζει με σαφήνεια το υπό εξέλιξη νομοθετικό έργο. Όλες 
αυτές οι πληροφορίες θα πρέπει να είναι διαθέσιμες στους ιστοτόπους της ΕΕ. 90,7 %  
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2.9 Θέλουμε τα ευρωπαϊκά θεσμικά όργανα να είναι πιο προσιτά στους Ευρωπαίους. 
Θα πρέπει να διευκολύνεται η συμμετοχή τους σε συζητήσεις κατά τη διάρκεια των 
συνόδων του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. 

79 %  

2.10 Συνιστούμε να παρέχεται η δυνατότητα συμμετοχής στο πρόγραμμα Erasmus σε 
όλους τους σπουδαστές, ανεξάρτητα από τη εκπαιδευτική διαδρομή τους 
(επαγγελματική και τεχνική κατάρτιση, εναλλασσόμενη κατάρτιση). Όλοι θα πρέπει να 
μπορούν να συμμετέχουν στις ευρωπαϊκές ανταλλαγές. 

79,5 %  

2.11 Συνιστούμε ο ενεργός πληθυσμός να μπορεί να επωφεληθεί από τα ευρωπαϊκά 
προγράμματα ανταλλαγών, ανεξαρτήτως τομέα δραστηριότητας, κάτι που πρέπει να 
ισχύει και για τις τοπικές επιχειρήσεις. Όλοι θα πρέπει να μπορούν να συμμετέχουν στις 
ευρωπαϊκές ανταλλαγές. 

83,7 %  

2.12 Συνιστούμε τη δημιουργία μαθημάτων ευρωπαϊκής αγωγής του πολίτη για όλους 
τους ευρωπαίους πολίτες. 83,7 %  
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3. Η ευρωπαϊκή νομοθεσία δεν 
εφαρμόζεται με τον ίδιο τρόπο 
σε όλα τα κράτη μέλη. 

3.1 Συνιστούμε η Ευρωπαϊκή Ένωση να κάνει συχνότερη χρήση της νομοθεσίας που 
είναι άμεσα εφαρμοστέα στα κράτη μέλη. Έτσι θα μειωθούν οι εθνικές αποκλίσεις στην 
εφαρμογή της ευρωπαϊκής νομοθεσίας, οι οποίες υπονομεύουν το ευρωπαϊκό 
εγχείρημα. Με τον τρόπο αυτόν, η ΕΕ θα μπορεί να διαφυλάσσει και να προωθεί 
καλύτερα επιτεύγματα όπως η εσωτερική αγορά, το ευρώ και ο χώρος Σένγκεν. 

81,4 %  

4. Η ευρωπαϊκή δημοκρατία 
απειλείται. 

4.1 Συνιστούμε η ΕΕ στην επικοινωνία της σχετικά με την ευρωπαϊκή δημοκρατία να 
υπενθυμίζει διαρκώς και ξεκάθαρα τι σημαίνει η Ευρώπη για τους Ευρωπαίους. 78 %  

4.2 Οι αξίες και οι αρχές των Συνθηκών της ΕΕ, τις οποίες αποδέχτηκαν τα κράτη μέλη 
κατά την προσχώρηση, είναι μη αναστρέψιμες. Η διασφάλιση της προστασίας τους 
πρέπει να συνεχιστεί. 

81 %  

4.3 Η προστασία των αξιών και των αρχών των Συνθηκών διασφαλίζεται από το 
Ευρωπαϊκό Δικαστήριο και δεν μπορεί να τεθεί υπό αμφισβήτηση από τα κράτη μέλη. 81 %  

5. Οι πληροφορίες σχετικά με την 
ΕΕ είναι δυσπρόσιτες και 
δυσνόητες. 

5.1 Συνιστούμε να ενισχυθεί ο έλεγχος των γεγονότων όσον αφορά ευρωπαϊκά θέματα. 
Το ευρωπαϊκό κοινό και τα εθνικά μέσα ενημέρωσης σε κάθε κράτος μέλος θα πρέπει 
να έχουν εύκολα πρόσβαση στη σχετική πληροφόρηση, που θα διατίθεται και θα 
επαληθεύεται από τα θεσμικά όργανα. 83,3 % 

 

6. Τα εθνικά μέσα ενημέρωσης 
συχνά μεταδίδουν αρνητική 
εικόνα της ΕΕ. 

6.1 Η ΕΕ πρέπει επίσης να έχει εντονότερη παρουσία στην καθημερινή ζωή των 
Ευρωπαίων χάρη σε περισσότερες πρωτοβουλίες επικοινωνίας. (Για παράδειγμα, με τη 
χορηγία εκδηλώσεων, ιδίως πολιτιστικών εκδηλώσεων, που φέρνουν σε επαφή τους 
πολίτες μεταξύ τους και τους κάνουν περήφανους που είναι πολίτες της ΕΕ. Επίσης, η 
παραγωγή εκθέσεων και προδιαφημίσεων θα παρέχει στους Ευρωπαίους πρόσβαση σε 
πληροφορίες που λαμβάνουν υπόψη το πλαίσιο της ΕΕ). 

85,7 %  
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7. Οι πολίτες δε γνωρίζουν ποιοι 
τους εκπροσωπούν στο 
Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. 

7.1 Συνιστούμε στους ευρωβουλευτές να γίνουν ευρύτερα γνωστοί στις χώρες 
καταγωγής τους, ιδίως εκτός προεκλογικής περιόδου. Πρέπει να είναι ευκολότερο για 
κάποιον να τους προσεγγίσει. Θα πρέπει να είναι ευκολότερο για τους ευρωπαίους 
πολίτες να ενημερωθούν, μέσω του ιστοτόπου του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, για τα 
κίνητρα πίσω από την ψήφο των ευρωβουλευτών στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. 

92,7 %  

7.2 Συνιστούμε στα εθνικά πολιτικά κόμματα να μεριμνήσουν ώστε να υπάρχουν και 
νεότεροι υποψήφιοι στις λίστες τους για τις ευρωεκλογές. Η θητεία στο Ευρωπαϊκό 
Κοινοβούλιο δεν θα πρέπει να θεωρείται επιβράβευση της καλής και πιστής υπηρεσίας 
που παρείχε κάποιος στο πλαίσιο της εθνικής πολιτικής σκηνής. 

74,4 %  

8. Η επικοινωνία από την πλευρά 
της ΕΕ είναι υπερβολικά 
τυποποιημένη· δεν λαμβάνει 
υπόψη την πολυμορφία του 
πληθυσμού 

8.1 Προκειμένου να απευθυνθεί σε ένα αρκετά ευρύ και ποικιλόμορφο κοινό, 
συνιστούμε στην ΕΕ να λάβει υπόψη, από το στάδιο του σχεδιασμού, το μορφωτικό 
επίπεδο των μελών της ομάδας-στόχου και ενδεχόμενες αναπηρίες τους, μέσω 
πολυδεκτικής επικοινωνίας. Επιπλέον, συνιστούμε να συμμετέχουν στη μετάδοση αυτής 
της ανακοίνωσης πρόσωπα και οργανώσεις (εκπαιδευτικοί για τα παιδιά του δρόμου, 
συνοικιακοί παράγοντες, κοινωνικοί λειτουργοί, η κοινωνία των πολιτών). 

73,2 %  

8.2 Για να προσεγγιστεί ο εργαζόμενος πληθυσμός, συνιστούμε να επενδύσουμε 
περισσότερο στη χρήση των υφιστάμενων διαύλων επικοινωνίας για την τακτική 
παροχή κατάλληλων πληροφοριών σχετικά με την ΕΕ, για παράδειγμα μέσω 
επεξηγηματικών προγραμμάτων. Επιπλέον, συνιστούμε να αξιοποιηθούν πρεσβευτές 
(τόσο πρόσωπα όσο και οργανώσεις) που προωθούν το ευρωπαϊκό εγχείρημα. 

83,7 %  

8.3 Για να προσεγγιστούν οι νέοι και οι σπουδαστές, συνιστούμε, εκτός από τους 
υφιστάμενους διαύλους όπως η εκπαίδευση και τα συναφή κινήματα νεολαίας, να 
χρησιμοποιηθούν πρεσβευτές, ιδίως για τη στόχευση επηρεαστών γνώμης (influencers) 
που μπορούν να προσεγγίσουν τους νέους μέσω των μέσων κοινωνικής δικτύωσης. Μια 
άλλη σύσταση θα ήταν η διοργάνωση πανευρωπαϊκού διαγωνισμού για τη δημιουργία 
ενός χαρακτήρα κόμικ που θα έχει απήχηση στους νέους και θα τους μεταφέρει 
ευρωπαϊκά μηνύματα. 

69,8 %  
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8.4 Για τους ηλικιωμένους, συνιστούμε τη χρήση των ίδιων διαύλων με αυτούς που 
προτείνονται για τον εργαζόμενο πληθυσμό. Επιπλέον, συνιστούμε να βρεθεί η σωστή 
ισορροπία μεταξύ ψηφιακής και μη ψηφιακής επικοινωνίας (έντυπα, ραδιόφωνο, 
εκδηλώσεις με φυσική παρουσία) ώστε να καλύπτονται οι ανάγκες όλων, 
συμπεριλαμβανομένων όσων δεν αισθάνονται πολύ άνετα σε ψηφιακό περιβάλλον, 
καθώς και όσων έχουν μικρότερη κινητικότητα στην κοινωνία. 

85,7 %  

8.5 Συνιστούμε η ΕΕ, μέσω των μαθημάτων ένταξης που ήδη υπάρχουν σε πολλά κράτη 
μέλη, να δεσμευτεί να εντάξει «νέους Ευρωπαίους» (πρόσωπα που διαμένουν στην ΕΕ 
χάρη σε κάποια διαδικασία νόμιμης μετανάστευσης) και να τους ενημερώσει σχετικά με 
τους άλλους καθιερωμένους διαύλους επικοινωνίας της ΕΕ. Τέλος, συνιστούμε επίσης 
να έχουν ρόλο οι τοπικές ενώσεις. 

76,7 %  

8.6 Επιπλέον, συνιστούμε η ΕΕ να βγει στους δρόμους χρησιμοποιώντας πολυδεκτική 
επικοινωνία. Για παράδειγμα, θα μπορούσαν να χρησιμοποιηθούν (ψηφιακές) 
διαφημιστικές πινακίδες, καθώς και καθιερωμένα και νέα μέσα επικοινωνίας όπως 
κωδικοί QR. 

62,8 %  

8.7 Συνιστούμε επίσης να επενδύσει η ΕΕ περισσότερο στην οπτική επικοινωνία (μέσω 
ταινιών μικρού μήκους ή ενημερωτικών γραφημάτων), να δημιουργηθεί ένα ευρωπαϊκό 
αθλητικό κίνημα για τη διαμόρφωση δεσμού/αισθήματος του ανήκειν και να γίνει ο 
ευρωπαϊκός ύμνος ευρύτερα γνωστός. 

68,2 %  
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2. Παραπληροφόρηση 

Ζητήματα Συστάσεις Υποστήριξη από 
(%)  

1. Ο κίνδυνος διάδοσης 
παραπληροφόρησης 
εξαπλώνεται στα μέσα 
ενημέρωσης. 

1.1 Συνιστούμε την επανεξέταση του μοντέλου χρηματοδότησης των μέσων 
ενημέρωσης, συμπεριλαμβανομένης της υποχρεωτικής δημοσίευσης των πηγών των 
εσόδων τους, με σαφή και προσβάσιμο τρόπο. Λόγω του μοντέλου χρηματοδότησής 
τους, τα μέσα ενημέρωσης δημοσιοποιούν τις πληροφορίες με όρους εντυπωσιασμού, 
εκτός του γενικότερου συναφούς πλαισίου, μετατρέποντάς τις σε παραπληροφόρηση. 

73,8 %  

1.2 Συνιστούμε τα μέσα ενημέρωσης να υποχρεούνται να αναφέρουν τις πηγές τους και 
να παρέχουν συνδέσμους για την επαλήθευση των πηγών αυτών. Διαφορετικά, θα 
πρέπει να επισημαίνεται ότι οι πληροφορίες δεν έχουν επαληθευθεί. 

90,2 %  

1.3 Συνιστούμε η ευρωπαϊκή ρυθμιστική αρχή που είναι αρμόδια για την καταπολέμηση 
της παραπληροφόρησης (βλ. σημείο 2) να είναι επίσης αρμόδια για την πιστοποίηση 
των οργανισμών επαλήθευσης γεγονότων. 

85,4 %  

1.4 Συνιστούμε τη σύσταση ανεξάρτητης αρχής σε κάθε κράτος μέλος για την 
παρακολούθηση της ουδετερότητας των μέσων ενημέρωσης. Η αρχή αυτή θα πρέπει να 
χρηματοδοτείται και να ελέγχεται από την Ευρωπαϊκή Ένωση. 

75,6 %  

1.5 Συνιστούμε τη διάδοση πληροφοριών σχετικά με τις διευθύνσεις URL των επίσημων 
ιστοτόπων της ΕΕ, ώστε να παρέχονται διαβεβαιώσεις στους πολίτες για την προέλευση 
των πληροφοριών. 

90,2 %  
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2. Πολλοί πολίτες αμφισβητούν 
την ουδετερότητα των μέσων 
ενημέρωσης. 

2.1 Συνιστούμε τη δημιουργία μιας ευρωπαϊκής ρυθμιστικής αρχής αρμόδιας για την 
καταπολέμηση της παραπληροφόρησης. Αποστολή της εν λόγω ρυθμιστικής αρχής θα 
είναι να καθορίζει τα κριτήρια για ένα «σήμα ουδετερότητας» και να θεσπίζει, εφόσον 
απαιτείται, ένα σύστημα κυρώσεων ή κινήτρων που θα συνδέονται με την τήρηση των 
προτύπων ουδετερότητας. Εναλλακτικά, θα μπορούσε να εξεταστεί το ενδεχόμενο 
προσχώρησης σε χάρτη δεοντολογίας. Το σήμα θα χορηγείται από την ανεξάρτητη 
εθνική αρχή και θα λαμβάνει υπόψη τα μέτρα που εφαρμόζουν τα μέσα ενημέρωσης 
για την καταπολέμηση της παραπληροφόρησης. 

87,5 %  

2.2 Συνιστούμε τη δημιουργία μιας ευρωπαϊκής «ανοικτής τηλεφωνικής γραμμής» που 
θα επιτρέπει στους πολίτες να καταγγέλλουν περιπτώσεις παραπληροφόρησης σχετικά 
με τους τομείς πολιτικής και οικονομικής αρμοδιότητας της Ευρώπης. 

82,1 %  

3. Οι πολίτες δεν γνωρίζουν τους 
κινδύνους παραπληροφόρησης 
στους οποίους εκτίθενται.  

3.1 Συνιστούμε να υποχρεούνται οι πλατφόρμες να δημοσιεύουν σαφείς και 
κατανοητές πληροφορίες σχετικά με τους κινδύνους παραπληροφόρησης στους 
οποίους εκτίθενται οι χρήστες τους. Οι πληροφορίες αυτές θα πρέπει να 
ανακοινώνονται αυτόματα με το άνοιγμα λογαριασμού. 

85,7 %  

3.2 Συνιστούμε την υποχρεωτική κατάρτιση σχετικά με την παιδεία στα μέσα 
ενημέρωσης, αρχίζοντας από νεαρή ηλικία και προσαρμοσμένη στα διάφορα επίπεδα 
του εκπαιδευτικού συστήματος. 

74,4 %  

3.3 Συνιστούμε στην Ευρωπαϊκή Ένωση να δρομολογήσει επαναλαμβανόμενες 
εκστρατείες για την παραπληροφόρηση. Οι εκστρατείες αυτές θα μπορούσαν να έχουν 
χαρακτηριστικό λογότυπο ή μασκότ. Η ΕΕ θα μπορούσε να υποχρεώσει τα κοινωνικά 
δίκτυα να τις αναμεταδίδουν μέσω της μετάδοσης διαφημιστικών μηνυμάτων. 

87,5 %  
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4. Τα μέσα καταπολέμησης της 
παραπληροφόρησης είναι 
ανεπαρκή. 

4.1 Συνιστούμε τη δημοσίευση σαφών και εύληπτων πληροφοριών σχετικά με τους 
αλγόριθμους που οργανώνουν τα μηνύματα που λαμβάνουν οι χρήστες των 
πλατφορμών μέσων κοινωνικής δικτύωσης. 

83,3 %  

4.2 Συνιστούμε στους χρήστες να έχουν έναν απλό τρόπο απενεργοποίησης των 
αλγορίθμων που ενισχύουν τη συμπεριφορική μεροληψία. Θα μπορούσε επίσης να 
εξεταστεί η υποχρέωση να παρέχεται στους χρήστες πρόσβαση σε άλλες πηγές που 
παρουσιάζουν διαφορετικές απόψεις για το ίδιο θέμα. 

80 %  

4.3 Συνιστούμε η Ευρωπαϊκή Ένωση να στηρίξει τη δημιουργία πλατφόρμας μέσων 
κοινωνικής δικτύωσης που θα πληροί τα δικά της πρότυπα ουδετερότητας και θα 
αντιμετωπίζει την παραπληροφόρηση. Εναλλακτικά, θα μπορούσαν να προστεθούν νέες 
λειτουργίες στην πολύγλωσση ψηφιακή πλατφόρμα που δημιουργήθηκε για τη στήριξη 
της Διάσκεψης για το Μέλλον της Ευρώπης. 

56,4 %  
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3. Ομάδες πολιτών 

Ζητήματα Συστάσεις Υποστήριξη από 
(%)  

1. Είναι δύσκολο να 
διασφαλιστεί η 
αντιπροσωπευτικότητα μιας 
ομάδας πολιτών. Τελικά, μόνο 
μικρό μέρος του πληθυσμού 
συμμετέχει. 

1.1 Συνιστούμε να τηρηθούν όσα προτείνουν οι πλέον πρόσφατες επιστημονικές 
εργασίες για τη διαβουλευτική δημοκρατία όσον αφορά τη δειγματοληψία, τον 
σχεδιασμό και την επιστημονική επικύρωση της μεθόδου επιλογής, ώστε να 
εξασφαλιστεί η καλύτερη δυνατή αντιπροσωπευτικότητα. 

89,7 %  

1.2 Συνιστούμε να συμμετέχουν αρκετοί άνθρωποι στη συζήτηση ώστε να 
εξασφαλίζεται ποικιλία απόψεων και προφίλ, συμπεριλαμβανομένων, μεταξύ άλλων, 
ανθρώπων τους οποίους το θέμα αφορά άμεσα. 

90,2 %  

1.3 Συνιστούμε να προστεθεί το κριτήριο της ιδιότητας του γονέα (δηλ. αν κάποιος έχει 
παιδιά ή όχι) στα κυβερνητικά κριτήρια δειγματοληψίας, επιπλέον των πιο 
παραδοσιακών κριτηρίων όπως το φύλο, η ηλικία, ο τόπος διαμονής ή το μορφωτικό 
επίπεδο. 

33,3 %  

1.4 Συνιστούμε να καθοριστούν ποσοστώσεις ανά γεωγραφική περιοχή, δηλ. να 
διευκρινιστεί ότι μια ομάδα ευρωπαίων πολιτών πρέπει να αποτελείται από x άτομα 
ανά ευρωπαϊκή γεωγραφική περιοχή (μένει να καθοριστεί) προκειμένου η ομάδα αυτή 
να χαρακτηριστεί πραγματικά ως ευρωπαϊκή και να νομιμοποιείται να διαβουλεύεται. 

73,2 %  

1.5 Συνιστούμε τη χρήση μητρώων πληθυσμού (ή ισοδυνάμων τους, ανάλογα με τη 
χώρα) ως κύριας βάσης δεδομένων για τη διαλογή, ώστε να δοθούν σε όλους ίσες 
ευκαιρίες να επιλεγούν και να κινητοποιηθεί το ενδιαφέρον του πληθυσμού για ένα 
θέμα. 

70 %  

1.6 Συνιστούμε να αποζημιώνονται οι συμμετέχοντες ώστε να αναγνωρίζεται η αξία της 
επένδυσής τους και να προσελκύονται άνθρωποι που δεν θα συμμετείχαν εάν δεν 
αποζημιώνονταν. 

87,5 %  
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1.7 Συνιστούμε να ενημερώνονται εκ των προτέρων οι συμμετέχοντες μέσω 
παρουσιάσεων από εμπειρογνώμονες — με σχετικά απλό τρόπο, χωρίς πάρα πολλές 
πληροφορίες ή υπερβολικά περίπλοκες πληροφορίες — ώστε να διασφαλίζεται ότι 
ακόμη και όσοι δεν έχουν προηγούμενη γνώση αισθάνονται άνετα να συμμετέχουν στις 
συζητήσεις. 

82,9 %  

1.7.2. Συνιστούμε να ανακοινώνεται εκ των προτέρων το θέμα της ομάδας πολιτών, 
ώστε οι πολίτες να γνωρίζουν το θέμα που θα συζητήσουν. 78,6 %  

1.8 Συνιστούμε να μην υποχρεώνονται οι πολίτες να συμμετέχουν. 97,6 %  

2. Η διοργάνωση ομάδων σε 
ευρωπαϊκό επίπεδο είναι 
δύσκολη.  

2.1 Συνιστούμε οι συνεδριάσεις της ομάδας ευρωπαίων πολιτών να πραγματοποιούνται 
σε υβριδική μορφή (με φυσική παρουσία/διαδικτυακά). Αυτό θα επιτρέψει τη 
συμμετοχή όσων δεν μπορούν να ταξιδέψουν. 

70 %  

2.2 Συνιστούμε η ΕΕ, για μεγαλύτερη ευκολία πρόσβασης και για τη διευκόλυνση της 
διοργάνωσης, να μεταβιβάσει την αρμοδιότητα διοργάνωσης ομάδων πολιτών για 
ευρωπαϊκά θέματα στο εθνικό επίπεδο. 

69 %  

2.3 Συνιστούμε να επιλέγεται ένα μόνο θέμα για κάθε ομάδα που διοργανώνεται σε 
ευρωπαϊκό επίπεδο. Με τον τρόπο αυτόν, όλοι οι συμμετέχοντες μπορούν να συζητούν 
το ίδιο θέμα, ανεξάρτητα από την περιοχή της Ευρώπης από την οποία προέρχονται. 

80,5 %  

3. Να μη χρησιμοποιείται η 
ομάδα πολιτών για σκοπούς 
άλλους από εκείνους που 
δηλώνονται. 

3.1 Συνιστούμε κάθε πολίτης να μπορεί να υποβάλει ένα θέμα προς συζήτηση και, ως εκ 
τούτου, το δικαίωμα αυτό να μην το έχουν μόνο οι πολιτικοί ή οι εκπρόσωποι ομάδων 
συμφερόντων. 

82,1 %  

3.2 Συνιστούμε το δικαίωμα πρωτοβουλίας να ανήκει στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, 
ώστε αυτό να καθορίζει το προς συζήτηση θέμα και, στη συνέχεια, εγκρίνει τα αναγκαία 
κείμενα για να δοθεί συνέχεια στις συστάσεις που προκύπτουν από τις διαβουλεύσεις. 

63,4 %  
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4. Είναι δύσκολη η απόφαση 
σχετικά με τον καλύτερο τρόπο 
οργάνωσης της διαδικασίας για 
την καλύτερη εκπροσώπηση των 
πολιτών. 

4.1.1 Συνιστούμε τη σύσταση μιας ή περισσότερων μόνιμων ομάδων ευρωπαίων 
πολιτών, οι οποίες θα αναλάβουν ειδικά καθήκοντα μαζί με το Κοινοβούλιο. Η σύνθεση 
της ομάδας/των ομάδων θα ανανεώνεται τακτικά, διαμορφώνοντας έτσι μια σύνδεση 
μακράς πνοής μεταξύ των πολιτών και παρέχοντας τον χρόνο που απαιτείται για τη 
διεξαγωγή τέτοιων συζητήσεων, χρόνο αναγκαίο για πολυεπίπεδες συζητήσεις και για 
την οικοδόμηση εμπιστοσύνης. Παράλληλα με αυτή τη μόνιμη ομάδα, ad hoc ομάδες 
πολιτών θα συζητούν θέματα που έχει επιλέξει η μόνιμη ομάδα. Προτείνουμε να 
υιοθετηθεί το πρότυπο της γερμανόφωνης κοινότητας του Βελγίου. 

54,8 %  

4.1.2 Συνιστούμε τη σύσταση μιας ή περισσότερων μη μόνιμων ομάδων ευρωπαίων 
πολιτών, οι οποίες θα συνεδριάζουν μόνο για να συζητήσουν ένα συγκεκριμένο θέμα 
για καθορισμένο χρονικό διάστημα. 

58,5 %  

4.2 Συνιστούμε να μην οργανωθούν ομάδες ευρωπαίων πολιτών για επείγοντα 
ζητήματα, καθώς απαιτείται επαρκής χρόνος για να διασφαλιστεί η ποιότητα των 
συζητήσεων. 

63,4 %  

5. Πολύ συχνά, οι πολίτες που 
συμμετέχουν σε πρωτοβουλίες 
συμμετοχικής δημοκρατίας, 
όπως ομάδες πολιτών, δεν 
λαμβάνουν ανατροφοδότηση 
σχετικά με τη συνέχεια που 
δίνεται στο έργο τους, 
βραχυπρόθεσμα ή 
μακροπρόθεσμα. 

5.1 Συνιστούμε να δίνεται ανατροφοδότηση στους πολίτες σχετικά με τη συνέχεια που 
δόθηκε (ή που δεν δόθηκε) στις συστάσεις που προέκυψαν από τις ομάδες ευρωπαίων 
πολιτών. Εάν δεν δοθεί συνέχεια στις συστάσεις, τα αρμόδια ευρωπαϊκά θεσμικά 
όργανα θα πρέπει να αιτιολογούν την απόφασή τους (π.χ. αναρμοδιότητα). Για τον 
σκοπό αυτόν, συνιστούμε την κατάρτιση τακτικών περιλήψεων καθ’ όλη τη διάρκεια της 
διαδικασίας μετά την ολοκλήρωση του έργου της ομάδας. 

97,5 %  

 

6.1 Συνιστούμε τη διοργάνωση ομάδων πολιτών και με παιδιά νεαρής ηλικίας (π.χ. 10 
έως 16 ετών) ώστε να ευαισθητοποιηθούν περισσότερο όσον αφορά τη συμμετοχή και 
τη συζήτηση. Οι ομάδες αυτές μπορούν να οργανωθούν στα σχολεία. 

59,5 %  
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4. Δημοψηφίσματα 

Ζητήματα Συστάσεις Υποστήριξη από 
(%)  

 0.1 Συνιστούμε να είναι δυνατή η διοργάνωση δημοψηφισμάτων για ευρωπαϊκά θέματα 
σε ευρωπαϊκό επίπεδο. 73,3 %  

1. Υπάρχουν μεγάλες 
αποκλίσεις μεταξύ των κρατών 
μελών όσον αφορά την 
κουλτούρα των 
δημοψηφισμάτων. 

1.1 Συνιστούμε την ανάθεση έρευνας σχετικά με τον τρόπο δημιουργίας κοινής 
κουλτούρας σχετικά με τα δημοψηφίσματα στην Ευρώπη. 70,7 %  

1.2 Συνιστούμε μια ανεξάρτητη ομάδα να εξετάσει κατά πόσον είναι σκόπιμη η 
διεξαγωγή ευρωπαϊκού δημοψηφίσματος για συγκεκριμένο θέμα.  77,5 %  

2. Η διατύπωση της ερώτησης 
που τίθεται στο δημοψήφισμα 
μπορεί να έχει αρνητικό 
αντίκτυπο, όπως και το γεγονός 
ότι η απάντηση είναι μόνο 
«ναι» ή «όχι», κάτι που συχνά 
προκαλεί πόλωση στις 
συζητήσεις και στις κοινωνίες. 
Ευαίσθητο ζήτημα είναι και η 
επιλογή του θέματος. 

2.1 Συνιστούμε τη δημιουργία μιας επιστημονικής επιτροπής αρμόδιας για τον 
καθορισμό του τρόπου υποβολής των ερωτημάτων που θα αποτελέσουν αντικείμενο 
ευρωπαϊκού δημοψηφίσματος με όσο το δυνατόν πιο ουδέτερο τρόπο. 

87,2 %  

2.2 Συνιστούμε την υποβολή ερωτήσεων πολλαπλής επιλογής, πέραν της απλής επιλογής 
μεταξύ «ναι» και «όχι» ώστε να καλύπτονται περισσότερες διαστάσεις του θέματος, 
ακόμη και θέτοντας προϋποθέσεις τόσο για το «ναι» όσο και για το «όχι» (δηλ. «ναι 
εάν...», «όχι εάν...»). 

65 %  

2.3 Συνιστούμε να μην περιλαμβάνονται οι λευκές ψήφοι στον υπολογισμό της 
πλειοψηφίας, είτε πρόκειται για απλή είτε για απόλυτη πλειοψηφία. Ωστόσο, πρέπει να 
υπάρχουν αρκετές ψήφοι (πρέπει να τηρείται η απαρτία). 

75 %  

2.4.1 Συνιστούμε οι ερωτήσεις που υποβάλλονται στο πλαίσιο ευρωπαϊκού 
δημοψηφίσματος να μπορούν να αφορούν οποιοδήποτε θέμα εμπίπτει στις 
αρμοδιότητες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. 

87,5 %  
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2.4.2 Συνιστούμε να αποκλείονται θέματα που θα μπορούσαν να αποτελέσουν πηγή 
συγκρούσεων μεταξύ των κρατών μελών. 39 %  

2.5 Συνιστούμε να μπορούν επίσης να τίθενται τεχνικά και δύσκολα ερωτήματα, με σαφή 
διατύπωση, διότι οι πολίτες έχουν την ικανότητα να ενημερώνονται επαρκώς. 77,5 %  

3. Τα δημοψηφίσματα δεν είναι 
δημοκρατικό εργαλείο εάν 
μόνο ο πολιτικός κόσμος 
μπορεί να αποφασίσει να τα 
διοργανώσει. 

3.1 Συνιστούμε να έχει το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο το δικαίωμα πρωτοβουλίας για τη 
διοργάνωση ευρωπαϊκών δημοψηφισμάτων και στη συνέχεια να είναι σε θέση να 
εφαρμόσει τα αποτελέσματα (η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και το Συμβούλιο θα πρέπει να 
ακολουθήσουν, χωρίς τη δυνατότητα να το εμποδίσουν). 

67,5 %  

3.2 Συνιστούμε η πρωτοβουλία για τη διοργάνωση δημοψηφίσματος να μπορεί να 
προέλθει και από τους ίδιους τους πολίτες (σύμφωνα, για παράδειγμα, με κανόνες 
παρόμοιους με αυτούς που ισχύουν για την Ευρωπαϊκή Πρωτοβουλία Πολιτών). 

77,5 %  

3.3 Συνιστούμε η πρακτική πλευρά της διοργάνωσης ευρωπαϊκού δημοψηφίσματος να 
είναι αρμοδιότητα ουδέτερου οργάνου. 75 %  

4. Πρέπει να καθορίζεται με 
σαφήνεια εάν ένα 
δημοψήφισμα έχει δεσμευτικό 
χαρακτήρα ή όχι. 

4.1.1 Συνιστούμε το αποτέλεσμα ενός ευρωπαϊκού δημοψηφίσματος να είναι δεσμευτικό 
μόνον εφόσον πληρούνται ορισμένες προϋποθέσεις που αφορούν το ποσοστό 
συμμετοχής. 

92,7 %  

4.1.2 Συνιστούμε τα αποτελέσματα ενός δημοψηφίσματος να είναι δεσμευτικά μόνον 
εφόσον επιτευχθούν ορισμένες πλειοψηφίες (51/49, 70/30). Οι προϋποθέσεις αυτές θα 
πρέπει να καθορίζονται πριν από κάθε δημοψήφισμα. 

72,5 %  

4.2 Συνιστούμε το αποτέλεσμα ενός ευρωπαϊκού δημοψηφίσματος να είναι δεσμευτικό 
εάν η πρωτοβουλία για τη διοργάνωσή του αναληφθεί από πολίτες (οι οποίοι θα έχουν 
καταφέρει να συγκεντρώσουν ορισμένο αριθμό υπογραφών για τον σκοπό αυτόν), αλλά 
μη δεσμευτικό εάν η πρωτοβουλία αναληφθεί από πολιτικό θεσμικό όργανο. 

47,5 %  

4.3 Συνιστούμε το αποτέλεσμα ενός ευρωπαϊκού δημοψηφίσματος να είναι δεσμευτικό 
μόνο για ορισμένα ζητήματα, όχι όμως ζητήματα στα οποία οι συνέπειες της 
ψηφοφορίας θα μπορούσαν να είναι πολύ σοβαρές. 

40 %  
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5. Το κοινό συχνά δεν 
ενημερώνεται επαρκώς προτού 
κληθεί να ψηφίσει σε 
δημοψήφισμα. Ταυτόχρονα, 
είναι σημαντικό να ελέγχονται 
οι πληροφορίες που 
παρέχονται ώστε να 
αποφευχθούν επιβλαβείς 
επιρροές (εγχώριες ή 
προερχόμενες από το 
εξωτερικό) στην ψηφοφορία. 

5.1 Συνιστούμε, πριν από κάθε ευρωπαϊκό δημοψήφισμα, ο πληθυσμός να λαμβάνει 
σαφή ενημέρωση σχετικά με τον αντίκτυπο του αποτελέσματος της ψηφοφορίας στην 
καθημερινή του ζωή μέσω φυλλαδίων, όπως συμβαίνει στην Ελβετία, και/ή μέσω 
ενημερωτικών συναντήσεων 

97,5 %  

5.2 Συνιστούμε τη σύσταση επιστημονικής επιτροπής για κάθε ευρωπαϊκό δημοψήφισμα, 
η οποία θα εγγυάται την ουδετερότητα της παρεχόμενης ενημέρωσης. 87,2 %  

6. Αν και σε ένα δημοψήφισμα 
καλείται το σύνολο του 
πληθυσμού να συμμετέχει 
άμεσα (σε αντίθεση με μια 
ομάδα πολιτών), υπάρχει πάντα 
ένα ποσοστό ανθρώπων που 
δεν ψηφίζουν. 

6.1.1 Συνιστούμε να είναι υποχρεωτική η ψήφος στα ευρωπαϊκά δημοψηφίσματα. 43,6 %  

6.1.2 Συνιστούμε να είναι εθελοντική η ψήφος στα ευρωπαϊκά δημοψηφίσματα. 52,5 %  

6.2 Προκειμένου να μειωθεί ο αριθμός όσων δεν ψηφίζουν, συνιστούμε να είναι δυνατή 
η ηλεκτρονική ψηφοφορία επιπλέον της ψηφοφορίας με ψηφοδέλτια (ή ακόμη και της 
ψηφοφορίας με άλλα μέσα, όπως της επιστολικής ψηφοφορίας). Η ηλεκτρονική 
ψηφοφορία απηχεί ιδιαίτερα σε όσους κάνουν διακοπές και ενθαρρύνει επίσης όσους 
ενδιαφέρονται λιγότερο να ψηφίσουν, επειδή αίρεται το εμπόδιο της υποχρέωσης 
μετάβασης στον τόπο ψηφοφορίας. 

90 %  

7. Πολύ συχνά, οι πολίτες που 
συμμετέχουν σε πρωτοβουλίες 
συμμετοχικής δημοκρατίας, 
όπως δημοψηφίσματα, δεν 
λαμβάνουν ανατροφοδότηση 
σχετικά με τη συνέχεια που 
δίνεται στην προσπάθειά τους, 
βραχυπρόθεσμα ή 
μακροπρόθεσμα. 

7.1 Συνιστούμε να δίνεται ανατροφοδότηση στους πολίτες σχετικά με τη συνέχεια που 
δόθηκε (ή που δεν δόθηκε) στην απόφαση των πολιτών σε ευρωπαϊκό δημοψήφισμα. 92,5 %  
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5. Υφιστάμενα μέσα 

5.1 Εκλογές 

Ζητήματα Συστάσεις Υποστήριξη από 
(%) 

1. Οι κανόνες διαφέρουν 
μεταξύ των κρατών μελών. 

1.1 Προτείνουμε η ψήφος στις ευρωεκλογές να είναι υποχρεωτική, αλλά με αρκετές 
πληροφορίες ώστε οι πολίτες να μπορούν να κατανοήσουν τους λόγους. 50 % 

1.2 Η σύστασή μας είναι να καταστούν οι κανόνες για τις ευρωεκλογές όσο το δυνατόν 
πιο ομοιόμορφοι σε όλες τις χώρες, συμπεριλαμβανομένου του κατώτατου ορίου 
ηλικίας. 

87,2 % 

2. Δεν υπάρχει επαρκής 
πολυμορφία μεταξύ των 
ευρωβουλευτών όσον αφορά 
κριτήρια όπως η ηλικία, η 
καταγωγή, το φύλο. 

2.1.1 Προτείνουμε οι ευρωβουλευτές να είναι κάθε ηλικίας και υπόβαθρου 82,1 % 

2.1.2 Προτείνουμε οι ευρωβουλευτές να επιλέγουν αυτοβούλως την ευρωπαϊκή 
σταδιοδρομία και όχι μόνο επειδή βρίσκονται στο τέλος της σταδιοδρομίας τους. 82,5 % 

2.1.3 Προτείνουμε να επιδιωχθεί η ισόρροπη κατανομή των φύλων, για παράδειγμα με 
την εναλλαγή των φύλων στους εκλογικούς καταλόγους. Η ΕΕ πρέπει να θεσπίσει τα 
κριτήρια αυτά και να τα τηρεί στη σύνθεσή της σύμφωνα με την ποσόστωση. Εάν ένας 
υποψήφιος αρνηθεί τη θητεία του, τον αντικαθιστά ο επόμενος υποψήφιος του ίδιου 
φύλου στη σειρά προτίμησης. 

82,5 % 

2.1.4 Συνιστούμε οι υποψήφιοι στα ευρωπαϊκά ψηφοδέλτια να ασκούν τα καθήκοντά 
τους εάν εκλεγούν. 89,2 % 
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3. Ψηφίζουμε στις 
ευρωεκλογές και δεν έχουμε 
λόγο στη σύνθεση της 
Επιτροπής 

3.1 Προτείνουμε αλλαγή της Συνθήκης, ώστε η μεγαλύτερη ομάδα στο Ευρωπαϊκό 
Κοινοβούλιο να μπορεί να διορίσει τον Πρόεδρο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. 48,6 % 

3.2 Συνιστούμε να καταστεί πιο διαφανής η σύνθεση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, 
σύμφωνα με ορισμένους βασικούς κανόνες, ώστε η σύνθεση να αποτυπώνει την άποψη 
των πολιτών και οι πολίτες να γνωρίζουν πώς έγινε η επιλογή. 

88,9 % 

4. Δεν είναι αρκετά γνωστοί οι 
υποψήφιοι στις ευρωεκλογές. 
Επίσης δεν υπάρχουν αρκετές 
πληροφορίες για το 
πρόγραμμά τους ή για το σε 
ποια πολιτική ομάδα θα 
ενταχθούν στο Ευρωπαϊκό 
Κοινοβούλιο 

4.1 Προτείνουμε οι υποψήφιοι στις ευρωεκλογές να παρουσιάζουν τον εαυτό τους, τους 
στόχους τους και το πρόγραμμά τους με πιο απτό τρόπο σε τοπικό επίπεδο και μέσω 
διαφόρων διαύλων επικοινωνίας. 

84,2 % 
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5.2 Ευρωπαίος Διαμεσολαβητής 

Ζητήματα Συστάσεις Υποστήριξη από 
(%) 

1. Οι εκδοχές του ιστοτόπου στις άλλες γλώσσες (πλην της 
αγγλικής) περιέχουν πληροφορίες μόνο στα αγγλικά στις δύο 
πρώτες σελίδες, κάτι που συνιστά εμπόδιο για τους πολίτες 
που δεν διαθέτουν επαρκή γνώση της αγγλικής γλώσσας. 

1.1 Προτείνουμε στην αρχική σελίδα να αναρτώνται 
πληροφορίες σε όλες τις ευρωπαϊκές γλώσσες και, εάν 
δεν είναι δυνατή η μετάφραση, να αναρτώνται τα 
τελευταία νέα στα αγγλικά αλλού στον ιστότοπο. 

89,2 % 

2. Ο Ευρωπαίος Διαμεσολαβητής δεν εμπλέκεται στην 
κύρωση και πιθανή αποζημίωση του καταγγέλλοντα. 

2.1 Προτείνουμε ο Διαμεσολαβητής να συμμετέχει στη 
διαδικασία εξεύρεσης και εφαρμογής της λύσης, της 
κύρωσης ή της αποζημίωσης και να έχει λόγο στη 
διαδικασία. 

71,1 % 

3. Η καθυστέρηση στην επικύρωση της εγγραφής στον 
ιστότοπο μπορεί να είναι πολύ μεγάλη, φτάνοντας ακόμη και 
τις 24 ώρες και αποτρέποντας έτσι τους πολίτες που δεν 
συνεχίζουν την προσπάθεια. 

3.1 Προτείνουμε να εγκατασταθεί ένα σύστημα 
απευθείας επικύρωσης. 47,4 % 

4. Όταν υποβάλλεται καταγγελία, τίθεται το ερώτημα εάν 
έχουν δοκιμαστεί όλες οι πιθανές διαδικασίες. Ο πολίτης δεν 
τις γνωρίζει όλες και δεν μπορεί να απαντήσει στην ερώτηση. 

4.1 Προτείνουμε να μπει σύνδεσμος προς μια απλή 
παρουσίαση ή επεξήγηση των άλλων διαδικασιών. 89,5 % 

5. Ο ιστότοπος του Διαμεσολαβητή είναι καλά σχεδιασμένος 
αλλά δεν διαθέτει τη σωστή ευρωπαϊκή «εικόνα», πράγμα 
που εγείρει ερωτήματα στον πολίτη (βρίσκομαι στο σωστό 
μέρος, είναι αξιόπιστος αυτός ο ιστότοπος;). 

5.1 Προτείνουμε να αναθεωρηθεί ο σχεδιασμός 
γραφικών του ιστότοπου και να ευθυγραμμιστεί 
περισσότερο με τον σχεδιασμό γραφικών των ιστοτόπων 
της ΕΕ. Μια πρώτη συμβουλή θα ήταν να μπει η 
ευρωπαϊκή σημαία στο πάνω μέρος της σελίδας. Πρέπει 
να είναι σαφές από το πρώτο «κλικ» ότι ο πολίτης 
βρίσκεται στον ιστότοπο του Διαμεσολαβητή. 

78,4 % 
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5.3 Δημόσια διαβούλευση 

Ζητήματα Συστάσεις Υποστήριξη από 
(%) 

1. Ο ιστότοπος της διαβούλευσης έχει αλλάξει και στέλνει 
τον πολίτη αρχικά σε έναν ιστότοπο που δεν λειτουργεί 
πλέον. Ο χρήστης θα πρέπει να κάνει αναζήτηση για να βρει 
τη διεύθυνση URL του νέου ιστότοπου. 

1.1 Προτείνουμε σε πρώτο στάδιο να διαγραφεί ο παλαιός 
ιστότοπος και να αναφέρεται ο νέος ιστότοπος. 81,6 % 

2. Ο οδικός χάρτης (στα αγγλικά) και οι συμβουλές (στη 
γλώσσα του «πολίτη συντάκτη») μιας διαβούλευσης δεν 
μεταφράζονται στη γλώσσα του πολίτη που τα διαβάζει 

2.1 Συνιστούμε ένθερμα να μεταφραστεί ο οδικός χάρτης 
στις γλώσσες των πολιτών. Εάν ο οδικός χάρτης είναι 
διαθέσιμος μόνο στην αγγλική γλώσσα, εμποδίζεται η 
συμμετοχή πολιτών που δεν μιλούν αγγλικά. 

81,6 % 

2.2 Προτείνουμε να μπει μια καρτέλα ή ένα εικονίδιο με 
τίτλο «Αυτόματη μετάφραση» σε κάθε μεμονωμένη 
υποβολή, το οποίο θα οδηγεί σε μηχανή μετάφρασης 
ανοικτού κώδικα όπως η Google Translate ή η DeepL. 

65,8 % 

3. Πρέπει κάποιος να εγγραφεί προκειμένου να λαμβάνει 
πληροφορίες σχετικά με τις επακολουθητικές ενέργειες της 
διαδικασίας. 

3.1 Προτείνουμε να αποστέλλονται αυτόματα οι 
επακολουθητικές ενέργειες της διαδικασίας σε κάθε 
πολίτη που απαντά, με δυνατότητα ακύρωσης της 
εγγραφής. 

89,5 % 

4. Δεν γνωρίζουμε αν ο αριθμός των απόψεων υπέρ μιας 
πλευράς επηρεάζει την επιτροπή ή αν αυτές λαμβάνονται 
υπόψη κατά βούληση (σταθμισμένες ή όχι). Εάν 
συσσωρεύεται μεγάλος αριθμός απόψεων υπέρ μιας 
πλευράς, προβληματιζόμαστε όσον αφορά τη βαρύτητα των 
απόψεων των εκπροσώπων ομάδων 
συμφερόντων/ακτιβιστών/μεγάλων επιχειρήσεων στη 

4.1 Συνιστούμε να παρέχονται σαφείς πληροφορίες 
σχετικά με το θέμα αυτό στον ιστότοπο. 81,6 % 

4.2 Εάν ο αριθμός των απόψεων υπέρ μιας πλευράς έχει 
αντίκτυπο, συνιστούμε να τεθεί σε εφαρμογή ένα σύστημα 
που θα απομονώνει τους εκπροσώπους ομάδων 
συμφερόντων, τους ακτιβιστές ή τις μεγάλες επιχειρήσεις, 
ώστε να μην τους αποδίδεται δυσανάλογη βαρύτητα. 

60,5 % 
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διαβούλευση και, ως εκ τούτου, των δράσεων που 
αναλαμβάνει η ΕΕ σε σχέση με τη φωνή των πολιτών/ΜΚΟ. 4.3 Συνιστούμε να δημιουργηθεί λογισμικό τεχνητής 

νοημοσύνης που ταξινομεί τις διάφορες απόψεις και μετρά 
τις αντίθετες ή τις θετικές γνώμες. 

47,4 % 

4.4 Προτείνουμε να διοργανώνονται συναντήσεις μεταξύ 
πολιτών και ενώσεων (ακτιβιστών): χώροι όπου οι πολίτες 
μπορούν να εκφράσουν τις απόψεις τους, εν είδει «Σπιτιών 
της Ευρώπης» που μπορούν να συμβάλλουν στη διάδοση 
των απόψεων των πολιτών σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Τέτοιοι 
χώροι θα πρέπει να υπάρχουν σε διαφορετικές τοποθεσίες 
και σε τοπικό επίπεδο. 

62,2 % 

5. Η φόρμα υποβολής άποψης είναι ασαφής: περιλαμβάνει 
και ένα ανοικτό ερώτημα και ένα ερωτηματολόγιο. Ποιος ο 
ρόλος κάθε εγγράφου, τι πρέπει να συμπληρωθεί; 

5.1. Οι πληροφορίες αυτές θα πρέπει να αποσαφηνίζονται 
στον ιστότοπο. 81,6 % 

6. Υπάρχουν πάρα πολλά επίπεδα αρμοδιοτήτων όσον 
αφορά τα μέσα. 

6.1 Προτείνουμε να δημιουργηθεί κέντρο διαβίβασης που 
θα διαβιβάζει τα αιτήματα στο κατάλληλο επίπεδο 
εξουσίας. 

78,9 % 
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5.4 Ευρωπαϊκή Πρωτοβουλία Πολιτών 

Ζητήματα Συστάσεις Υποστήριξη από 
(%) 

1. Είναι δυσκολότερο να 
προσεγγιστούν πολίτες που δεν 
έχουν πρόσβαση στο διαδίκτυο. 

1.1 Προτείνουμε οι τοπικές αρχές ή βιβλιοθήκες, που είναι ανεξάρτητες από την 
κυβέρνηση, να συμμετέχουν στη διάδοση πρωτοβουλιών και στη συλλογή υπογραφών, 
τόσο ηλεκτρονικά όσο και σε έντυπη μορφή. Η ΕΕ θα πρέπει να καταρτίσει κατάλογο 
απογραφής αυτού του δικτύου ανά χώρα και να τον θέσει στη διάθεση των πολιτών 
που ξεκινούν την Ευρωπαϊκή Πρωτοβουλία Πολιτών. 

71,1 % 

2. Ο αριθμός των χωρών που θα 
συμμετάσχουν είναι πολύ 
χαμηλός για να δημιουργηθεί 
επαρκής στήριξη. 

2.1 Προτείνουμε να αυξηθεί σε 13 ο αριθμός των χωρών από τις οποίες 
συγκεντρώνονται υπογραφές, προκειμένου η πρόταση να λαμβάνει μεγαλύτερη 
υποστήριξη. Ο αριθμός των υπογραφών θα πρέπει να λαμβάνεται υπόψη ανάλογα με 
τον αριθμό των κατοίκων. 

64,9 % 

3. Το κόστος και η προσπάθεια 
συγκέντρωσης υπογραφών 
είναι υψηλά. 

3.1 Προτείνουμε να υπάρξει χρηματοδότηση από την ΕΕ για τη στήριξη αυτών των 
πρωτοβουλιών. 71,1 % 

3.2 Προτείνουμε τη σύσταση φορέα για τη διευκόλυνση του συντονισμού μεταξύ των 
χωρών. 75,7 % 

4. Η διαδικασία είναι 
πολύπλοκη για τους πολίτες. 

4.1 Προτείνουμε τη δημιουργία γραφείου βοήθειας προς τον χρήστη που θα βοηθά 
τους πολίτες να ολοκληρώσουν τις διαδικασίες. 83,8 % 

5. Δεν είναι σαφές ποιο είναι το 
αποτέλεσμα μιας 
πρωτοβουλίας πολιτών. 

5.1 Προτείνουμε να υποχρεώνεται η Ευρωπαϊκή Επιτροπή να συζητά και να 
επεξεργάζεται τη συνέχεια που δίνεται στην πρόταση, όχι απλώς να απαντά και να 
βεβαιώνει την παραλαβή της. Εάν η Επιτροπή αποφασίσει να μη δώσει συνέχεια στην 
πρόταση, πρέπει να το αιτιολογήσει. 

100 % 

5.2 Προτείνουμε τη διοργάνωση διαβούλευσης με τους πολίτες όταν παραλαμβάνεται 
μια Ευρωπαϊκή Πρωτοβουλία Πολιτών για να ζητηθεί η γνώμη τους επ’ αυτής προτού η 
Επιτροπή προχωρήσει σε επακολουθητικές ενέργειες. Έτσι θα αποφεύγεται η ύπαρξη 
ακραίων μόνο απόψεων ή ψήφων και θα συμπεριλαμβάνεται η γνώμη όσων δεν 
υπέγραψαν την Ευρωπαϊκή Πρωτοβουλία Πολιτών. Επιπλέον, εάν όλοι οι πολίτες 
εκφράσουν τη γνώμη τους, η πρόταση θα έχει μεγαλύτερη βαρύτητα σε επίπεδο ΕΕ και 
όσον αφορά τις επακολουθητικές της ενέργειες. 

55,3 % 
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5.5 Δικαίωμα αναφοράς 

Ζητήματα Συστάσεις Υποστήριξη από 
(%) 

1. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή 
λαμβάνει την τελική απόφαση, 
δεν υπάρχει βεβαιότητα για το 
αποτέλεσμα. 

1.1 Προτείνουμε στη σύσταση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου να δίνει συνέχεια η 
Επιτροπή. 81,1 % 

2. Υπάρχει έλλειψη διαφάνειας 
όσον αφορά τη διαδικασία και 
τα κίνητρα για τη λήψη της 
απόφασης 

2.1 Προτείνουμε το πρόσωπο που υποβάλλει την αναφορά να τηρείται ενήμερο για την 
πρόοδο και τις αποφάσεις σε τακτά χρονικά διαστήματα. Θα πρέπει επίσης να 
αιτιολογείται η τελική απόφαση. 94,4 % 

3. Είναι δύσκολο για τους 
πολίτες να χειριστούν την 
ανάγκη για νέα νομοθεσία. 

3.1 Η σύστασή μας είναι κάθε αναφορά να χρησιμοποιείται και ως εργαλείο που θα 
καταδεικνύει την ανάγκη για νέα νομοθεσία. 78,4 % 

 


