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Διάσκεψη για το μέλλον της Ευρώπης 

Έκθεση 

4η Ομάδα Ευρωπαίων Πολιτών: «Η ΕΕ στον 
κόσμο / μετανάστευση» 

3η συνεδρίαση: 11-13 Φεβρουαρίου 2022, Μάαστριχτ, Κάτω Χώρες 

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

Το παρόν έγγραφο1
 εκπονήθηκε από την ομάδα διαβούλευσης, η οποία αποτελείται από τους 

φορείς Danish Board of Technology, Ifok, Missions Publiques, Deliberativa, και Kantar Public, που 
είναι επιφορτισμένοι με τον σχεδιασμό και την υλοποίηση των ομάδων. 4η Ομάδα Ευρωπαίων 
Πολιτών: “Η ΕΕ στον κόσμο / μετανάστευση” Η 3η συνεδρίαση συντονίστηκε από κοινού από τους 
φορείς Danish Board of Technology και Missions Publiques. 

Πίνακας περιεχομένων 

1. Περίληψη της 3ης συνεδρίασης 

2. Πλαίσιο της 3ης συνεδρίασης στη διαδικασία της Ομάδας Ευρωπαίων Πολιτών 

3. Κύρια αποτελέσματα της συνεδρίασης: Συστάσεις που εγκρίθηκαν από την ομάδα  
 

 

● Παράρτημα I: Πώς εκπονήθηκαν οι συστάσεις; 
● Παράρτημα II: Συμβολή ειδικών/Ειδικοί στην επαλήθευση γεγονότων για την υποστήριξη 

της διαδικασίας επαλήθευσης γεγονότων 

● Παράρτημα ΙΙI: Άλλες συστάσεις που εξετάστηκαν από την ομάδα και δεν υιοθετήθηκαν 

● Παράρτημα IV: Ομαδοποιημένοι προσανατολισμοί 
 

1. Περίληψη της 3ης συνεδρίασης 

Στις 11-13 Φεβρουαρίου 2022, 175 τυχαία επιλεγμένοι ευρωπαίοι πολίτες από διαφορετικές 
ηλικίες και υπόβαθρα, προερχόμενοι από όλη την Ευρωπαϊκή Ένωση, συναντήθηκαν για τρίτη φορά 
για να συζητήσουν τα θέματα «Η ΕΕ στον κόσμο / μετανάστευση», συνεχίζοντας τις συζητήσεις που 
πραγματοποιήθηκαν κατά τη διάρκεια της 1ης και της 2ης συνεδρίασης. Για την τελική αυτή 
συνεδρίαση, οι συμμετέχοντες στην 4η ομάδα φιλοξενήθηκαν στο Εκθεσιακό και Συνεδριακό 
Κέντρο του Μάαστριχτ (MECC), στο Μάαστριχτ, από το Studio Europa Maastricht, σε συνεργασία με 
το Πανεπιστήμιο του Μάαστριχτ και το Ευρωπαϊκό Ινστιτούτο Δημόσιας Διοίκησης (EIPA), με 
δυνατότητα διαδικτυακής συμμετοχής. Χρησιμοποιώντας τους προσανατολισμούς που ανέπτυξαν 
κατά τη διάρκεια της 2ης συνεδρίασης ως βάση του έργου τους, οι πολίτες διατύπωσαν και 
ενέκριναν 40 τελικές συστάσεις, οι οποίες θα παρουσιαστούν και θα συζητηθούν στην ολομέλεια 
της Διάσκεψης. Από τους 175 συμμετέχοντες, οι 17 συμμετείχαν και παρενέβησαν εξ αποστάσεως. 

Οι συζητήσεις και οι συλλογικές εργασίες πραγματοποιήθηκαν σε τρεις μορφές: 

● Σε υποομάδες. Καθεμία από τις 15 υποομάδες απαρτιζόταν από περίπου δέκα έως 
δεκατρείς πολίτες. Σε κάθε υποομάδα μιλήθηκαν τέσσερις έως πέντε γλώσσες, και κάθε 

                                                
1Αποποίηση ευθύνης: Η παρούσα έκθεση αποτελεί αποκλειστική ευθύνη των συντακτών της και δεν απηχεί τις απόψεις 
των θεσμικών οργάνων της Ευρωπαϊκής Ένωσης. 



 

  

4η ομάδα, 3η συνεδρίαση - 3 

 

πολίτης μπορούσε να μιλήσει στη γλώσσα του ή σε γλώσσα στην οποία μπορούσε να 
εκφραστεί με άνεση. Κάθε υποομάδα διέθετε ειδικό επαγγελματικό διαμεσολαβητή από 
την ομάδα διαβούλευσης ή από άλλους εξωτερικούς παρόχους υπηρεσιών. Για την 
υποστήριξη του έργου των διαμεσολαβητών, το Ευρωπαϊκό Ινστιτούτο Δημόσιας Διοίκησης 
(EIPA) διέθεσε έναν βοηθό ανά υποομάδα. 

● Σε ολομέλεια, με όλους τους συμμετέχοντες. Επικεφαλής των συνεδριάσεων ολομέλειας 
ήταν δύο κύριοι συντονιστές της ομάδας διαβούλευσης, με διερμηνεία στις 24 επίσημες 
γλώσσες της ΕΕ, στο MECC στο Μάαστριχτ. 

Με την υποστήριξη ειδικών και επαληθευτών γεγονότων, με τις δικές τους γνώσεις και εμπειρίες, 
και μέσω διαβουλεύσεων, οι πολίτες άρχισαν εξετάζοντας όλους τους προσανατολισμούς που 
εκπόνησε η ομάδα κατά τη 2η συνεδρίαση2

 σε ένα «ανοικτό φόρουμ». Επιπλέον της 
πραγματογνωσίας που παρασχέθηκε, υποστηρίχθηκαν επίσης από διαμεσολαβητές υποομάδων. 
Κάθε πολίτης έλαβε πενήντα αυτοκόλλητα (δέκα πράσινα για τον άξονα 1, δέκα κόκκινα για τον 
άξονα 2, δέκα μπλε για τον άξονα 3, δέκα κίτρινα για τον άξονα 4, δέκα πορτοκαλί για τον άξονα 5) 
και προέβη στην ιεράρχηση έως και δέκα προσανατολισμών ανά άξονα. Όταν ολοκληρώθηκε αυτή 
η ιεράρχηση προτεραιοτήτων σε επίπεδο ομάδας, οι πολίτες κατανεμήθηκαν στις ίδιες υποομάδες 
στις οποίες εργάστηκαν κατά τη διάρκεια της 2ης συνεδρίασης και γνωστοποίησαν συλλογικά ποιοι 
από τους προσανατολισμούς της ομάδας τους είχαν λάβει προτεραιότητα από την υπόλοιπη 
ομάδα.  

Για την εκπόνηση συστάσεων, δόθηκε σε κάθε υποομάδα ενδεικτικό εύρος για τον αριθμό των 
συστάσεων από μία έως τρεις, με ανώτατο όριο τις πέντε. Οι 3 κορυφαίοι προσανατολισμοί που 
κατέταξε η ομάδα εντός του υποάξονα προστέθηκαν στην 1η, 2η και 3η θέση. Στη συνέχεια, η 
υποομάδα χρησιμοποίησε μαύρες αυτοκόλλητες ετικέτες (πέντε ανά άτομο) για να 
προτεραιοποιήσει τους υπόλοιπους προσανατολισμούς και να τους προσθέσει στην 4η και 5η θέση.  

Στη συνέχεια, οι εργασίες της υποομάδας αφιερώθηκαν στην ανάπτυξη συστάσεων με βάση τους 
προσανατολισμούς. Για τον σκοπό αυτό, οι πολίτες χρησιμοποίησαν ένα υπόδειγμα σύστασης:  

 Περιγραφή Όριο χαρακτήρων 
στα Αγγλικά 

Τελική σύσταση Συνιστούμε... 1000 

Τελική αιτιολόγηση Απευθύνουμε αυτή τη σύσταση διότι...  300 

Τα στοιχεία/ερωτήσεις που έπρεπε να εξετάσει η ομάδα (όχι αυστηρή υποχρέωση αλλά ισχυρή 
σύσταση) κατά τη διατύπωση της αιτιολόγησης των συστάσεων ήταν τα εξής:  

1. Γιατί η παρούσα σύσταση είναι σημαντική και συναφής με τα θέματα της ομάδας; 
2. Γιατί είναι σημαντικό να αναληφθεί δράση σε επίπεδο ΕΕ; 
3. Ποια είναι τα ανεπιθύμητα αποτελέσματα/συμβιβασμοί της παρούσας σύστασης και γιατί 

θεωρούμε ότι είναι σημαντικό να γίνει αυτό; 

Κατά τη διάρκεια των εργασιών στις υποομάδες, πραγματοποιήθηκαν τέσσερις συνεδριάσεις 
ανάδρασης μεταξύ των υποομάδων, διάρκειας περίπου 30 λεπτών καθεμιά, προκειμένου να 
βοηθηθούν οι συμμετέχοντες να κατανοήσουν το έργο που επιτελέστηκε στις άλλες υποομάδες και 
να εμπλουτίσουν τις συστάσεις τους. Για κάθε συνεδρίαση ανάδρασης, ένας συμμετέχων από κάθε 
υποομάδα μετακινήθηκε σε διαφορετική αίθουσα. Ο εν λόγω συμμετέχων παρουσίασε τα σχέδια 
συστάσεων που είχε εκπονήσει μέχρι εκείνη τη στιγμή η υποομάδα του και έλαβε υπό σημείωση τις 
παρατηρήσεις των ομοτίμων του. Ο βοηθός εισήγαγε τις παρατηρήσεις σε ηλεκτρονικό λογιστικό 
                                                
2 Η έκθεση της 2ης συνεδρίασης της 4ης ομάδας διατίθεται στη διεύθυνση: 4η ομάδα - 2η συνεδρίαση - έκθεση 

 

https://prod-cofe-platform.s3.eu-central-1.amazonaws.com/06ioi7d97hmsrjhivffbxvxxf2pp?response-content-disposition=inline;%20filename=%22Panel%204%20session%202%20Report_FINAL%283%29.pdf%22;%20filename*=UTF-8''Panel%204%20session%202%20Report_FINAL%283%29.pdf&response-content-type=application/pdf&X-Amz-Algorithm=AWS4-HMAC-SHA256&X-Amz-Credential=AKIA3LJJXGZPDFYVOW5V/20220211/eu-central-1/s3/aws4_request&X-Amz-Date=20220211T164431Z&X-Amz-Expires=300&X-Amz-SignedHeaders=host&X-Amz-Signature=39ca91718454e36f419b8600a0218e75d4c79126467e8de621728a9761a7f83a
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φύλλο για την υποομάδα που συνέταξε τα σχέδια συστάσεων, ώστε να μπορεί να τα 
συμβουλεύεται, πέρα από την προφορική έκθεση του εκπροσώπου της. 

Οι συστάσεις κάθε υποομάδας τέθηκαν στη συνέχεια σε ψηφοφορία από την ομάδας, την Κυριακή 
13 Φεβρουαρίου. Πριν από την ψηφοφορία, όλοι οι συμμετέχοντες έλαβαν το προσχέδιο των 
συστάσεων που διατυπώθηκαν την προηγούμενη ημέρα, μεταφρασμένο αυτόματα από τα αγγλικά, 
ώστε να μπορούν να το διαβάσουν στη γλώσσα τους. Η ψηφοφορία διεξήχθη μέσω ηλεκτρονικού 
εντύπου. Η διαδικασία ψηφοφορίας χωρίστηκε σε πέντε χρονοθυρίδες που αντιστοιχούσαν στους 
πέντε άξονες της ομάδας. Οι συστάσεις παρουσιάστηκαν κατά άξονα στο πλαίσιο χρονοθυρίδων 
διάρκειας 30 λεπτών και ξεκίνησαν με έναν πολίτη από κάθε υποομάδα να ανταλλάσσει 
παρατηρήσεις σχετικά με το έργο που επιτελέστηκε το Σαββατοκύριακο. Ο υπεύθυνος 
διαμεσολαβητής διάβαζε καθεμιά από τις συστάσεις του άξονα στην αγγλική γλώσσα, ώστε να 
μπορούν οι πολίτες να ακούσουν ταυτόχρονα τη διερμηνεία. Οι συστάσεις ψηφίστηκαν μία προς 
μία από όλους τους συμμετέχοντες. Όλοι οι διερμηνείς έλαβαν εκ των προτέρων τα γραπτά σχέδια 
συστάσεων στην αγγλική γλώσσα, προκειμένου να διασφαλιστεί η μέγιστη δυνατή ποιότητα 
διερμηνείας την ώρα της ψηφοφορίας. 

Με τα αποτελέσματα των τελικών ψηφοφοριών, οι συστάσεις κατατάχτηκαν ως εξής:  

- Οι συστάσεις που υπερέβησαν το κατώτατο όριο του 70% των εκπεφρασμένων ψήφων 
εγκρίθηκαν από την ομάδα.  

- Οι συστάσεις που δεν πέρασαν αυτό το όριο θεωρήθηκαν μη επικυρωθείσες από την 
ομάδα και περιλήφθηκαν στο παράρτημα III της παρούσας έκθεσης. 

Οι βιντεοσκοπήσεις των συνεδριάσεων ολομέλειας της ομάδας διατίθενται στη διεύθυνση: 

● Συνεδρίαση ολομέλειας της ομάδας της 11ης
 Φεβρουαρίου 2022 

● Συνεδρίαση ολομέλειας της ομάδας της 13ης
 Φεβρουαρίου 2022 

2. Πλαίσιο της 3ης συνεδρίασης στη διαδικασία της Ομάδας Ευρωπαίων Πολιτών 

Οι ομάδες ευρωπαίων πολιτών αποτελούν βασικό στοιχείο της Διάσκεψης για το μέλλον της 
Ευρώπης. Οργανώνονται τέσσερις ομάδες ευρωπαίων πολιτών για να δοθεί η δυνατότητα στους 
πολίτες να προβληματιστούν από κοινού σχετικά με το μέλλον που επιθυμούν για την Ευρωπαϊκή 
Ένωση. 

● Τέσσερις ομάδες περίπου 200 Ευρωπαίων πολιτών καθεμιά, επιλεγμένων τυχαία από τα 27 
κράτη μέλη, 

● οι οποίες αντικατοπτρίζουν την πολυμορφία της ΕΕ: γεωγραφική προέλευση (ιθαγένεια και 
αστικό/αγροτικό περιβάλλον), φύλο, ηλικία, κοινωνικοοικονομικό υπόβαθρο και 
μορφωτικό επίπεδο. 

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

● Το ένα τρίτο κάθε ομάδας αποτελείται από νέους (ηλικίας 16 έως 25 ετών). Δημιουργήθηκε 
ειδική σύνδεση μεταξύ αυτής της ομάδας νέων και της Ευρωπαϊκής Εκδήλωσης για τη 
Νεολαία. 

Κάθε ομάδα συνεδριάζει τρεις φορές μεταξύ Σεπτεμβρίου 2021 και Φεβρουαρίου 2022. Η πρώτη 
συνεδρίαση πραγματοποιήθηκε στο Στρασβούργο, στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Η 2η συνεδρίαση 
πραγματοποιήθηκε διαδικτυακά, με τη χρήση του Interactio, ενός επιγραμμικού εργαλείου που 
επιτρέπει πολυγλωσσικές συνεδριάσεις με ταυτόχρονη διερμηνεία σε 24 γλώσσες. Η 3η 

https://multimedia.europarl.europa.eu/webstreaming/conference-on-future-of-europe-european-citizen-s-panels-panel-4-eu-in-world-and-migration_20220211-0915-SPECIAL-OTHER
https://multimedia.europarl.europa.eu/webstreaming/conference-on-future-of-europe-european-citizen-s-panels-panel-4-eu-in-world-and-migration_20220211-0915-SPECIAL-OTHER
https://multimedia.europarl.europa.eu/webstreaming/conference-on-future-of-europe-european-citizen-s-panels-panel-4-eu-in-world-and-migration_20220211-0915-SPECIAL-OTHER
https://multimedia.europarl.europa.eu/webstreaming/conference-on-future-of-europe-european-citizen-s-panels-panel-4-eu-in-world-and-migration_20220213-1000-SPECIAL-OTHER
https://multimedia.europarl.europa.eu/webstreaming/conference-on-future-of-europe-european-citizen-s-panels-panel-4-eu-in-world-and-migration_20220213-1000-SPECIAL-OTHER
https://multimedia.europarl.europa.eu/webstreaming/conference-on-future-of-europe-european-citizen-s-panels-panel-4-eu-in-world-and-migration_20220213-1000-SPECIAL-OTHER
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συνεδρίαση πραγματοποιείται σε τέσσερα διαφορετικά κράτη μέλη: η Ομάδα 1 στο Δουβλίνο, στο 
Ινστιτούτο Διεθνών και Ευρωπαϊκών Υποθέσεων και στο Κάστρο του Δουβλίνου, η Ομάδα 2 στη 
Φλωρεντία, στο Ευρωπαϊκό Πανεπιστημιακό Ινστιτούτο, η Ομάδα 3 στο Νατολίν, στο Κολλέγιο της 
Ευρώπης και στο Μέγαρο Πολιτισμού και Επιστημών της Βαρσοβίας, και η Ομάδα 4 φιλοξενείται 
στο Εκθεσιακό και Συνεδριακό Κέντρο του Μάαστριχτ (MECC) από το Studio Europa Maastricht σε 
συνεργασία με το Πανεπιστήμιο του Μάαστριχτ και το Ευρωπαϊκό Ινστιτούτο Δημόσιας Διοίκησης 
(EIPA).  

Ενώ η πρώτη συνεδρίαση ήταν εισαγωγική, με στόχο την ανάπτυξη οράματος, τον καθορισμό της 
ημερήσιας διάταξης και την ιεράρχηση των θεμάτων στα οποία επιθυμούν να επικεντρωθούν οι 
πολίτες, και η δεύτερη είχε ως στόχο την εξέταση των θεμάτων αυτών και την κατάρτιση 
προσανατολισμών, η 3η συνεδρίαση αφιερώθηκε στη συγκέντρωση απόψεων προς υποβολή στην 
Ολομέλεια της Διάσκεψης, με τη διατύπωση μιας σειράς συστάσεων στις οποίες θα πρέπει να 
δώσουν συνέχεια τα θεσμικά όργανα της Ένωσης. 

3. Κύρια αποτελέσματα της συνεδρίασης: Συστάσεις που εγκρίθηκαν από την ομάδα (προς 
υποβολή στην Ολομέλεια) 

Άξονας 1 Αυτάρκεια και σταθερότητα  

 

Υποάξονας 1.1. Αυτονομία της ΕΕ  

 

1. Συνιστούμε τα στρατηγικά προϊόντα ευρωπαϊκής κατασκευής (όπως γεωργικά προϊόντα, 
ημιαγωγοί, ιατρικά προϊόντα, καινοτόμες ψηφιακές και περιβαλλοντικές τεχνολογίες) να 
προωθηθούν καλύτερα και να υποστηριχθούν οικονομικά, ώστε να παραμείνουν διαθέσιμα και 
οικονομικά προσιτά στους ευρωπαίους καταναλωτές και να μειωθούν στον μεγαλύτερο δυνατό 
βαθμό οι εξαρτήσεις από χώρες εκτός Ευρώπης. Η στήριξη αυτή θα μπορούσε να περιλαμβάνει 
διαρθρωτικές και περιφερειακές πολιτικές, στήριξη για τη διατήρηση των βιομηχανιών και των 
αλυσίδων εφοδιασμού εντός της ΕΕ, φορολογικές ελαφρύνσεις, επιδοτήσεις, ενεργό πολιτική για 
τις ΜΜΕ, καθώς και εκπαιδευτικά προγράμματα για τη διατήρηση των σχετικών προσόντων και 
θέσεων εργασίας στην Ευρώπη. Ωστόσο, μια ενεργός βιομηχανική πολιτική θα πρέπει να είναι 
επιλεκτική και να επικεντρώνεται στα καινοτόμα προϊόντα ή στα προϊόντα που σχετίζονται με 
την εξασφάλιση βασικών αναγκών και υπηρεσιών. 

Απευθύνουμε αυτή τη σύσταση διότι η Ευρώπη έχει αναπτύξει πάρα πολλές εξαρτήσεις από χώρες 
εκτός Ευρώπης σε βασικούς τομείς που δύνανται να προκαλέσουν διπλωματικές συγκρούσεις και 
θα μπορούσαν να οδηγήσουν σε ελλείψεις βασικών ή στρατηγικά σημαντικών προϊόντων ή 
υπηρεσιών. Δεδομένου ότι το κόστος παραγωγής στην ΕΕ είναι συχνά υψηλότερο από ό,τι σε άλλα 
μέρη του κόσμου, η ενεργότερη προώθηση και στήριξη των εν λόγω προϊόντων θα δώσει τη 
δυνατότητα και τα κίνητρα στους Ευρωπαίους να αγοράζουν ανταγωνιστικά ευρωπαϊκά προϊόντα. 
Θα ενισχύσει επίσης την ευρωπαϊκή ανταγωνιστικότητα και θα διατηρήσει τις μελλοντοστραφείς 
βιομηχανίες και θέσεις εργασίας στην Ευρώπη. Η ισχυρότερη περιφερειοποίηση της παραγωγής θα 
μειώσει επίσης το κόστος μεταφοράς και τις περιβαλλοντικές ζημίες. 

2. Συνιστούμε να μειώσει η ΕΕ τις εξαρτήσεις από τις εισαγωγές πετρελαίου και φυσικού αερίου. 
Αυτό θα πρέπει να γίνει με την ενεργό στήριξη έργων δημόσιων μεταφορών και ενεργειακής 
απόδοσης, ενός πανευρωπαϊκού σιδηροδρομικού και εμπορευματικού δικτύου υψηλής 
ταχύτητας, της επέκτασης της παροχής καθαρής και ανανεώσιμης ενέργειας (ιδίως στον τομέα 
της ηλιακής και αιολικής ενέργειας) και εναλλακτικών τεχνολογιών (όπως το υδρογόνο ή η 
παραγωγή ενέργειας από απόβλητα). Η ΕΕ θα πρέπει επίσης να προωθήσει την αλλαγή 
νοοτροπίας, ώστε να περάσουμε από το ατομικό αυτοκίνητο στις δημόσιες συγκοινωνίες, τον 
συνεπιβατισμό σε ηλεκτρονικά αυτοκίνητα και την ποδηλασία. 
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Απευθύνουμε αυτή τη σύσταση διότι εξυπηρετεί αμοιβαίως τόσο για αυτονομία της Ευρώπης από 
εξωτερικές εξαρτήσεις όσο και τους φιλόδοξους στόχους για το κλίμα και τη μείωση των εκπομπών 
CO2. Θα δώσει επίσης στην Ευρώπη τη δυνατότητα να καταστεί ισχυρός παράγοντας στις 
μελλοντοστραφείς τεχνολογίες, να ενισχύσει την οικονομία της και να δημιουργήσει θέσεις 
εργασίας. 

3. Συνιστούμε τη θέσπιση νομοθεσίας σε επίπεδο ΕΕ προκειμένου να διασφαλιστεί ότι όλες οι 
διαδικασίες παραγωγής και προμήθειας της ΕΕ και τα εισαγόμενα εμπορεύματα 
συμμορφώνονται με τα ποιοτικά, δεοντολογικά, βιώσιμα και όλα τα ισχύοντα ευρωπαϊκά 
πρότυπα για τα ανθρώπινα δικαιώματα, με την παροχή πιστοποίησης για τα προϊόντα που 
τηρούν αυτή τη νομοθεσία. 

Απευθύνουμε αυτή τη σύσταση, καθώς βοηθά τόσο τους καταναλωτές όσο και τους εμπόρους να 
έχουν εύκολη πρόσβαση σε πληροφορίες σχετικά με τα προϊόντα που αγοράζουν/εμπορεύονται. 
Αυτό επιτυγχάνεται μέσω του ελέγχου του συστήματος πιστοποίησης· η πιστοποίηση συμβάλλει 
επίσης στη μείωση του χάσματος μεταξύ φθηνών και ακριβών προϊόντων που διατίθενται στην 
αγορά. Τα φθηνά προϊόντα δεν θα πληρούν το απαιτούμενο πρότυπο και, συνεπώς, δεν θα 
μπορούν να χαρακτηριστούν ως καλής ποιότητας. Η εκπλήρωση των απαιτήσεων για την 
πιστοποίηση αυτή θα συμβάλει στην προστασία του περιβάλλοντος, την εξοικονόμηση πόρων και 
την προώθηση της υπεύθυνης κατανάλωσης. 

4. Συνιστούμε την εφαρμογή ενός πανευρωπαϊκού προγράμματος για τη στήριξη των μικρών 
τοπικών παραγωγών από στρατηγικούς τομείς σε όλα τα κράτη μέλη. Οι εν λόγω παραγωγοί θα 
έχουν επαγγελματική κατάρτιση, θα λαμβάνουν οικονομική στήριξη μέσω επιδοτήσεων και θα 
ενθαρρύνονται να παράγουν (όπου υπάρχουν πρώτες ύλες στην ΕΕ) πιο πολλά προϊόντα που 
πληρούν τις απαιτήσεις, ώστε να μειωθούν οι εισαγωγές. 

Απευθύνουμε αυτή τη σύσταση διότι, στηρίζοντας τους παραγωγούς που έχουν την έδρα τους στην 
ΕΕ σε στρατηγικούς τομείς, η ΕΕ μπορεί να επιτύχει οικονομική αυτονομία σε αυτούς τους τομείς. 
Αυτό θα συνέβαλλε στην ενίσχυση ολόκληρης της παραγωγικής διαδικασίας, προωθώντας έτσι την 
καινοτομία. Αυτό θα οδηγήσει σε πιο βιώσιμη παραγωγή πρώτων υλών στην ΕΕ, στη μείωση του 
κόστους μεταφοράς και στην προστασία του περιβάλλοντος. 

5. Συνιστούμε να βελτιωθεί η εφαρμογή των ανθρωπίνων δικαιωμάτων σε ευρωπαϊκό επίπεδο 
μέσω: της αύξησης της ευαισθητοποίησης σε χώρες που δεν συμμορφώνονται, στον 
απαιτούμενο βαθμό, με την ΕΣΔΑ (Ευρωπαϊκή Σύμβαση Δικαιωμάτων του Ανθρώπου) ή με τη 
Σύμβαση για την προάσπιση των δικαιωμάτων του ανθρώπου και των θεμελιωδών ελευθεριών· 
του αυστηρού ελέγχου, υπό τον συντονισμό της ΕΕ και του πίνακα αποτελεσμάτων στον τομέα 
της δικαιοσύνης, του βαθμού στον οποίο γίνονται σεβαστά τα ανθρώπινα δικαιώματα μεταξύ 
των κρατών μελών και της αυστηρής επιβολής της συμμόρφωσης μέσω διαφόρων ειδών 
κυρώσεων. 

Απευθύνουμε αυτή τη σύσταση διότι τα ανθρώπινα δικαιώματα έχουν ήδη συμφωνηθεί από τα 
κράτη μέλη κατά την κύρωση της Ευρωπαϊκής Σύμβασης Δικαιωμάτων του Ανθρώπου, και είναι 
απαραίτητη πλέον η αύξηση της αποδοχής σε κάθε επιμέρους κράτος, προκειμένου να 
διασφαλιστεί η ενεργός γνώση και εφαρμογή των ανθρωπίνων δικαιωμάτων σε αυτά τα κράτη 
μέλη. 

6. Συνιστούμε να δρομολογηθεί μια αναθεώρηση και μια εντατική επικοινωνιακή εκστρατεία σε 
πανευρωπαϊκό επίπεδο, προκειμένου το EURES (ευρωπαϊκές υπηρεσίες απασχόλησης), η πύλη 
της ΕΕ για τη μετανάστευση και το εργαλείο κατάρτισης προφίλ δεξιοτήτων της ΕΕ για τους 
υπηκόους τρίτων χωρών να γίνουν ευρύτερα γνωστά στους ευρωπαίους πολίτες και να είναι πιο 
συχνά προσβάσιμα από τις εταιρείες της ΕΕ, ώστε να διαφημίζουν και να δημοσιοποιούν τις 
κενές θέσεις εργασίας τους. 
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Συνιστούμε να μην δημιουργηθεί νέα διαδικτυακή πλατφόρμα για τη διαφήμιση των ευκαιριών 
απασχόλησης για τους Ευρωπαίους νέους. Είναι υπεραρκετές οι σχετικές πρωτοβουλίες που 
υπάρχουν ήδη σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Πιστεύουμε ότι η ενίσχυση του ήδη υπάρχοντος πλαισίου 
είναι το κλειδί για την προώθηση του υφιστάμενου εργατικού δυναμικού και των ευκαιριών 
απασχόλησης σε ευρωπαϊκό επίπεδο. 

Υποάξονας 1.2 Σύνορα  

7. Συνιστούμε τη δημιουργία ενός συστήματος μετανάστευσης εργατικού δυναμικού προς την ΕΕ, 
το οποίο θα βασίζεται στις πραγματικές ανάγκες των ευρωπαϊκών αγορών εργασίας. Θα πρέπει 
να υπάρχει ένα ενοποιημένο σύστημα αναγνώρισης επαγγελματικών και ακαδημαϊκών 
διπλωμάτων από χώρες εκτός και εντός της ΕΕ. Θα πρέπει να υπάρχουν προσφορές 
επαγγελματικών προσόντων, καθώς και προσφορές πολιτιστικής και γλωσσικής ένταξης για τους 
ειδικευμένους μετανάστες. Οι αιτούντες άσυλο με τα σχετικά προσόντα θα πρέπει να έχουν 
πρόσβαση στην αγορά εργασίας. Θα πρέπει να δημιουργηθεί ένας ολοκληρωμένος οργανισμός 
που θα μπορούσε να βασιστεί στο ευρωπαϊκό δίκτυο συνεργασίας των υπηρεσιών 
απασχόλησης. 

Απευθύνουμε αυτή τη σύσταση διότι η Ευρώπη χρειάζεται ειδικευμένο εργατικό δυναμικό σε 
ορισμένους τομείς που δεν μπορούν να καλυφθούν πλήρως εσωτερικά. Επί του παρόντος, δεν 
υπάρχουν επαρκείς βιώσιμοι τρόποι για τη νόμιμη υποβολή αίτησης άδειας εργασίας στην ΕΕ. Ένα 
πανευρωπαϊκό σύστημα αναγνώρισης των επαγγελματικών και ακαδημαϊκών διπλωμάτων θα 
διευκολύνει την κάλυψη αυτών των αναγκών και θα καταστήσει δυνατή την απλούστερη 
μετακίνηση εργατικού δυναμικού εντός της ΕΕ και από χώρες εκτός αυτής. Τα κενά στην 
απασχόληση θα μπορούσαν να καλυφθούν αποτελεσματικότερα και η ανεξέλεγκτη μετανάστευση 
να αντιμετωπιστεί καλύτερα. Το άνοιγμα του συστήματος μετακίνησης εργατικού δυναμικού στους 
αιτούντες άσυλο θα μπορούσε να συμβάλει στην επιτάχυνση της ένταξής τους στις ευρωπαϊκές 
οικονομίες και κοινωνίες. 

8. Συνιστούμε στην Ευρωπαϊκή Ένωση να επεκτείνει τη νομοθεσία της ώστε να δώσει περισσότερες 
εξουσίες και ανεξαρτησία στον Frontex. Αυτό θα του δώσει τη δυνατότητα να παρεμβαίνει σε 
όλα τα κράτη μέλη, ώστε να διασφαλίζει την προστασία όλων των εξωτερικών συνόρων της ΕΕ. 
Ωστόσο, η ΕΕ θα πρέπει να οργανώσει ελέγχους διαδικασιών σχετικά με την οργάνωση του 
Frontex, διότι απαιτείται πλήρης διαφάνεια στη λειτουργία του Frontex προς αποφυγή κάθε 
είδους καταχρήσεων. 

Απευθύνουμε αυτή τη σύσταση διότι θεωρούμε απαράδεκτο να μην επιτρέπεται στον Frontex η 
πρόσβαση στα σύνορα, ιδίως σε περιπτώσεις παραβίασης των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Θέλουμε 
να διασφαλίσουμε ότι ο Frontex εφαρμόζει την ευρωπαϊκή νομοθεσία. Ο ίδιος ο Frontex πρέπει να 
εποπτεύεται και να ελέγχεται, ώστε να αποφεύγεται ανάρμοστη συμπεριφορά εντός του 
οργανισμού. 

9. Συνιστούμε να οργανώσει η Ευρωπαϊκή Ένωση, ειδικά για τους οικονομικούς μετανάστες, τη 
δυνατότητα ελέγχου των πολιτών (με βάση αποδεδειγμένες δεξιότητες, υπόβαθρο κ.λπ.) στη 
χώρα αναχώρησης· έτσι θα προσδιορίζεται ποιος είναι επιλέξιμος να έρθει και να εργαστεί στην 
ΕΕ, ανάλογα με τις οικονομικές ανάγκες/κενές θέσεις της χώρας υποδοχής. Τα εν λόγω κριτήρια 
ελέγχου πρέπει να είναι δημόσια, και όλοι θα πρέπει να μπορούν να τα συμβουλεύονται. Αυτό 
μπορεί να επιτευχθεί με τη δημιουργία ενός (επιγραμμικού) Ευρωπαϊκού Οργανισμού για τη 
Μετανάστευση. 

Απευθύνουμε αυτή τη σύσταση διότι με τον τρόπο αυτό οι άνθρωποι δεν θα χρειάζεται να 
διασχίζουν τα σύνορα παράνομα. Θα υπάρχει ελεγχόμενη ροή ανθρώπων που εισέρχονται στην ΕΕ, 
με αποτέλεσμα τη μείωση της πίεσης στα σύνορα. Ταυτόχρονα, αυτό θα διευκολύνει την πλήρωση 
κενών θέσεων εργασίας στις χώρες υποδοχής. 
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10. Συνιστούμε να μεριμνήσει η Ευρωπαϊκή Ένωση ώστε η πολιτική υποδοχής και οι εγκαταστάσεις 
σε κάθε σύνορο να είναι οι ίδιες, να σέβονται τα ανθρώπινα δικαιώματα και να εγγυώνται την 
ασφάλεια και την υγεία όλων των μεταναστών (επί παραδείγματι, των εγκύων και των παιδιών). 

Απευθύνουμε αυτή τη σύσταση διότι εκτιμούμε ιδιαίτερα τη δίκαιη και ίση μεταχείριση των 
μεταναστών σε όλα τα σύνορα. Θέλουμε να αποτρέψουμε την υπέρ το δέον μακρά παραμονή των 
μεταναστών στα σύνορα και την υπερβολική επιβάρυνση των κρατών μελών με την εισροή 
μεταναστών. Όλα τα κράτη μέλη πρέπει να διαθέτουν τα κατάλληλα μέσα για να τους υποδέχονται. 

Άξονας 2: Η ΕΕ ως διεθνής εταίρος  

Υποάξονας 2.1 Εμπόριο και σχέσεις σε μια δεοντολογική προοπτική 

11. Συνιστούμε να επιβάλει η ΕΕ περιορισμούς στις εισαγωγές προϊόντων από χώρες που επιτρέπουν 
την παιδική εργασία. Αυτό θα πρέπει να γίνει μέσω μιας μαύρης λίστας εταιρειών, η οποία θα 
ενημερώνεται περιοδικά σύμφωνα με τις τρέχουσες συνθήκες. Επιπλέον, συνιστούμε να 
εξασφαλιστεί η σταδιακή πρόσβαση των παιδιών που εγκαταλείπουν το εργατικό δυναμικό στη 
σχολική εκπαίδευση και να προωθηθεί η ευαισθητοποίηση των καταναλωτών για την παιδική 
εργασία μέσω πληροφοριών που παρέχονται από επίσημους διαύλους της ΕΕ, π.χ. εκστρατείες 
και αφηγήσεις ιστοριών. 

Απευθύνουμε αυτή τη σύσταση διότι αναγνωρίζουμε τη σχέση μεταξύ της έλλειψης πρόσβασης στη 
σχολική εκπαίδευση και της ύπαρξης παιδικής εργασίας. Με τη σύσταση αυτή επιθυμούμε να 
ενισχύσουμε την ευαισθητοποίηση των καταναλωτών και να μειώσουμε τη ζήτηση για προϊόντα 
προερχόμενα από παιδική εργασία, ώστε εν καιρώ να καταστεί δυνατή η κατάργηση της πρακτικής 
αυτής. 

12. Συνιστούμε να συνάψει η ΕΕ εταιρικές σχέσεις με τις αναπτυσσόμενες χώρες, στηρίζοντας τις 
υποδομές τους και παρέχοντάς τους ικανότητες, με αντάλλαγμα αμοιβαία ευνοϊκές εμπορικές 
συμφωνίες για την παροχή βοήθειας στις αναπτυσσόμενες χώρες κατά τη μετάβαση σε πράσινες 
πηγές ενέργειας. 

Απευθύνουμε αυτή τη σύσταση, προκειμένου να διευκολυνθεί η μετάβαση σε ανανεώσιμες πηγές 
ενέργειας στις αναπτυσσόμενες χώρες μέσω εμπορικών εταιρικών σχέσεων και διπλωματικών 
συμφωνιών. Αυτό θα δημιουργήσει καλές μακροπρόθεσμες σχέσεις μεταξύ της ΕΕ και των 
αναπτυσσόμενων χωρών και θα συμβάλει στην καταπολέμηση της κλιματικής αλλαγής. 

13. Συνιστούμε να θεσπίσει η ΕΕ υποχρεωτική οικολογική βαθμολογία που θα εμφανίζεται στην 
εμπρόσθια όψη όλων των προϊόντων που μπορούν να αγοραστούν από το ευρύ καταναλωτικό 
κοινό. Η οικολογική βαθμολογία θα υπολογίζεται ανάλογα με τις εκπομπές που προέρχονται από 
την παραγωγή και τη μεταφορά, καθώς και με το επιβλαβές περιεχόμενο, βάσει ενός καταλόγου 
επικίνδυνων προϊόντων. Η διαχείριση και παρακολούθηση της οικολογικής βαθμολογίας θα 
πρέπει να πραγματοποιείται από αρχή της ΕΕ. 

Απευθύνουμε αυτή τη σύσταση, προκειμένου οι καταναλωτές της ΕΕ να έχουν μεγαλύτερη 
επίγνωση του περιβαλλοντικού αποτυπώματος των προϊόντων που αγοράζουν. Η οικολογική 
βαθμολογία θα είναι μια μέθοδος σε κλίμακα ΕΕ, η οποία θα δείχνει εύκολα πόσο φιλικό προς το 
περιβάλλον είναι ένα προϊόν. Η οικολογική βαθμολογία θα πρέπει να περιλαμβάνει έναν κωδικό 
QR στην οπίσθια όψη ενός προϊόντος, ο οποίος θα παρέχει περαιτέρω πληροφορίες για το 

περιβαλλοντικό του αποτύπωμα.  

Υποάξονας 2.2 Διεθνής δράση για το κλίμα 

14. Συνιστούμε να υιοθετήσει η Ευρωπαϊκή Ένωση να υιοθετήσει μια στρατηγική, προκειμένου να 
είναι πιο αυτόνομη στην παραγωγή ενέργειας. Ένας ευρωπαϊκός φορέας, που θα ενσωματώνει 
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τους υφιστάμενους ευρωπαϊκούς ενεργειακούς οργανισμούς, θα πρέπει να συντονίζει την 
ανάπτυξη των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας ανάλογα με τις ανάγκες, την ικανότητα και τους 
πόρους των κρατών μελών, σεβόμενος παράλληλα την κυριαρχία τους. Τα θεσμικά όργανα θα 
προωθούν την ανταλλαγή γνώσεων μεταξύ τους για την εφαρμογή αυτής της στρατηγικής. 

Απευθύνουμε αυτή τη σύσταση διότι η τρέχουσα εξάρτηση μάς καθιστά ευάλωτους σε καταστάσεις 
πολιτικών εντάσεων με τις χώρες από τις οποίες εισάγουμε. Το διαπιστώνουμε με την τρέχουσα 
κρίση στον τομέα της ηλεκτρικής ενέργειας. Ωστόσο, ο συντονισμός αυτός θα πρέπει να σέβεται την 
κυριαρχία κάθε χώρας. 

15. Συνιστούμε υψηλότερα περιβαλλοντικά πρότυπα για την εξαγωγή αποβλήτων εντός και εκτός 
της ΕΕ, καθώς και αυστηρότερους ελέγχους και κυρώσεις για τον τερματισμό των παράνομων 
εξαγωγών. Η ΕΕ θα πρέπει να δίνει περισσότερα κίνητρα στα κράτη μέλη ώστε να ανακυκλώνουν 
τα δικά τους απόβλητα και να τα χρησιμοποιούν για την παραγωγή ενέργειας. 

Απευθύνουμε αυτή τη σύσταση, προκειμένου να σταματήσει η περιβαλλοντική ζημία όταν 
ορισμένες χώρες απορρίπτουν τα απόβλητά τους εις βάρος άλλων, ιδίως όταν αυτό γίνεται χωρίς 
να τηρούνται τα περιβαλλοντικά πρότυπα. 

16. Συνιστούμε να ενθαρρύνει η ΕΕ την εν εξελίξει περιβαλλοντική μετάβαση με ισχυρότερο τρόπο, 
θέτοντας ως στόχο την εξάλειψη των ρυπογόνων συσκευασιών. Αυτό προϋποθέτει την 
προώθηση της μείωσης των συσκευασιών ή της χρήσης φιλικότερων προς το περιβάλλον 
συσκευασιών. Για να εξασφαλιστεί η δυνατότητα προσαρμογής των μικρότερων επιχειρήσεων, 
θα πρέπει να παρέχονται βοήθεια και προσαρμογές. 

Απευθύνουμε αυτή τη σύσταση διότι πρέπει να μειώσουμε τη χρήση των φυσικών πόρων, ιδίως 
των πρώτων υλών που προέρχονται από χώρες εκτός της ΕΕ. Πρέπει επίσης να μειώσουμε τη ζημία 
που επιφέρουν οι Ευρωπαίοι στον πλανήτη μας και το κλίμα του. Η αυξημένη στήριξη προς τις 
μικρές επιχειρήσεις είναι ζωτικής σημασίας για να διασφαλιστεί ότι μπορούν να προσαρμοστούν 
χωρίς να αυξήσουν τις τιμές τους. 

17. Συνιστούμε να εξετάσουν οι χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, από κοινού, πιο σοβαρά το ζήτημα 
της πυρηνικής ενέργειας. Θα πρέπει να ενισχυθεί η συνεργασία όσον αφορά την αξιολόγηση της 
χρήσης πυρηνικής ενέργειας και του ρόλου της στη μετάβαση που χρειάζεται η Ευρώπη προς την 
πράσινη ενέργεια. 

Απευθύνουμε αυτή τη σύσταση διότι το πυρηνικό ζήτημα δεν μπορεί να επιλυθεί από μία χώρα. 
Σήμερα υπάρχουν πάνω από εκατό αντιδραστήρες στα μισά κράτη μέλη, ενώ και άλλοι βρίσκονται 
υπό κατασκευή. Δεδομένου ότι μοιραζόμαστε ένα κοινό δίκτυο ηλεκτρικής ενέργειας, η ηλεκτρική 
ενέργεια χαμηλών ανθρακούχων εκπομπών που παράγουν ωφελεί όλους τους Ευρωπαίους και 
αυξάνει την ενεργειακή αυτονομία της ηπείρου μας. Επιπλέον, τα εκτεθειμένα πυρηνικά απόβλητα 
ή ένα ατύχημα θα επηρέαζαν πολλές χώρες. Ανεξάρτητα από το αν θα επιλεγεί η χρήση ή μη της 
πυρηνικής ενέργειας, οι Ευρωπαίοι θα πρέπει να συζητήσουν το θέμα από κοινού και να 
αναπτύξουν πιο συγκλίνουσες στρατηγικές, σεβόμενοι παράλληλα τα εθνικά κυριαρχικά 
δικαιώματα. 

Υποάξονας 2.3 Προώθηση των ευρωπαϊκών αξιών 

18. Η ΕΕ θα πρέπει να είναι πιο κοντά στους πολίτες της. Συνιστούμε να δημιουργήσει και να 
ενισχύσει η ΕΕ τους δεσμούς με τους πολίτες και τα τοπικά θεσμικά όργανα, όπως οι τοπικές 
κυβερνήσεις, τα σχολεία και οι δήμοι. Αυτό θα πρέπει να γίνει με σκοπό τη βελτίωση της 
διαφάνειας, την προσέγγιση των πολιτών και την καλύτερη επικοινωνία μαζί τους σχετικά με 
συγκεκριμένες πρωτοβουλίες της ΕΕ και γενικές πληροφορίες για την ΕΕ.  
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Απευθύνουμε αυτή τη σύσταση διότι οι τρέχουσες πληροφορίες για την ΕΕ δεν είναι αρκετά 
προσβάσιμες σε όλες τις κοινωνικές ομάδες και δεν φτάνουν στους απλούς πολίτες. Οι 
πληροφορίες αυτές είναι βαρετές, δυσνόητες και μη φιλικές προς τον χρήστη. Αυτό πρέπει να 
αλλάξει, ώστε να διασφαλιστεί ότι οι πολίτες έχουν σαφές όραμα για τον ρόλο και τις δράσεις της 
ΕΕ. Για να αυξηθεί το ενδιαφέρον, οι πληροφορίες για την ΕΕ πρέπει να είναι ευκολότερο να 
βρεθούν, να είναι ελκυστικές και συναρπαστικές και να είναι διατυπωμένες σε καθημερινή 
γλώσσα. Οι προτάσεις μας είναι οι εξής: Επισκέψεις πολιτικών της ΕΕ σε σχολεία, ραδιόφωνο, 
podcasts, απευθείας αναρτήσεις, Τύπος, εκστρατείες με λεωφορείο, μέσα κοινωνικής δικτύωσης, 
τοπικές συνελεύσεις πολιτών και δημιουργία ειδικής ομάδας για τη βελτίωση της επικοινωνίας της 
ΕΕ. Τα μέτρα αυτά θα επιτρέψουν στους πολίτες να λαμβάνουν πληροφορίες για την ΕΕ που δεν 
έχουν φιλτραριστεί από τα εθνικά μέσα ενημέρωσης. 

19. Συνιστούμε εντονότερη συμμετοχή των πολιτών στην πολιτική της ΕΕ. Προτείνουμε τη 
διοργάνωση εκδηλώσεων με την άμεση συμμετοχή των πολιτών, παρόμοιων με τη Διάσκεψη για 
το μέλλον της Ευρώπης. Θα πρέπει να οργανώνονται σε εθνικό, τοπικό και ευρωπαϊκό επίπεδο. 
Η ΕΕ θα πρέπει να έχει συνεκτική στρατηγική και κεντρικές κατευθύνσεις για τις εκδηλώσεις 
αυτές. 

Απευθύνουμε αυτή τη σύσταση, διότι οι εν λόγω εκδηλώσεις συμμετοχικής δημοκρατίας θα δίνουν 
ορθές πληροφορίες σχετικά με την ΕΕ, ενώ θα βελτιώνουν και την ποιότητα των πολιτικών της ΕΕ. 
Οι εκδηλώσεις θα πρέπει να διοργανώνονται με σκοπό την προώθηση των βασικών αξιών της ΕΕ – 

της δημοκρατίας και της συμμετοχής των πολιτών. Οι εκδηλώσεις αυτές θα δώσουν την ευκαιρία 
στους πολιτικούς να δείξουν στους πολίτες ότι θεωρούν σημαντικό να γνωρίζουν οι πολίτες τα 
τρέχοντα γεγονότα και να συμμετέχουν στη διαμόρφωσή τους. Η διατύπωση κεντρικών 
κατευθυντήριων γραμμών θα δώσει στις εθνικές και τοπικές διασκέψεις μια συνεκτική και ενιαία 
μορφή. 

Άξονας 3: Μια ισχυρή ΕΕ σε έναν ειρηνικό κόσμο 

Υποάξονας 3.1 Ασφάλεια και Άμυνα 

20. Συνιστούμε όπως οι μελλοντικές «Κοινές Ένοπλες Δυνάμεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης» 
χρησιμοποιηθούν κατά κύριο λόγο για σκοπούς αυτοάμυνας. Αποκλείεται κάθε είδους επιθετική 
στρατιωτική δράση. Εντός της Ευρώπης, αυτό θα έχει ως αποτέλεσμα την ικανότητα παροχής 
στήριξης σε περιόδους κρίσεων, όπως στην περίπτωση φυσικών καταστροφών. Εκτός των 
ευρωπαϊκών συνόρων, αυτό θα δώσει τη δυνατότητα ανάπτυξης δυνάμεων σε εδάφη σε 
εξαιρετικές περιστάσεις και αποκλειστικά στο πλαίσιο αντίστοιχης νομικής εντολής του 
Συμβουλίου Ασφαλείας των Ηνωμένων Εθνών και, ως εκ τούτου, σύμφωνα με το διεθνές δίκαιο. 

Η εφαρμογή αυτής της σύστασης θα επέτρεπε στην Ευρωπαϊκή Ένωση να εκληφθεί ως αξιόπιστος, 
υπεύθυνος, ισχυρός και ειρηνικός εταίρος στη διεθνή σκηνή. Κατά συνέπεια, η ενισχυμένη 
ικανότητά της για απόκριση σε κρίσιμες καταστάσεις τόσο εσωτερικά όσο και εξωτερικά 
αναμένεται να προστατεύσει τις θεμελιώδεις αξίες της. 

Υποάξονας 3.2 Λήψη αποφάσεων και εξωτερική πολιτική της ΕΕ 

21. Συνιστούμε, όλα τα ζητήματα που αποφασίζονται με ομοφωνία να αποφασίζονται εφεξής με 
ειδική πλειοψηφία. Οι μόνες εξαιρέσεις θα πρέπει να είναι η εισδοχή νέων μελών στην ΕΕ και οι 
αλλαγές στις θεμελιώδεις αρχές της ΕΕ, όπως ορίζονται στο άρθρο 2 της Συνθήκης της Λισαβόνας 
και στον Χάρτη των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης. 

Με τον τρόπο αυτό θα εδραιωθεί η θέση της ΕΕ στον κόσμο, καθώς θα παρουσιάζει ένα ενιαίο 
μέτωπο έναντι τρίτων χωρών, και θα καταστεί πιο ευέλικτη η αντίδρασή της εν γένει και ειδικότερα 
σε καταστάσεις κρίσης. 
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22. Συνιστούμε να ενισχύσει η Ευρωπαϊκή Ένωση την ικανότητά της να επιβάλλει κυρώσεις σε κράτη 
μέλη, κυβερνήσεις, οντότητες, ομάδες ή οργανώσεις, καθώς και σε άτομα που δεν 
συμμορφώνονται με τις θεμελιώδεις αρχές, συμφωνίες και νόμους της. Είναι επιτακτική ανάγκη 
να διασφαλιστεί η ταχεία εφαρμογή και επιβολή των ήδη υφιστάμενων κυρώσεων. Οι κυρώσεις 
κατά τρίτων χωρών θα πρέπει να είναι αναλογικές προς τη δράση που τις ενεργοποίησε, να είναι 
αποτελεσματικές και να εφαρμόζονται σε εύθετο χρόνο. 

Για να είναι η ΕΕ αξιόπιστη, πρέπει να επιβάλλει κυρώσεις σε όσους παραβιάζουν τις αρχές της. Οι 
κυρώσεις αυτές θα πρέπει να επιβάλλονται και να επαληθεύονται άμεσα και ενεργά. 

Υποάξονας 3.3 Γειτονικές χώρες και διεύρυνση 

23. Συνιστούμε να διαθέσει η Ευρωπαϊκή Ένωση ειδικό προϋπολογισμό για την ανάπτυξη 
εκπαιδευτικών προγραμμάτων σχετικά με τη λειτουργία της ΕΕ και τις αξίες της. Στη συνέχεια, θα 
προταθεί στα κράτη μέλη που το επιθυμούν να τα ενσωματώσουν στα σχολικά τους 
προγράμματα (σχολεία της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης και πανεπιστήμια). 
Επιπλέον, θα μπορούσε να προβλεφθεί ειδικό μάθημα για την ΕΕ και τη λειτουργία της για 
φοιτητές που επιθυμούν να σπουδάσουν σε άλλη ευρωπαϊκή χώρα μέσω του προγράμματος 
Erasmus. Οι φοιτητές που επιλέγουν αυτό το μάθημα θα έχουν προτεραιότητα στην κατανομή 
των εν λόγω προγραμμάτων Erasmus. 

Απευθύνουμε αυτή τη σύσταση, προκειμένου να ενισχυθεί η αίσθηση του ανήκειν στην ΕΕ. Αυτό θα 
επιτρέψει στους πολίτες να ταυτίζονται καλύτερα με την ΕΕ και να μεταδίδουν τις αξίες της. 
Επιπλέον, θα βελτιώσει επίσης τη διαφάνεια ως προς τη λειτουργία της ΕΕ, τα οφέλη της 
συμμετοχής σε αυτή και την καταπολέμηση των αντιευρωπαϊκών κινημάτων. Αυτό αναμένεται 
επίσης να λειτουργήσει αποτρεπτικά για τα κράτη μέλη που αποχωρούν από την ΕΕ. 

24. Συνιστούμε να αξιοποιήσει η ΕΕ περισσότερο την πολιτική και οικονομική της βαρύτητα στις 
σχέσεις της με άλλες χώρες, προκειμένου να αποτρέψει την άσκηση διμερών οικονομικών, 
πολιτικών και κοινωνικών πιέσεων σε ορισμένα κράτη μέλη. 

Απευθύνουμε αυτή τη σύσταση για τρεις λόγους. Πρώτον, διότι θα ενισχύσει το αίσθημα ενότητας 
εντός της ΕΕ. Δεύτερον, μια μονομερής απόκριση θα δίδει σαφή, ισχυρή και ταχύτερη απάντηση, 
προκειμένου να αποφευχθεί οποιαδήποτε απόπειρα άλλων χωρών να εκφοβίσουν και να 
ασκήσουν κατασταλτικές πολιτικές κατά μελών της ΕΕ. Τρίτον, αυτό θα ενισχύσει την ασφάλεια της 
Ένωσης και θα διασφαλίσει ότι κανένα κράτος μέλος δεν θα αισθάνεται παραγκωνισμένο ή 
αγνοημένο. Οι διμερείς απαντήσεις διχάζουν την ΕΕ και αυτό αποτελεί αδυναμία που 
χρησιμοποιούν οι τρίτες χώρες εναντίον μας. 

25. Συνιστούμε να βελτιώσει η Ευρωπαϊκή Ένωση τη στρατηγική της όσον αφορά τα μέσα 
ενημέρωσης. Αφενός, η ΕΕ θα πρέπει να ενισχύσει την προβολή της στα μέσα κοινωνικής 
δικτύωσης και να προωθεί ενεργά το περιεχόμενο που την αφορά. Από την άλλη πλευρά, η ΕΕ θα 
πρέπει να συνεχίσει να διοργανώνει διασκέψεις όπως η Διάσκεψη για το Μέλλον της Ευρώπης 
σε ετήσια βάση και με φυσική παρουσία. Επιπλέον, συνιστούμε να ενθαρρύνει περαιτέρω η ΕΕ 
την καινοτομία, με την προώθηση μιας προσβάσιμης ευρωπαϊκής πλατφόρμας μέσων 
κοινωνικής δικτύωσης. 

Απευθύνουμε τις ανωτέρω συστάσεις, καθώς η υλοποίησή τους θα μπορούσε όχι μόνο να 
συμβάλει στην προσέγγιση των νέων, αλλά και να προκαλέσει μεγαλύτερο ενδιαφέρον και 
συμμετοχή μεταξύ των ευρωπαίων πολιτών μέσω ενός πιο συμμετοχικού και αποτελεσματικού 
εργαλείου επικοινωνίας. Οι εκδηλώσεις αυτές, όπως η Διάσκεψη για το Μέλλον της Ευρώπης, 
αναμένεται να επιτρέψουν στους πολίτες να συμμετέχουν περισσότερο στη διαδικασία λήψης 
αποφάσεων και να διασφαλίζουν ότι η φωνή τους ακούγεται. 
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26. Συνιστούμε να συμφωνήσουν τα κράτη μέλη σε ένα ισχυρό όραμα και μια κοινή στρατηγική, 
προκειμένου να εναρμονίσουν και να εδραιώσουν την ταυτότητα και την ενότητα της ΕΕ, προτού 
επιτρέψουν την προσχώρηση άλλων χωρών. 

Απευθύνουμε αυτή τη σύσταση διότι πιστεύουμε ότι είναι σημαντικό να ενισχυθεί η ΕΕ και να 
εδραιωθεί η σχέση μεταξύ των κρατών μελών πριν από την εξέταση της ένταξης άλλων χωρών. Όσο 
περισσότερα κράτη εντάσσονται στην ΕΕ, τόσο πιο περίπλοκη θα καθίσταται η διαδικασία λήψης 
αποφάσεων εντός της ΕΕ· ως εκ τούτου, είναι σημαντικό να επανεξεταστούν αυτές οι διαδικασίες 
λήψης αποφάσεων με ομοφωνία. 

Άξονας 4: Η μετανάστευση από ανθρώπινη σκοπιά  

Υποάξονας 4.1 Αντιμετώπιση των αιτίων της μετανάστευσης 

27. Συνιστούμε την ενεργό συμμετοχή της Ευρωπαϊκής Ένωσης στην οικονομική ανάπτυξη χωρών 
εκτός της Ευρωπαϊκής Ένωσης και χωρών από τις οποίες υπάρχει μεγάλη εισροή μεταναστών. Η 
ΕΕ, με τη βοήθεια των αρμόδιων φορέων (π.χ. τοπικές ΜΚΟ, τοπικοί πολιτικοί, τοπικοί 
εργαζόμενοι, εμπειρογνώμονες κ.λπ.), θα πρέπει να αναζητήσει τρόπους να παρεμβαίνει 
ειρηνικά, κατά τρόπο αποτελεσματικό και ενεργό, σε χώρες με σημαντική εκροή μεταναστών, οι 
οποίες έχουν προηγουμένως συμφωνήσει τους ακριβείς όρους συνεργασίας με τις τοπικές αρχές. 
Οι παρεμβάσεις αυτές θα πρέπει να έχουν απτά και μετρήσιμα αποτελέσματα. Ταυτόχρονα, 
αυτά τα απτά αποτελέσματα πρέπει να περιγράφονται σαφώς, προκειμένου οι πολίτες της ΕΕ να 
κατανοούν την πολιτική αναπτυξιακής βοήθειας που εφαρμόζει η Ένωση. Υπό την έννοια αυτή, 
οι δράσεις αναπτυξιακής βοήθειας της ΕΕ θα πρέπει να γίνουν πιο ορατές. 

Απευθύνουμε αυτή τη σύσταση διότι, παρόλο που η ΕΕ εργάζεται για τη διεθνή ανάπτυξη, πρέπει 
να συνεχίσει να το πράττει και να επενδύει στη διαφάνεια και την προβολή της πολιτικής και των 
δράσεων που αναλαμβάνει. 

28. Συνιστούμε να θεσπιστεί ένα κοινό ευρωπαϊκό πλαίσιο εργασίας, το οποίο θα εναρμονίζει τις 
συνθήκες εργασίας σε ολόκληρη την Ένωση (π.χ. ελάχιστος μισθός, χρόνος εργασίας κ.λπ.). Η ΕΕ 
θα πρέπει να προσπαθήσει να δημιουργήσει βασικά κοινά εργασιακά πρότυπα για την πρόληψη 
της μετανάστευσης πολιτών που εγκαταλείπουν τις χώρες καταγωγής τους αναζητώντας 
καλύτερες συνθήκες εργασίας. Στο πλαίσιο αυτών των προτύπων, η ΕΕ θα πρέπει να ενισχύσει 
τον ρόλο των συνδικαλιστικών οργανώσεων σε διακρατικό επίπεδο. Με τον τρόπο αυτό, η ΕΕ θα 
αναδείξει την εσωτερική οικονομική μετανάστευση (μετανάστευση των πολιτών της ΕΕ) ως 
κρίσιμο ζήτημα. 

Απευθύνουμε αυτή τη σύσταση διότι διαπιστώσαμε ότι πολλοί άνθρωποι εντός της ΕΕ 
μεταναστεύουν για οικονομικούς λόγους, δεδομένου ότι υπάρχουν διαφορές μεταξύ των συνθηκών 
εργασίας των κρατών μελών της ΕΕ. Αυτό οδηγεί στο φαινόμενο της διαρροής εγκεφάλων στις 
χώρες, το οποίο θα πρέπει να αποφευχθεί, προκειμένου τα κράτη μέλη να διατηρήσουν ταλέντα 
και εργατικό δυναμικό. Παρόλο που υποστηρίζουμε την ελεύθερη κυκλοφορία των πολιτών, 
πιστεύουμε ότι η μετανάστευση των πολιτών της ΕΕ μεταξύ των κρατών μελών της ΕΕ, όταν 
πραγματοποιείται ακουσίως, οφείλεται σε οικονομικούς λόγους. Αυτός είναι ο λόγος για τον οποίο 
είναι σημαντικό να θεσπιστεί ένα κοινό πλαίσιο εργασίας.  

Υποάξονας 4.2 Ο ανθρώπινος παράγοντας  

29. Συνιστούμε την εφαρμογή μιας κοινής και συλλογικής μεταναστευτικής πολιτικής στην ΕΕ, με 
βάση την αρχή της αλληλεγγύης. Θέλουμε να επικεντρωθούμε στο ζήτημα των προσφύγων. Μια 
κοινή διαδικασία σε όλα τα κράτη μέλη της Ένωσης θα πρέπει να βασίζεται στις βέλτιστες 
πρακτικές και τα έθιμα που φαίνεται να είναι επιτυχημένα σε όλες τις χώρες της Ένωσης. Η 
διαδικασία αυτή θα πρέπει να είναι προορατική και να ακολουθείται ενεργά τόσο από τις 
εθνικές αρχές όσο και από τη διοίκηση της ΕΕ. 
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Το πρόβλημα των προσφύγων αφορά όλες τις χώρες της ΕΕ. Επί του παρόντος, οι πρακτικές στα 
κράτη είναι υπερβολικά διαφοροποιημένες, γεγονός που έχει αρνητικές συνέπειες τόσο για τους 
πρόσφυγες όσο και για τους πολίτες της Ένωσης. Συνεπώς, απαιτείται μια συνεκτική και συνεπής 
προσέγγιση. 

30. Συνιστούμε να εντείνει η ΕΕ τις προσπάθειές της για την ενημέρωση και διαφώτιση των πολιτών 
των κρατών μελών σχετικά με τα θέματα που σχετίζονται με τη μετανάστευση. Ο στόχος αυτός 
θα πρέπει να επιτευχθεί με την εκπαίδευση των παιδιών, όσο το δυνατόν πιο νωρίς, από την 
αρχή της πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης, σε θέματα όπως η μετανάστευση και η ένταξη. Εάν 
συνδυάσουμε αυτή την πρώιμη εκπαίδευση με τις δραστηριότητες των ΜΚΟ και των 
οργανώσεων νεολαίας, καθώς και με ευρείες εκστρατείες στα μέσα ενημέρωσης, θα 
μπορούσαμε να επιτύχουμε πλήρως τον στόχο μας. Επιπλέον, θα πρέπει να χρησιμοποιείται 
ευρύ φάσμα διαύλων επικοινωνίας, από φυλλάδια έως την τηλεόραση και τα μέσα κοινωνικής 
δικτύωσης. 

Είναι σημαντικό να καταδειχθεί στους ανθρώπους ότι η μετανάστευση έχει επίσης πολλές θετικές 
πτυχές, όπως το πρόσθετο εργατικό δυναμικό. Θέλουμε να τονίσουμε ότι είναι σημαντικό να 
αυξηθεί η ευαισθητοποίηση σχετικά με αμφότερες τις διαδικασίες, ώστε οι άνθρωποι να 
κατανοήσουν τους λόγους και τις συνέπειες της μετανάστευσης, προκειμένου να καταργηθεί ο 
στιγματισμός που προκύπτει από το γεγονός ότι γίνονται αντιληπτοί ως μετανάστες.  

Υποάξονας 4.3 Ένταξη 

31. Συνιστούμε να αντικατασταθεί η οδηγία 2013/33/ΕΕ σχετικά με τις ελάχιστες απαιτήσεις για την 
υποδοχή των αιτούντων άσυλο στα κράτη μέλη από έναν υποχρεωτικό κανονισμό της ΕΕ, ο 
οποίος θα ισχύει ομοιόμορφα σε όλα τα κράτη μέλη. Προτεραιότητα θα πρέπει να δοθεί στη 
βελτίωση των εγκαταστάσεων υποδοχής και στέγασης. Συνιστούμε τη δημιουργία ειδικού φορέα 
παρακολούθησης από την ΕΕ για την εφαρμογή του κανονισμού. 

Και τούτο διότι η υφιστάμενη οδηγία δεν εφαρμόζεται ομοιόμορφα σε όλα τα κράτη μέλη. Πρέπει 
να αποφευχθούν καταστάσεις όπως οι προσφυγικοί καταυλισμοί της Μόριας. Συνεπώς, ο 
συνιστώμενος κανονισμός θα πρέπει να εφαρμοστεί και να προβλέπει υποχρεωτικές κυρώσεις. 
Όσον αφορά τον φορέα παρακολούθησης, θα πρέπει να είναι ισχυρός και αξιόπιστος. 

32. Συνιστούμε να διασφαλίσει η ΕΕ ότι κάθε αιτών άσυλο και πρόσφυγας, κατά τη διάρκεια της 
διαδικασίας διαμονής, παρακολουθεί μαθήματα γλωσσών και ένταξης. Τα μαθήματα θα πρέπει 
να είναι υποχρεωτικά, δωρεάν και να περιλαμβάνουν προσωπική βοήθεια για την αρχική 
ένταξη. Θα πρέπει να αρχίζουν εντός δύο εβδομάδων από την υποβολή της αίτησης διαμονής. 
Επιπλέον, θα πρέπει να θεσπιστούν κίνητρα και μηχανισμοί κυρώσεων. 

Η εκμάθηση της γλώσσας καθώς και η κατανόηση του πολιτισμού, της ιστορίας και της 
δεοντολογίας της χώρας άφιξης αποτελούν βασικό βήμα για την ένταξη. Η μακρά αναμονή της 
αρχικής διαδικασίας ένταξης έχει αρνητικό αντίκτυπο στην κοινωνική αφομοίωση των μεταναστών. 
Οι μηχανισμοί επιβολής κυρώσεων μπορούν να συμβάλουν στον να διαπιστωθεί η προθυμία των 
μεταναστών να ενταχθούν. 

Άξονας 5: Ευθύνη και αλληλεγγύη σε ολόκληρη την ΕΕ 

Υποάξονας 5.1 Κατανομή της μετανάστευσης  

33. Συνιστούμε την αντικατάσταση του συστήματος του Δουβλίνου με μια νομικά δεσμευτική 
συνθήκη για τη διασφάλιση δίκαιης, ισόρροπης και αναλογικής κατανομής των αιτούντων άσυλο 
στην ΕΕ με βάση την αλληλεγγύη και τη δικαιοσύνη. Επί του παρόντος, οι πρόσφυγες 
υποχρεούνται να υποβάλλουν τις αιτήσεις ασύλου τους στο κράτος μέλος της ΕΕ στο οποίο 
φθάνουν για πρώτη φορά. Αυτή η αλλαγή συστήματος θα πρέπει να είναι όσο το δυνατόν 
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ταχύτερη. Η πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για ένα νέο σύμφωνο της ΕΕ για τη 
μετανάστευση και το άσυλο από το 2020 αποτελεί καλή αρχή και θα πρέπει να λάβει νομική 
μορφή, δεδομένου ότι περιλαμβάνει ποσοστώσεις για την κατανομή των προσφύγων μεταξύ των 
κρατών μελών της ΕΕ. 

Απευθύνουμε αυτή τη σύσταση διότι το ισχύον σύστημα του Δουβλίνου δεν σέβεται τις αρχές της 
αλληλεγγύης και της δικαιοσύνης. Επιβαρύνει σημαντικά τις χώρες που βρίσκονται στα σύνορα της 
ΕΕ, όπου εισέρχονται για πρώτη φορά στο έδαφος της ΕΕ οι περισσότεροι αιτούντες άσυλο. Όλα τα 
κράτη μέλη πρέπει να αναλάβουν την ευθύνη διαχείρισης των προσφυγικών ροών προς την ΕΕ. Η 
ΕΕ είναι μια κοινότητα κοινών αξιών και θα πρέπει να ενεργεί αναλόγως.  

34. Συνιστούμε να παρέχει η ΕΕ στήριξη στα κράτη μέλη της ΕΕ, προκειμένου να διεκπεραιώνουν τις 
αιτήσεις ασύλου με ταχύτερο ρυθμό και σύμφωνα με κοινά πρότυπα. Επιπλέον, θα πρέπει να 
προβλεφθεί ανθρωπιστική στέγαση για τους πρόσφυγες. Για να ελαφρυνθεί το βάρος των 
χωρών άφιξης, συνιστούμε τη μετεγκατάσταση των προσφύγων εντός της ΕΕ γρήγορα και 
αποτελεσματικά μετά την πρώτη άφιξή τους στην ΕΕ, ώστε η αίτησή τους για άσυλο να μπορεί να 
εξετασθεί αλλού εντός της ΕΕ. Για τον σκοπό αυτό, απαιτείται χρηματοδοτική στήριξη από την ΕΕ, 
καθώς και οργανωτική στήριξη μέσω του Οργανισμού της ΕΕ για το Άσυλο. Τα άτομα των οποίων 
έχει απορριφθεί η αίτηση ασύλου πρέπει να επιστρέφονται στις χώρες καταγωγής τους με 
αποτελεσματικό τρόπο, εφόσον η χώρα καταγωγής τους θεωρείται ασφαλής. 

Απευθύνουμε αυτή τη σύσταση διότι οι διαδικασίες ασύλου είναι σήμερα υπερβολικά χρονοβόρες 
και μπορεί να διαφέρουν από το ένα κράτος μέλος στο άλλο. Με την επιτάχυνση των διαδικασιών 
ασύλου, οι πρόσφυγες θα περνούν λιγότερο χρόνο αναμονής έως την τελική απόφαση ασύλου σε 
εγκαταστάσεις προσωρινής στέγασης. Οι αιτούντες άσυλο που γίνονται δεκτοί μπορούν να 
ενταχθούν ταχύτερα στην τελική χώρα προορισμού τους. 

35. Συνιστούμε ισχυρή χρηματοδοτική, υλικοτεχνική και επιχειρησιακή στήριξη της ΕΕ για τη 
διαχείριση της πρώτης υποδοχής, η οποία θα οδηγήσει σε πιθανή ένταξη ή επαναπατρισμό των 
παράτυπων μεταναστών. Δικαιούχοι της εν λόγω στήριξης πρέπει να είναι τα μεθοριακά κράτη 
της ΕΕ που φέρουν το βάρος της εισροής μεταναστών. 

Συνιστούμε ισχυρή στήριξη διότι ορισμένα μεθοριακά κράτη της ΕΕ φέρουν το μεγαλύτερο βάρος 
από την εισροή μεταναστών λόγω της γεωγραφικής τους θέσης. 

36. Συνιστούμε να ενισχυθεί η εντολή του Οργανισμού της ΕΕ για το Άσυλο, ώστε να συντονίζει και 
να διαχειρίζεται την κατανομή των αιτούντων άσυλο εντός των κρατών μελών της ΕΕ, 
προκειμένου να επιτυγχάνεται δίκαιη κατανομή. Η δίκαιη κατανομή απαιτεί να λαμβάνονται 
υπόψη οι ανάγκες των αιτούντων άσυλο, καθώς και οι υλικοτεχνικές και οικονομικές ικανότητες 
των κρατών μελών της ΕΕ και οι ανάγκες τους όσον αφορά την αγορά εργασίας. 

Απευθύνουμε αυτή τη σύσταση διότι ο κεντρικός συντονισμός και η διαχείριση της κατανομής των 
αιτούντων άσυλο, η οποία θεωρείται δίκαιη, τόσο από τα κράτη μέλη όσο και από τους πολίτες 
τους, αποτρέπει χαοτικές καταστάσεις και κοινωνικές εντάσεις, συμβάλλοντας έτσι στην ενίσχυση 
της αλληλεγγύης μεταξύ των κρατών μελών της ΕΕ. 

Υποάξονας 5.2 Κοινή προσέγγιση για το άσυλο 

37. Συνιστούμε είτε τη δημιουργία ενός γενικού θεσμικού οργάνου της ΕΕ είτε την ενίσχυση του 
Οργανισμού της ΕΕ για το Άσυλο, ώστε να διεκπεραιώνει και να αποφασίζει σχετικά με τις 
αιτήσεις ασύλου για ολόκληρη την Ευρωπαϊκή Ένωση βάσει ενιαίων προτύπων. Θα πρέπει 
επίσης να επιφορτιστεί με τη δίκαιη κατανομή των προσφύγων. Το εν λόγω θεσμικό όργανο θα 
πρέπει επίσης να ορίζει ποιες χώρες καταγωγής είναι ασφαλείς και ποιες όχι, και θα πρέπει να 
είναι υπεύθυνο για την επιστροφή των αιτούντων άσυλο, των οποίων η αίτηση έχει απορριφθεί. 
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Απευθύνουμε αυτή τη σύσταση διότι η τρέχουσα πολιτική ασύλου χαρακτηρίζεται από ασαφείς 
αρμοδιότητες και διαφορετικά πρότυπα μεταξύ των κρατών μελών της ΕΕ. Αυτό οδηγεί σε έλλειψη 
συνέπειας όσον αφορά τη διεκπεραίωση των διαδικασιών ασύλου σε ολόκληρη την ΕΕ. Επιπλέον, ο 
Οργανισμός της ΕΕ για το Άσυλο διαθέτει επί του παρόντος μόνο «ήπια» εξουσία. Μπορεί μόνο να 
συμβουλεύει τα κράτη μέλη σε θέματα ασύλου. 

38. Συνιστούμε τη δημιουργία, χωρίς καθυστέρηση, ειδικών κέντρων ασύλου για ασυνόδευτους 
ανηλίκους σε όλα τα κράτη μέλη της ΕΕ. Αυτό θα πρέπει να γίνει με σκοπό τη στέγαση και την 
παροχή φροντίδας στους ανηλίκους ανάλογα με τις ιδιαίτερες ανάγκες τους, το συντομότερο 
δυνατόν.  

Απευθύνουμε αυτή τη σύσταση διότι: 
1) Πολλοί ανήλικοι είναι πιθανό να έχουν υποστεί ψυχικά τραύματα (όταν προέρχονται από 
περιοχές συγκρούσεων). 
2) Διαφορετικά παιδιά θα έχουν διαφορετικές ανάγκες (ανάλογα με την ηλικία, την υγεία κ.λπ.). 
3) Η εφαρμογή αυτής της σύστασης θα διασφάλιζε ότι οι ευάλωτοι και ψυχικά τραυματισμένοι 
ανήλικοι θα λαμβάνουν όλη την αναγκαία φροντίδα το ταχύτερο δυνατόν. 
4) Οι ανήλικοι είναι μελλοντικοί Ευρωπαίοι πολίτες και, συνεπώς, εάν αντιμετωπιστούν κατάλληλα, 
θα συμβάλουν θετικά στο μέλλον της Ευρώπης. 

39. Συνιστούμε τη θέσπιση ενός κοινού και διαφανούς συστήματος το οποίο θα διαχειρίζεται την 
ταχεία διεκπεραίωση των αιτήσεων ασύλου. Η διαδικασία αυτή θα πρέπει να προβλέπει 
ελάχιστα πρότυπα και να εφαρμόζεται ισότιμα σε όλα τα κράτη μέλη. 

Απευθύνουμε αυτή τη σύσταση διότι: 
1) Η εφαρμογή της σύστασης αυτής θα οδηγούσε σε ταχύτερο και διαφανέστερο τρόπο 
διεκπεραίωσης των αιτήσεων ασύλου. 
2) Η μη επίσπευση της διαδικασίας ασύλου οδηγεί σε παρανομία και εγκληματικότητα. 
3) Τα ελάχιστα πρότυπα που αναφέρονται στη σύστασή μας θα πρέπει να περιλαμβάνουν τον 
σεβασμό των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, την υγεία και τις εκπαιδευτικές ανάγκες των αιτούντων 
άσυλο. 
4) Η εφαρμογή αυτής της σύστασης θα οδηγήσει στην πρόσβαση στην απασχόληση και στην 
αυτάρκεια, συμβάλλοντας θετικά στην κοινωνία της ΕΕ. Η τακτοποίηση του εργασιακού 
καθεστώτος αποτρέπει τις καταχρήσεις έναντι των αιτούντων άσυλο στο εργασιακό περιβάλλον. 
Αυτό δεν θα μπορούσε παρά να καταστήσει πιο επιτυχή την ένταξη όλων των ενδιαφερομένων. 
5) Η παρατεταμένη παραμονή σε κέντρα ασύλου έχει αρνητικές συνέπειες όσον αφορά την ψυχική 
υγεία και την ευεξία των τροφίμων. 

40. Συνιστούμε θερμά την πλήρη αναθεώρηση όλων των συμφωνιών και της νομοθεσίας που 
διέπουν το άσυλο και τη μετανάστευση στην Ευρώπη. Συνιστούμε επίσης να υιοθετηθεί μια 
προσέγγιση «για όλη την Ευρώπη». 
 

Απευθύνουμε αυτή τη σύσταση διότι: 
1) Όλες οι ισχύουσες συμφωνίες είναι ανεφάρμοστες, ανέφικτες, και δεν είναι πλέον κατάλληλες 
για τον επιδιωκόμενο σκοπό από το 2015 μέχρι σήμερα. 
2) Η ΕΕ θα πρέπει να είναι ο πρώτος «οργανισμός» που διαχειρίζεται όλους τους άλλους 
οργανισμούς και ΜΚΟ που ασχολούνται άμεσα με θέματα ασύλου.  
3) Τα θιγόμενα κράτη μέλη είναι όσα αφήνονται εν πολλοίς μόνα να αντιμετωπίσουν το ζήτημα 
αυτό. Η «à la carte» στάση που τηρούν ορισμένα κράτη μέλη δεν αποτυπώνει σωστά την ενότητα 
της ΕΕ. 
4) Η νέα στοχευμένη νομοθεσία θα επιτρέψει ένα καλύτερο μέλλον για όλους τους αιτούντες 
άσυλο και θα οδηγήσει σε μια πιο ενοποιημένη Ευρώπη. 
5) Τα κενά στην ισχύουσα νομοθεσία δίνουν λαβή για συγκρούσεις και δυσαρμονία σε όλη την 
Ευρώπη και προκαλούν αυξημένη μισαλλοδοξία μεταξύ των ευρωπαίων πολιτών έναντι των 
μεταναστών. 
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6) Η ενίσχυση της σχετικής νομοθεσίας θα οδηγήσει σε μείωση της εγκληματικότητας και των 
καταχρήσεων του ισχύοντος συστήματος ασύλου. 
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Παράρτημα I: Πώς εκπονήθηκαν οι συστάσεις; 

A. Επισκόπηση της 3ης συνεδρίασης  

  

3η 
συνεδρία
ση 

 

1η ημέρα 

Επανασύνδεση, ιεράρχηση 
προτεραιοτήτων και έναρξη 

2η ημέρα 

Μετατροπή των 
προσανατολισμών σε τελικές 

συστάσεις 

3η ημέρα 

Ψηφοφορία επί των τελικών 
συστάσεων 

Ψηφοφορία επί των 
τελικών συστάσεων 

Μετατροπή των 
προσανατολισμών σε 

συστάσεις 

Καλωσόρισμα και στόχοι 
για το Σαββατοκύριακο 

Ανοιχτό φόρουμ 

Ανάγνωση και 
ιεράρχηση 

προσανατολισμών 

Ανάδραση προς άλλες 
ομάδες 

Οριστικοποίηση των 
συστάσεων 

Μετατροπή των 
προσανατολισμών σε 

συστάσεις 

Ολομέλε
ια 

Ανοιχτό 
φόρουμ 

Εργασίες 
υποομάδω
ν 
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4η Ομάδα Ευρωπαίων Πολιτών: «Η ΕΕ στον κόσμο / μετανάστευση» 

Β. Τρόπος ανάπτυξης συστάσεων  

 

 

 

 

 

 

  

ΒΗΜΑ 1 - ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΙ 
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ΒΗΜΑ 2 - ΟΜΑΔΟΠΟΙΗΣΗ 

ΒΗΜΑ 4 - ΣΥΣΤΑΣΕΙΣ 
ΒΉΜΑ 3 - ΠΡΟΤΕΡΑΙΌΠΟΙΗΣΗ 5 
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4η Ομάδα Ευρωπαίων Πολιτών: «Η ΕΕ στον κόσμο / μετανάστευση» 

Γ. Λεπτομερής διαδικασία ανάπτυξης συστάσεων 

Παρασκευή 11.2.2022 

Ολομέλεια 1 

Στόχος: Επανασύνδεση της ομάδας και προετοιμασία για την 3η συνεδρίαση 

Καλωσόρισμα· Ο λόγος στους πολίτες· Ενημέρωση της πλατφόρμας· Ημερήσια διάταξη για το 
Σαββατοκύριακο· Παρουσίαση της μεθοδολογίας της συνεδρίασης 

Ανοιχτό φόρουμ 1 

Στόχος: Ιεράρχηση προσανατολισμών 

Ανάγνωση των προσανατολισμών και άτυπη συζήτηση σε δύο αίθουσες (χωρίς διερμηνεία)· 
ιεράρχηση προσανατολισμών με αυτοκόλλητα· Κάθε πολίτης έλαβε πενήντα αυτοκόλλητα (δέκα 
πράσινα για τον άξονα 1, δέκα κόκκινα για τον άξονα 2, δέκα μπλε για τον άξονα 3, δέκα κίτρινα για 
τον άξονα 4, δέκα πορτοκαλί για τον άξονα 5) και προέβη στην ιεράρχηση έως και δέκα 
προσανατολισμών ανά άξονα.  

 

 

 

 

 

 

 

  

 

Εργασίες της υποομάδας 1 

Υποάξονας 5 
Ευθύνη και 
αλληλεγγύη 
σε ολόκληρη 
την ΕΕ 

 

Υποάξονας 

5.1 

Κατανομή 
της 
μετανάστευ
σης

Άξονας 3  
Μια ισχυρή ΕΕ 
σε έναν 
ειρηνικό κόσμο 

 

Υποάξονας 3.1 

Ασφάλεια και 
άμυνα 

Άξονας 1 

Αυτάρκεια και 
σταθερότητα 

 

Υποάξονας 1.1 

Αυτονομία της 
ΕΕ 

Άξονας 4 Η 
μετανάστε
υση από 
την 
ανθρώπινη 
σκοπιά 

 

Υποάξονας 

4.1 Ένταξη 

Άξονας 2 

Η ΕΕ ως 
διεθνής 
εταίρος 

 

Υποάξονας  
2.2 Διεθνής 
δράση για το 
κλίμα 
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4η Ομάδα Ευρωπαίων Πολιτών: «Η ΕΕ στον κόσμο / μετανάστευση» 

Στόχος: Έναρξη της μετατροπής των προσανατολισμών σε συστάσεις 

Σάββατο 12.2.2022 

Εργασίες της υποομάδας 2 

Στόχος 1: Μετατροπή των προσανατολισμών σε συστάσεις 

Ακολουθήθηκε η ίδια μεθοδολογία όπως και στις εργασίες της υποομάδας 1. 

Στόχος 2: Υποβολή/λήψη ανάδρασης σε/από άλλες υποομάδες από τον ίδιο άξονα. 

Στόχος 3: Υποβολή/λήψη ανάδρασης σε/από άλλες υποομάδες από διαφορετικούς άξονες. 

Συνεχίστηκε η ίδια μεθοδολογία όπως και πριν. 

Στόχος 4: Ολοκλήρωση των συστάσεων 

Σε αυτό το τελευταίο στάδιο, επιχειρήθηκε να ενσωματωθεί η ανάδραση από τις άλλες υποομάδες 
και από την επαλήθευση των γεγονότων. Οι υποομάδες ολοκλήρωσαν τις συστάσεις τους. 

Κυριακή 13.2.2022 

Ανοιχτό φόρουμ 2 

Στόχος: Επεξεργασία των βασικών μηνυμάτων προς την Ολομέλεια της Διάσκεψης 

Η ομάδα των 20 εκπροσώπων από τις ειδικές ομάδες στην ολομέλεια της Διάσκεψης εργάστηκε 
επίσης μεταξύ των συνεδριάσεων για την εκπόνηση των βασικών μηνυμάτων. Για τον σκοπό αυτό, 
πραγματοποίησαν συνεντεύξεις με άλλους συμμετέχοντες για να προσπαθήσουν να αποτυπώσουν 
αυτά τα μηνύματα και να είναι σε θέση να κοινοποιήσουν τα πορίσματα της ειδικής ομάδας με 
απλό τρόπο. Τα βασικά μηνύματα θα πρέπει να αντικατοπτρίζουν τις συστάσεις και την 
αιτιολόγησή τους. 

Ολομέλεια 2 

Στόχος: Ψηφοφορία επί των συστάσεων 

Οδηγίες προς τους συμμετέχοντες: 

 

1. Πατήστε ένα κουμπί στην 
ταμπλέτα 

 

2. Σαρώστε έναν κωδικό QR 
για να έχετε πρόσβαση στον 
σύνδεσμο του εντύπου με τις 
συστάσεις του άξονα 

 

3. Ελέγξτε τον προσωπικό σας 
αριθμό ταυτοποίησης (PIN) 
που βρίσκεται πίσω από την 
ταμπλέτα 
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4. Γράψτε το PIN στο έντυπο 

 

 

5. Ψηφίστε αντίχειρα προς τα 
πάνω ή προς τα κάτω για 
καθεμία από τις συστάσεις σε 
κάθε άξονα και πατήστε 
Αποστολή 

 

 

 

 

 

 

6. Εγκρίνονται οι συστάσεις με 
που υπερψηφίζονται από 
τουλάχιστον το 70% των 
ψηφισάντων. 
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Παράρτημα II: Συμβολή ειδικών και επαληθευτών γεγονότων για την υποστήριξη της διαδικασίας 
επαλήθευσης γεγονότων 

Η συμβολή των ειδικών και των επαληθευτών γεγονότων συντονίστηκε από το λεγόμενο «Κέντρο 
Γνώσης και Πληροφόρησης – KICK», το οποίο αποτελείται από μέλη της κοινής γραμματείας και της 
ομάδας διαβούλευσης. Όποτε συμμετέχοντες, διαμεσολαβητές, παρατηρητές ή ειδικοί εντόπιζαν 
την ανάγκη για πραγματολογική διευκρίνιση, ενημέρωναν το KICK, το οποίο διαβίβαζε την ερώτηση 
στον αρμόδιο ειδικό και/ή επαληθευτή γεγονότων. 

Ένας αριθμός ειδικών παρακολούθησε τις εργασίες των υποομάδων, τόσο επιτόπου όσο και 
διαδικτυακά, προκειμένου να είναι σε θέση να ενεργοποιήσει την επαλήθευση των γεγονότων. 
Επιπλέον, ειδικοί από τα τρία θεσμικά όργανα κλήθηκαν να απαντήσουν σε ερωτήσεις 
επαλήθευσης γεγονότων στους αντίστοιχους τομείς εμπειρογνωμοσύνης τους, ιδίως όσον αφορά 
τα ήδη υφιστάμενα κανονιστικά και άλλα μέσα πολιτικής.  

Οι ειδικοί και οι επαληθευτές γεγονότων κλήθηκαν να απαντήσουν σε πολύ σύντομη προθεσμία, 
δίνοντας ένα όσο το δυνατόν σαφέστερο κείμενο το οποίο να μπορεί ο διαμεσολαβητής να 
διαβιβάσει στους συμμετέχοντες κατόπιν έγκρισης του KICK. Ήταν διαθέσιμοι οι κάτωθι ειδικοί, δεν 
έλαβαν όλοι ερωτήσεις και ορισμένοι παρείχαν τη συμβολή τους στο πλαίσιο διαφόρων αξόνων.  

Κατάλογος ειδικών επιτόπου και διαδικτυακά: 

Ειδικοί για τον Άξονα 1: Αυτάρκεια και σταθερότητα  

● Sophie Vanhoonacker, Κάτοχος έδρας διοικητικής διακυβέρνησης και καθηγήτρια Jean 
Monnet στη Σχολή Τεχνών και Κοινωνικών Επιστημών (FASoS), Πανεπιστήμιο του 
Μάαστριχτ. 

● Martijn Pluim, Διευθυντής Διαλόγων και Συνεργασίας για τη Μετανάστευση στο Διεθνές 
Κέντρο Ανάπτυξης Μεταναστευτικών Πολιτικών (ICMPD).  

Ειδικοί για τον Άξονα 2: Η ΕΕ ως διεθνής εταίρος 

● Heidi Maurer, Ερευνήτρια στο Τμήμα Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και Διοίκησης του 
Πανεπιστημίου του Δουνάβεως του Krems.  

● Anna Herranz-Surrallés, Αναπληρώτρια καθηγήτρια διεθνών σχέσεων και πολιτικής 
επιστήμης, Σχολή Τεχνών και Κοινωνικών Επιστημών, Πανεπιστήμιο του Μάαστριχτ. 

● Nadya Dedikova, Διπλωματική συντάκτρια, Διπλωματία της Πράσινης Συμφωνίας της ΕΕ. 
● Bernard Hoekman, Καθηγητής και διευθυντής του ερευνητικού τομέα «Global Economics» 

(Παγκόσμια Οικονομία) στο Κέντρο Προηγμένων Σπουδών Robert Schuman, Ευρωπαϊκό 
Πανεπιστημιακό Ινστιτούτο της Φλωρεντίας.  

● Andrea Ott, Καθηγήτρια δικαίου των εξωτερικών σχέσεων της ΕΕ στη Νομική Σχολή του 
Πανεπιστημίου του Μάαστριχτ. 

● Wolfgang Koeth, Λέκτορας στο Ευρωπαϊκό Ινστιτούτο Δημόσιας Διοίκησης. 

Ειδικοί για τον Άξονα 3: Μια ισχυρή ΕΕ σε έναν ειρηνικό κόσμο  

● Steven Blockmans, Διευθυντής έρευνας στο Κέντρο Μελετών Ευρωπαϊκής Πολιτικής, 
Καθηγητής του ευρωπαϊκού δικαίου εξωτερικών σχέσεων και διακυβέρνησης στο 
Πανεπιστήμιο του Άμστερνταμ και αρχισυντάκτης της European Foreign Affairs Review.  

● Michael Zinkanell, Αναπληρωτής Διευθυντής του AIES. 

https://www.maastrichtuniversity.nl/s.vanhoonacker
https://www.icmpd.org/authors/martijn-pluim
https://www.coleurope.eu/whoswho/person/heidi.maurer
https://www.maastrichtuniversity.nl/anna.herranz
https://europeanclimate.org/member/dedikova/
https://www.eui.eu/people?id=bernard-hoekman
https://www.maastrichtuniversity.nl/a.ott
https://www.eipa.eu/speaker/wolfgang-koeth/
https://www.ceps.eu/ceps-staff/steven-blockmans/
https://www.aies.at/english/staff/zinkanell.php
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● Leonard Schuette, διδακτορικός ερευνητής στο πλαίσιο του έργου NestIOr «Who gets to 
live forever? Toward an Institutional Theory on the Decline and Death of International 

Organisations», Πανεπιστήμιο του Μάαστριχτ. 
● Béata Huszka, Βοηθός καθηγήτρια στο Πανεπιστήμιο Eötvös Loránd.  

● John O’Brennan, Κάτοχος έδρας Jean Monnet για την ευρωπαϊκή ολοκλήρωση και 
Διευθυντής του Κέντρου Ευρωπαϊκών και Ευρασιατικών Σπουδών του Maynooth.  

Ειδικοί για τον Άξονα 4: Η μετανάστευση από ανθρώπινη σκοπιά  

● Rainer Münz, Επισκέπτης Καθηγητής στο Πανεπιστήμιο Κεντρικής Ευρώπης.  

● Rainer Bauböck, Καθηγητής μερικής απασχόλησης στο Πρόγραμμα Παγκόσμιας 
Διακυβέρνησης του Κέντρου Προηγμένων Σπουδών του Ευρωπαϊκού Πανεπιστημιακού 
Ινστιτούτου. 

● Talitha Mortimer Dubow, Ερευνητής στην Ομάδα για τη Μετανάστευση στο UNU-MERIT/ 

Maastricht Graduate School of Governance, Πανεπιστήμιο του Μάαστριχτ. 
● Martijn Pluim, Διευθυντής Διαλόγων και Συνεργασίας για τη Μετανάστευση στο Διεθνές 

Κέντρο Ανάπτυξης Μεταναστευτικών Πολιτικών (ICMPD).  
● Lalaine Siruno, Διδάκτωρ, School of Business and Economics, Maastricht Graduate School of 

Governance, Πανεπιστήμιο του Μάαστριχτ. 
● Jérôme Vignon, Σύμβουλος στο Ινστιτούτο Jacques Delors. 

Ειδικοί για τον Άξονα 5: Ευθύνη και αλληλεγγύη σε ολόκληρη την ΕΕ 

● Violeta Moreno-Lax, Καθηγήτρια Νομικής στο Πανεπιστήμιο Queen Mary του Λονδίνου.  
● Philippe De Bruycker, Καθηγητής και κάτοχος έδρας Jean Monnet για το ευρωπαϊκό δίκαιο 

για τη μετανάστευση και το άσυλο στο Ινστιτούτο Ευρωπαϊκών Σπουδών του Université 
Libre των Βρυξελλών. 

 

  

https://www.maastrichtuniversity.nl/p70066791
https://tatk.elte.hu/en/staff/huszka-beata
https://www.maynoothuniversity.ie/faculty-social-sciences/our-people/john-obrennan
https://www.apa-campus.at/trainer/dr-rainer-muenz/
https://www.eui.eu/people?id=rainer-baubock
https://www.maastrichtuniversity.nl/t.mortimerdubow
https://www.icmpd.org/authors/martijn-pluim
https://www.merit.unu.edu/about-us/profile/?staff_id=3779
https://institutdelors.eu/en/tous-les-contributeurs/jerome-vignon/
https://www.qmul.ac.uk/law/people/academic-staff/items/morenolax.html
https://cde.ulb.be/member/philippe-de-bruycker/
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Παράρτημα ΙΙI: Άλλες συστάσεις που εξετάστηκαν από την ομάδα και δεν υιοθετήθηκαν 
 

 

Άξονας 1 Αυτάρκεια και σταθερότητα  

 

Υποάξονας 1.1 Αυτονομία της ΕΕ 

 

Συνιστούμε, όταν το ζητούν οι αναπτυσσόμενες χώρες, να εκτελούνται προγράμματα 
παρέμβασης για την οικονομική ανάπτυξη, που θα βασίζονται σε εταιρικές σχέσεις 
προσαρμοσμένες στις ανάγκες κάθε κράτους ή/και σε εμπορικές συμφωνίες, μετά από μια 
πρώτη μελέτη του οικονομικού δυναμικού τους και, στη συνέχεια, τη χορήγηση οικονομικής 
στήριξης και την εξασφάλιση επαγγελματικής κατάρτισης. 

Απευθύνουμε αυτή τη σύσταση διότι οδηγεί στην ανάπτυξη της βιομηχανικής ανεξαρτησίας, 
δημιουργώντας θέσεις εργασίας που βελτιώνουν τη συνολική κατάσταση/καθεστώς της 
μετανάστευσης· αυτό μπορεί επίσης να συμβάλει στη βελτίωση των εμπορικών συμφωνιών στις 
αναπτυσσόμενες χώρες. 
 

 

Άξονας 2: Η ΕΕ ως διεθνής εταίρος  

 

Υποάξονας 2.1 Εμπόριο και σχέσεις σε μια δεοντολογική προοπτική 

 

Συνιστούμε να συμπεριλάβει η ΕΕ κανονισμούς που υποχρεώνουν τις εταιρείες να ελέγχουν την 
αλυσίδα εφοδιασμού τους, παρέχοντας περιοδικά πλήρη έκθεση (ελέγχου) και να θέτουν όρους 
που ανταμείβουν και περιορίζουν τις εισαγωγές, σύμφωνα με δεοντολογικά κριτήρια. Ανάλογα 
με το μέγεθος, η εταιρεία θα πρέπει να υποβάλει έκθεση εσωτερικού και/ή εξωτερικού ελέγχου.  
 

Απευθύνουμε αυτή τη σύσταση, προκειμένου να επεκταθεί η δεοντολογική προοπτική κατά τις 
συναλλαγές με την ΕΕ μέσω της παρακολούθησης της δραστηριότητας των εταιρειών στην αλυσίδα 
εφοδιασμού σε όλες τις χώρες, με παροχή κινήτρων στις εταιρείες ώστε να συμπεριφέρονται με 
βάση δεοντολογικά κριτήρια σε ό,τι αφορά τη χρήση επικίνδυνων προϊόντων, τα εργασιακά 
δικαιώματα και συνθήκες, την ενδεχόμενη χρήση της παιδικής εργασίας και την προστασία του 
περιβάλλοντος. Η σύσταση αυτή δεν θα ισχύει για διαδικτυακά προϊόντα που αγοράζονται 
απευθείας από τον καταναλωτή. 
 

 

Άξονας 3: Μια ισχυρή ΕΕ σε έναν ειρηνικό κόσμο 

 

Υποάξονας 3.1 Ασφάλεια και Άμυνα 

 

Συνιστούμε να ανασχεδιαστεί η σημερινή ευρωπαϊκή αρχιτεκτονική ασφάλειας, ώστε να 
καταστεί μια πιο αποδοτική, αποτελεσματική και ικανή υπερεθνική δομή. Αυτό θα οδηγήσει 
τελικώς στη δημιουργία των «Κοινών Ενόπλων Δυνάμεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης». Η εξέλιξη 
αυτή προϋποθέτει τη σταδιακή ολοκλήρωση και τη συνακόλουθη μετατροπή των εθνικών 
ενόπλων δυνάμεων. Αυτή η ενοποίηση των στρατιωτικών δυνατοτήτων και ικανοτήτων σε 
ολόκληρη την Ευρωπαϊκή Ένωση αναμένεται επίσης να προωθήσει μια διαρκή ευρωπαϊκή 
ολοκλήρωση. Η δημιουργία των Κοινών Ενόπλων Δυνάμεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης θα 
απαιτήσει επίσης νέα συμφωνία συνεργασίας με το ΝΑΤΟ, καθώς και με τα μη ευρωπαϊκά κράτη 
μέλη του ΝΑΤΟ. 
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Σύμφωνα με τη σύσταση αυτή, αναμένουμε ότι οι στρατιωτικές δομές εντός της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης θα είναι οικονομικά πιο αποδοτικές και ικανές να αντιδρούν και να αναλαμβάνουν δράση 
όπου απαιτείται. Ως συνέπεια αυτής της ολοκληρωμένης προσέγγισης, η Ευρωπαϊκή Ένωση 
αναμένεται να είναι σε καλύτερη θέση να ενεργεί αποφασιστικά και συντονισμένα σε κρίσιμες 
καταστάσεις. 
 

 

Άξονας 4: Η μετανάστευση από ανθρώπινη σκοπιά  

 

Υποάξονας 4.1 Διόρθωση των αιτιών της μετανάστευσης 

 

Συνιστούμε να δημιουργήσει η ΕΕ ένα πρωτόκολλο δράσης σχετικά με την επικείμενη 
προσφυγική κρίση που θα προκύψει από την κλιματική κρίση. Στο πλαίσιο αυτού του 
πρωτοκόλλου, η ΕΕ πρέπει να διευρύνει τον ορισμό των προσφύγων και των αιτούντων άσυλο, 
ώστε να είναι ολοκληρωμένος και να περιλαμβάνει τα άτομα που πλήττονται από την κλιματική 
αλλαγή. Δεδομένου ότι πολλοί μετανάστες δεν θα έχουν την ευκαιρία να επιστρέψουν στις 
χώρες καταγωγής τους επειδή δεν θα είναι κατοικήσιμες, ένα άλλο μέρος του πρωτοκόλλου θα 
πρέπει να διασφαλίζει ότι οι θεσμοί θα βρουν νέες χρήσεις για τις περιοχές που πλήττονται από 
την κλιματική αλλαγή, ώστε να στηρίξουν τους μετανάστες που έχουν εγκαταλείψει τα εν λόγω 
εδάφη. Για παράδειγμα, οι πλημμυρισμένες ζώνες θα μπορούσαν να χρησιμοποιηθούν για τη 
δημιουργία αιολικών πάρκων. 
 

Απευθύνουμε αυτή τη σύσταση διότι είμαστε όλοι υπεύθυνοι για την κλιματική κρίση. Ως εκ 
τούτου, έχουμε ευθύνη έναντι εκείνων που πλήττονται περισσότερο. Παρόλο που δεν διαθέτουμε 
ούτε προβλέψεις ούτε συγκεκριμένα δεδομένα για τους μελλοντικούς κλιματικούς πρόσφυγες, η 
κλιματική αλλαγή είναι κάτι που θα επηρεάσει σίγουρα τις ζωές εκατομμυρίων ανθρώπων. 
 

 

Υποάξονας 4.2 Ανθρώπινοι παράγοντες 

 

Συνιστούμε την άμεση ενίσχυση και χρηματοδότηση των νόμιμων, ανθρωπιστικών οδών και 
μέσων μεταφοράς για τους πρόσφυγες από περιοχές κρίσης με οργανωμένο τρόπο. Το ειδικό 
σύστημα των ευρωπαϊκών οδών ασφάλειας (SER) θα πρέπει να θεσπιστεί και να ρυθμιστεί από 
τον ειδικό φορέα που θα συσταθεί ειδικά για τον σκοπό αυτό. Ο οργανισμός αυτός, 
συγκροτημένος μέσω της νομοθετικής διαδικασίας, θα διαθέτει τις δικές του ειδικές 
αρμοδιότητες που θα κατοχυρώνονται στον εσωτερικό κανονισμό του.  
 

Η εμπορία ανθρώπων και το λαθρεμπόριο αποτελούν σοβαρά ζητήματα που πρέπει να 
αντιμετωπιστούν. Η σύστασή μας θα οδηγήσει σίγουρα στη μείωση αυτών των ανησυχιών.  
 

 

Υποάξονας 4.3 Ένταξη 

 

Συνιστούμε τη θέσπιση ευρωπαϊκής οδηγίας που θα διασφαλίζει ότι κάθε περιοχή διαβίωσης σε 
κάθε κράτος μέλος δεν θα μπορεί να έχει κατοίκους τρίτων χωρών σε ποσοστό άνω του 30 %. Ο 
στόχος αυτός θα πρέπει να επιτευχθεί έως το 2030, και τα ευρωπαϊκά κράτη μέλη πρέπει να 
λάβουν στήριξη για την υλοποίησή του. 
 

Απευθύνουμε αυτή τη σύσταση διότι μια πιο ομοιόμορφη γεωγραφική κατανομή θα οδηγήσει σε 
καλύτερη αποδοχή των μεταναστών από τον τοπικό πληθυσμό και, ως εκ τούτου, σε βελτιωμένη 
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ένταξη. Το ποσοστό αυτό αποτελεί έμπνευση που αντλείται από μια νέα πολιτική συμφωνία στη 
Δανία.   
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Παράρτημα IV: Ομαδοποιημένοι προσανατολισμοί 
 

Άξονας 1: Αυτάρκεια και σταθερότητα  

 

1.1. Αυτονομία της ΕΕ  

 

1. 1.1.1.1 προσανατολισμός: Δυνητικά όλα τα ευρωπαϊκά κράτη μέλη θα πρέπει να 
συμμετέχουν στο ευρώ, αλλά πρέπει να πληρούνται τα κριτήρια προσχώρησης. 
 

2. 1.1.1.2 προσανατολισμός: Τα κέρδη από κερδοσκοπία σε κρυπτονομίσματα θα πρέπει να 
φορολογούνται· τα κρυπτονομίσματα δεν θα πρέπει να αναγνωρίζονται ως επίσημο μέσο 
πληρωμής.  
 

3. Ομαδοποίηση 2 προσανατολισμών 

 

1.1.2.1 προσανατολισμός: Θα πρέπει να υπάρχουν κίνητρα για παραγωγή στην Ευρώπη 
και να υποστηρίζονται οι Ευρωπαίοι εργαζόμενοι. 
1.1.11.1 προσανατολισμός: Προτείνουμε τα κράτη μέλη της ΕΕ και, εμμέσως, οι 
επενδυτές που προέρχονται από αυτά να έχουν ευνοϊκότερους όρους σύναψης 
συμβάσεων από ό,τι οι επενδυτές εκτός Ένωσης που προσπαθούν να επενδύσουν στην 
Ένωση.  

 

4. 1.1.2.2 προσανατολισμός: Τα τρόφιμα από τοπικές πηγές θα πρέπει να προωθούνται και 
να υποστηρίζονται οικονομικά.  
 

5. 1.1.3.1 προσανατολισμός: Η συμμόρφωση με τα πρότυπα του ΠΟΕ θα πρέπει να 
πιστοποιείται και να κατοχυρώνεται από ανεξάρτητους φορείς. 
 

6. Ομαδοποίηση 3 προσανατολισμών 
 

1.1.4.1 προσανατολισμός: Οι εταιρείες θα πρέπει να υποχρεούνται να παίρνουν πίσω όλα 
τα προϊόντα τους.  
1.1.4.2 προσανατολισμός: Οι εταιρείες θα πρέπει να υποχρεούνται να προσφέρουν 10ετή 
εγγύηση για τα προϊόντα τους και 20ετή εγγύηση για τη διαθεσιμότητα ανταλλακτικών. 
1.1.10.2 προσανατολισμός: Σύμφωνα με τις παρατηρήσεις της 1ης Ομάδας, πιστεύουμε 
ότι η 10ετής εγγύηση για τα προϊόντα και η 20ετής για τη διαθεσιμότητα ανταλλακτικών 
θα μπορούσαν να βοηθήσουν.  

 

7. Ομαδοποίηση 4 προσανατολισμών 

 

1.1.4.3 προσανατολισμός: Τα προϊόντα θα πρέπει να λαμβάνουν κωδικό QR στην αλυσίδα 
παραγωγής και εφοδιασμού τους. 
1.1.10.1 προσανατολισμός: Προτείνουμε, πρώτα απ’ όλα, να δημιουργηθεί ένα σύστημα 
υψηλών προτύπων ώστε τα προϊόντα της ΕΕ να καταστούν πρότυπο για όλα τα εισαγόμενα 
εμπορεύματα. 
1.1.14.1 προσανατολισμός: Η ΕΕ θα πρέπει να διαθέτει πρόγραμμα λογοδοσίας της 
εταιρείας για να τις ενθαρρύνει να τηρούν τη νομοθεσία στην αλυσίδα εφοδιασμού και να 
τις αποθαρρύνει να αναθέτουν υπηρεσίες σε χώρες που εκμεταλλεύονται εργαζομένους ή 
δεν ασκούν δραστηριότητες με βιώσιμο τρόπο. 
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2.1.2.1 προσανατολισμός: Συστήματα πιστοποίησης που να μπορούν να ενημερώνουν τους 
καταναλωτές σχετικά με το περιβάλλον και τις συνθήκες εργασίας (π.χ. δεοντολογικές 
μέθοδοι παραγωγής / οικολογική βαθμολογία).  
 

8. 1.1.5.1 προσανατολισμός: Τα κριτήρια βιωσιμότητας και δεοντολογίας θα πρέπει πάντα να 
λαμβάνονται υπόψη στις διεθνείς εμπορικές συμφωνίες. 
 

9. 1.1.5.2 προσανατολισμός: Θα πρέπει να επιβληθούν περισσότερες κυρώσεις και δασμοί 
στις εισαγωγές από χώρες που δεν τηρούν τα πρότυπα.  
 

10. 1.1.6.1 προσανατολισμός: Θα πρέπει να υπάρξουν περισσότερες εταιρικές σχέσεις στον 
τομέα της τεχνολογίας και της Ε&Α με χώρες που δεν είναι ήδη ένας από τους μεγάλους 
εταίρους (π.χ. Ταϊβάν, Αφρική, Λατινική Αμερική).  
 

11. 1.1.6.2 προσανατολισμός: Θα πρέπει να διατηρούμε και να στηρίζουμε περισσότερα 
διεθνή σχολεία εκτός Ευρώπης· Οι ευρωπαϊκές δεοντολογικές αξίες θα πρέπει να 
διδάσκονται στα σχολεία.  
 

12. 1.1.7.2 προσανατολισμός: Θα πρέπει να μειωθεί η εξάρτηση από το αυτοκίνητο, με την 
επέκταση των δημόσιων συγκοινωνιών. 
 

13. Ομαδοποίηση 3 προσανατολισμών 

 

1.1.8.1 προσανατολισμός: Προτείνουμε να παρέχονται κάποιου είδους επιδοτήσεις στους 
παραγωγούς που εργάζονται σε περιοχές που είναι οι πλέον επιρρεπείς σε αυτή την τάση. 
1.1.8.3 προσανατολισμός: Προτείνουμε υψηλή φορολόγηση των υλικών που εξέρχονται 
από την Ευρωπαϊκή Ένωση και προορίζονται για χρήση σε άλλες χώρες. 
1.1.8.4 προσανατολισμός: Μετά τις παρατηρήσεις που ελήφθησαν από την 1η Ομάδα, 
πιστεύουμε ότι μια πιθανή λύση θα ήταν η φορολόγηση των εκπομπών CO2 των 
μεταφορικών εταιρειών. 

 

14. 1.1.8.2 προσανατολισμός: Προτείνουμε τα υλικά / προϊόντα / εμπορεύματα που εξάγονται 
από την ΕΕ και επανεισάγονται στη συνέχεια στην ΕΕ να επιβαρύνονται με πολύ υψηλούς 
φόρους προκειμένου να αποθαρρυνθεί η κατασκευή αγαθών που χρησιμοποιούν ενωσιακά 
υλικά εκτός της ΕΕ. 
 

15. 1.1.9.1 προσανατολισμός: Προτείνουμε οι παραγωγικές δραστηριότητες ορισμένων 
εταιρειών να επιστρέψουν στις χώρες προέλευσης, ούτως ώστε, εμμέσως, μεγάλο μέρος 
της παραγωγής να επιστρέψει στην ΕΕ (αυτό θα μπορούσε να ενθαρρυνθεί μέσω ενός 
συστήματος κινήτρων για τις επιχειρήσεις που επιστρέφουν). 
 

16. 1.1.9.2 προσανατολισμός: Σύμφωνα με τις παρατηρήσεις της Ομάδας 1, πιστεύουμε ότι 
είναι μια καλή λύση για τη μείωση των εξαγωγών κρίσιμων πρώτων υλών, περιορίζοντας τη 
δράση αυτή μόνο σε αυτές και όχι σε όλες τις κατηγορίες υλικών εν γένει. 
 

17. 1.1.12.1 προσανατολισμός: Προτείνουμε μια ενιαία δράση σε επίπεδο ΕΕ όσον αφορά τις 
διαπραγματεύσεις για τις εισαγωγές ή τις εξαγωγές.  
 

18. 1.1.13.1 προσανατολισμός: Σε σχέση με το θέμα αυτό, πιστεύουμε ότι, για να καταδειχθεί 
η ενότητα, η ευρωπαϊκή νομοθεσία σε βασικούς τομείς που έχουν αρχίσει να απασχολούν 
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όλο και περισσότερο τα κράτη μέλη τα τελευταία χρόνια (άμβλωση, δικαιώματα των 
ΛΟΑΤΚΙ κ.λπ.) θα πρέπει να είναι ανώτερη από την εθνική νομοθεσία.  
 

19. Ομαδοποίηση 2 προσανατολισμών 

 

1.1.15.1 προσανατολισμός: Πιστεύουμε ότι οι χώρες αυτές θα πρέπει να βοηθηθούν να 
αναπτύξουν τις παραγωγικές τους ικανότητες μέσω ευρωπαϊκών προγραμμάτων 
παρέμβασης.  
2.1.3.1 προσανατολισμός: Δημιουργία ισχυρότερων σχέσεων με τις αναπτυσσόμενες 
οικονομίες, καθώς και με άλλες χώρες.  

 

20. 1.1.16.1 προσανατολισμός: Πιστεύουμε ότι θα πρέπει να δημιουργηθεί μια πλατφόρμα 
στην οποία θα έχουν όλοι πρόσβαση και η οποία θα παρουσιάζει ευκαιρίες απασχόλησης 
σε ολόκληρη την ΕΕ.  

 

 

1.2 Σύνορα 

 

21. Ομαδοποίηση 2 προσανατολισμών 

 

1.2.3.1 προσανατολισμός: Ο Frontex θα πρέπει να αναλάβει μεγαλύτερη ευθύνη για την 
προστασία των εξωτερικών συνόρων, ευθύνη η οποία δεν θα πρέπει να ανήκει πρωτίστως 
στα εθνικά κράτη. Οι υπάλληλοι του Frontex θα μπορούσαν να εκπαιδεύονται μαζί με 
συνοριοφύλακες στις χώρες μέλη. Ο Frontex θα μπορούσε επίσης να συνεργάζεται στενά 
με την Ευρωπόλ. 
1.2.11.1 προσανατολισμός: Η ΕΕ πρέπει να επεκτείνει τη νομοθεσία της και να δώσει 
περισσότερες εξουσίες και ανεξαρτησία στον Frontex. Ωστόσο, η ΕΕ θα πρέπει ασφαλώς 
να επιβάλει επίσης περισσότερους ελέγχους και να απαιτήσει πλήρη διαφάνεια στη 
λειτουργία του Frontex, προκειμένου να αποφεύγονται οι καταχρήσεις. 

 

22. 1.2.7.1 προσανατολισμός: Θα πρέπει να υπάρχει ένα σύστημα μετανάστευσης εργατικού 
δυναμικού, το οποίο να βασίζεται στις πραγματικές ανάγκες της Ευρώπης· το σύστημα στον 
Καναδά θα πρέπει να αποτελέσει πρότυπο. Θα πρέπει επίσης να υπάρχουν προσφορές 
επαγγελματικών προσόντων, καθώς και προσφορές πολιτιστικής και γλωσσικής ένταξης για 
τους μετανάστες στην Ευρώπη. 
 

23. 1.2.7.2 προσανατολισμός: Θα πρέπει να δοθούν περισσότερα κίνητρα στον ιδιωτικό τομέα, 
ώστε να κρατά την παραγωγή στην ΕΕ και, ως εκ τούτου, να προσφέρει επίσης θέσεις 
εργασίας στους μετανάστες. 
 

24. 1.2.9.2. προσανατολισμός: Ειδικά για τους οικονομικούς πρόσφυγες, η ΕΕ θα πρέπει να 
οργανώσει στη χώρα αναχώρησης τη δυνατότητα ελέγχου των πολιτών (όσον αφορά τις 
δεξιότητες, το ιστορικό τους κ.λπ.) για να καθορίσει ποιος είναι επιλέξιμος να έλθει και να 
εργαστεί στην ΕΕ. Τα εν λόγω κριτήρια ελέγχου πρέπει να είναι δημόσια, και όλοι θα πρέπει 
να μπορούν να τα συμβουλεύονται. Αυτό μπορεί να επιτευχθεί με τη δημιουργία ενός 
(επιγραμμικού) Ευρωπαϊκού Οργανισμού για τη Μετανάστευση. 
 

25. 1.2.10.1 προσανατολισμός: Η ΕΕ πρέπει να διασφαλίσει ότι η πολιτική σε κάθε σύνορο 
είναι η ίδια, σέβεται τα ανθρώπινα δικαιώματα και εγγυάται την ασφάλεια και την υγεία 
όλων των μεταναστών (π.χ. των εγκύων και των παιδιών). Ενδεχομένως σε συνεργασία με 
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τον Frontex. Εάν η χώρα δεν ανταποκρίνεται στα κριτήρια αυτά, η ΕΕ θα πρέπει να την 
τιμωρεί ή ακόμη και να αναλαμβάνει προσωρινά τον έλεγχο σε ένα τμήμα της χώρας, ώστε 
οι πρόσφυγες να μπορούν να διέρχονται από τη χώρα με ασφάλεια (ένα είδος «λευκής 
ζώνης διέλευσης» που προορίζεται για διαμετακόμιση και όχι για διαμονή). 
 

26. 1.2.12.1 προσανατολισμός: Η ΕΕ θα πρέπει να καταστήσει τις ΜΚΟ περιττές, εμποδίζοντάς 
τες από το να αυτενεργούν. Η ίδια η ΕΕ έχει καθήκον να σώζει ζωές και πρέπει να ενεργεί 
με ανθρωπιστικό τρόπο. Οι ΜΚΟ πρέπει να λειτουργούν κατ’ εντολή της ΕΕ και όχι από 
μόνες τους. 

 

Άξονας 2: Η ΕΕ ως διεθνής εταίρος  

 

2.1 Εμπόριο και σχέσεις σε μια δεοντολογική προοπτική 

 

27. Ομαδοποίηση 2 προσανατολισμών 

 

2.1.1.1 προσανατολισμός: Συνεργασία με τον ιδιωτικό τομέα και τους προμηθευτές στις 
ενδιαφερόμενες χώρες, ώστε το πρόβλημα να επιλυθεί στην πηγή. 
2.1.1.2 προσανατολισμός: Διασφάλιση των κατάλληλων κοινωνικών συνθηκών για τα 
παιδιά, συμπεριλαμβανομένης της σχολικής εκπαίδευσης, για παράδειγμα με τη δωρεάν 
σχολική εκπαίδευση, σε χώρες με παιδική εργασία. 

 

28. Ομαδοποίηση 2 προσανατολισμών 

 

2.1.2.2 προσανατολισμός: Παρακολούθηση των εμπορικών συναλλαγών μεταξύ των 
χωρών και διασφάλιση του σεβασμού των ηθικών αξιών.  
2.2.5.3 προσανατολισμός: Ενίσχυση της συνεργασίας με τις χώρες εξαγωγής, για να 
διασφαλιστεί ότι πληρούν τα περιβαλλοντικά και δεοντολογικά πρότυπα και ότι τα 
προϊόντα τους συμμορφώνονται με τα ευρωπαϊκά πρότυπα ασφάλειας (σήμα CE, 
δημιουργία ενός νέου πιο ευέλικτου και καλύτερα σεβαστού σήματος).  

 

29. 2.1.3.2 προσανατολισμός: Οι εμπορικές συμφωνίες με την Κίνα θα πρέπει να βασίζονται 
στις διεθνείς συμφωνίες και συνθήκες. 
 

30. Ομαδοποίηση 3 προσανατολισμών 

 

2.1.4.1 προσανατολισμός: Για παράδειγμα, επιβολή ποσοστώσεων σε προϊόντα σε 
περίπτωση έλλειψής τους.  
2.1.4.2 προσανατολισμός: Για παράδειγμα, διασφάλιση των βασικών ηλεκτρονικών 
προϊόντων και προϊόντων υγείας / εμβολίων. 
2.1.4.3 προσανατολισμός: Διασφάλιση ιδίας παραγωγής βασικών προϊόντων στην ΕΕ σε 
περιόδους έλλειψης. 

 

31. Ομαδοποίηση 3 προσανατολισμών 

 

2.1.5.1 προσανατολισμός: Διενέργεια ελέγχων και επιβολή φόρων και κυρώσεων κατά 
της διαφθοράς. 
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2.1.5.2 προσανατολισμός: Στις συναλλαγές με χώρες όπου υπάρχει διαφθορά, έχει καίρια 
σημασία όλα τα μέρη να έχουν πλήρη κατανόηση του πλαισίου της συμφωνίας. 
2.1.5.3 προσανατολισμός: Πρέπει να τηρούνται οι εμπορικές συμφωνίες κατά τις 
εμπορικές συναλλαγές με χώρες με διαφθορά, έτσι ώστε τα χρήματα να διανέμονται στο 
πλαίσιο όσων προβλέπονται στη συμφωνία.  

 

32. Ομαδοποίηση 2 προσανατολισμών 

 

2.1.6.2 προσανατολισμός: Διασφάλιση του σεβασμού των περιβαλλοντικών συμφωνιών 
από τις αναπτυσσόμενες χώρες και της στήριξης τόσο των συμφωνιών όσο και των 
αναπτυσσόμενων χωρών από την ΕΕ. 
2.2.3.4 προσανατολισμός: Διευκόλυνση της μεταφοράς και της ανταλλαγής πράσινων 
τεχνολογιών σε αναπτυσσόμενες χώρες (στο πλαίσιο εμπορικών ή διπλωματικών 
συμφωνιών).  

 

33. 2.1.6.3 προσανατολισμός: Συνειδητά ενημερωμένοι καταναλωτές στην ΕΕ. 
 

2.2 Διεθνής δράση για το κλίμα 

 

34. 2.2.2.1 προσανατολισμός: Αυστηροποίηση των μέτρων και των ελέγχων με στόχο τον 
περιορισμό των εξαγωγών αυτών, ενίσχυση της συνεργασίας μεταξύ των εθνικών 
εποπτικών αρχών με στόχο την καταπολέμηση των περιβαλλοντικών καταχρήσεων.  
 

35. Ομαδοποίηση 3 προσανατολισμών 

 

1.1.7.3 προσανατολισμός: Τα κράτη μέλη θα πρέπει να ανακυκλώνουν καλύτερα τα 
απόβλητά τους και να χρησιμοποιούν τα απόβλητα για την παραγωγή ενέργειας. Προς τον 
σκοπό αυτό θα μπορούσαν να δοθούν κίνητρα και στήριξη από την ΕΕ. 
2.2.2.2 προσανατολισμός: Ενθάρρυνση της καλύτερης επαναχρησιμοποίησης των 
αποβλήτων, συμπεριλαμβανομένης της δημιουργίας ενέργειας (βιοαέριο). 
2.2.2.3 προσανατολισμός: Περισσότερη ανακύκλωση.  

 

36. 2.2.2.4 προσανατολισμός: Μείωση των συσκευασιών και υποβοήθηση των μικρών 
επιχειρήσεων ώστε να δημιουργήσουν πιο πράσινες συσκευασίες (συσκευές).  
 

37. 2.2.3.1 προσανατολισμός: Δημιουργία ενός ενιαίου χώρου για τις ευρωπαϊκές 
επιχειρήσεις, ώστε να μπορούν να προωθούν οικολογικά υπεύθυνα προϊόντα και 
υπηρεσίες και να ανταλλάσσουν γνώσεις.  
 

38. 2.2.3.2 προσανατολισμός: Δημιουργία ευρωπαϊκής ακαδημαϊκής κοινοπραξίας ειδικά 
συνδεδεμένης με τις πράσινες καινοτομίες. 
 

39. 2.2.3.3 προσανατολισμός: Ανάπτυξη του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Καινοτομίας.  
 

40. Ομαδοποίηση 4 προσανατολισμών 

 

2.1.6.1 προσανατολισμός: Υψηλότερη φορολογία στις χώρες που δεν συμμορφώνονται 
με τα περιβαλλοντικά πρότυπα. 
2.2.4.1 προσανατολισμός: Ο φόρος θα πρέπει να είναι αναλογικός προς τους όρους 
(περιβαλλοντικό και εργατικό δίκαιο) της παραγωγής. 
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2.2.4.2 προσανατολισμός: Θέσπιση αυστηρότερων κανόνων για την επιβολή κυρώσεων 
στις εταιρείες που χρησιμοποιούν αυτές τις πρακτικές. 
2.2.6.2 προσανατολισμός: Ενίσχυση των φορολογικών μηχανισμών και των 
πριμοδοτήσεων για την προώθηση μιας κατανάλωσης με λιγότερες εκπομπές.  

 

41. 2.2.5.1 προσανατολισμός: Αύξηση του ποσοστού των μεταλλευμάτων και των πρώτων 
υλών που εξορύσσονται στην ΕΕ.  
 

42. 2.2.5.2 προσανατολισμός: Ενθάρρυνση της ανάπτυξης φιλικότερων προς το περιβάλλον 
μεθόδων εξόρυξης.  
 

43. 2.2.6.1 προσανατολισμός: Έναρξη μορατόριουμ στην κατανάλωση ενέργειας των 
ψηφιακών υπηρεσιών και ρύθμιση των ιδιαίτερα ενεργοβόρων και μη ουσιωδών χρήσεων, 
όπως τα κρυπτονομίσματα και τα μη ανταλλάξιμα ψηφιακά κέρματα (NFT). 
 

44. Ομαδοποίηση 3 προσανατολισμών 

  

1.1.7.1 προσανατολισμός: Θα πρέπει να διευρυνθεί η παραγωγή ενέργειας εντός της 
Ευρώπης και πρέπει να αξιοποιούμε καλύτερα τους εσωτερικούς μας πόρους. 
2.2.7.1 προσανατολισμός: Περαιτέρω ανάπτυξη ηλεκτρικής ενέργειας από ανανεώσιμες 
πηγές (ηλιακή, αιολική, υδροηλεκτρική, βιοαέριο που παράγεται από απόβλητα) εντός της 
ΕΕ. 
2.2.7.3 προσανατολισμός: Δημιουργία ευρωπαϊκής ηγετικής δύναμης στον τομέα της 
παραγωγής πράσινης ηλεκτρικής ενέργειας (πράσινη ηλεκτρική ενέργεια Airbus).  

 

45. 2.2.7.2 προσανατολισμός: Δρομολόγηση μιας ευρωπαϊκής συζήτησης για την πυρηνική 
ενέργεια.  
 

46. 2.2.7.4 προσανατολισμός: Βελτίωση της μεταφοράς ενέργειας εντός της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης (αγωγός φυσικού αερίου κ.λπ.).  

 

 

2.3. Προώθηση των ευρωπαϊκών αξιών  

 

47. 2.3.1.1 προσανατολισμός: Επανεξέταση των αξιών και των κανόνων για τη διασφάλιση του 
ενστερνισμού της ιδέας σε όλα τα κράτη μέλη.  

48. 2.3.2.1 προσανατολισμός: Συχνότερη εφαρμογή τέτοιου είδους διαδικασιών (Διάσκεψη για 
το μέλλον της Ευρώπης, στην οποία συμμετέχουμε) σε επίπεδο ΕΕ.  
 

49. Ομαδοποίηση 4 προσανατολισμών 

 

2.2.1.1 προσανατολισμός: Δημιουργία και ενίσχυση των διαμεσολαβητών μεταξύ της ΕΕ 
και των τοπικών θεσμικών οργάνων. 
2.2.1.2 προσανατολισμός: Πιο άμεση επικοινωνία με τους ευρωπαίους πολίτες μέσω 
ειδικού διαύλου (π.χ. μέσω ρεπορτάζ, διαφόρων μέσων ενημέρωσης) για την ενημέρωση 
όσον αφορά την πολιτική της ΕΕ για το κλίμα και τα συγκεκριμένα έργα και πρωτοβουλίες 
που υλοποιούνται. 
2.2.1.3 προσανατολισμός: Δημοσίευση περισσότερων στατιστικών σχετικά με τις 
εκπομπές από διάφορους τομείς της ΕΕ και μεγαλύτερη προβολή τους (π.χ. μέσω του 
προαναφερθέντος διαύλου). 
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2.3.2.2 προσανατολισμός: Συνιστούμε να επικοινωνεί η ΕΕ απευθείας με τους 
ευρωπαίους πολίτες μέσω ειδικού διαύλου ή υπηρεσίας επικοινωνίας. Ενημέρωση 
σχετικά με συγκεκριμένα έργα και πρωτοβουλίες που υλοποιούνται.  

 

50. 2.3.4.1 προσανατολισμός: Η ΕΕ θα πρέπει να παρέχει κοινή ασφάλεια στα σύνορα της ΕΕ, 
σύμφωνα με τις αρχές και τις αξίες της ΕΕ. Αυτό σημαίνει ότι πρέπει να γίνονται σεβαστά τα 
ανθρώπινα δικαιώματα, ανεξάρτητα από το τι συμβαίνει κατά μήκος των εξωτερικών 
συνόρων. 
 

51. 2.3.4.2 προσανατολισμός: Η ΕΕ θα πρέπει να προωθήσει τη συνεργασία μεταξύ των 
εθνικών ενόπλων δυνάμεων των διαφόρων χωρών της ΕΕ και του προσωπικού της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης. 
 

52. 2.3.4.3 προσανατολισμός: Συνιστούμε να καταστήσει η ΕΕ ασφαλή τα σύνορα, 
διασφαλίζοντας παράλληλα τη ρυθμιζόμενη μετανάστευση. 
 

Άξονας 3: Μια ισχυρή ΕΕ σε έναν ειρηνικό κόσμο  

 

3.1. Ασφάλεια και Άμυνα 

 

53. Ομαδοποίηση 3 προσανατολισμών 

 

3.1.1.1 προσανατολισμός: Συνιστούμε να δημιουργηθεί ένας Ευρωπαϊκός Στρατός ως 
συμπλήρωμα των υφιστάμενων στρατηγικών και δομών του ΝΑΤΟ. 
3.1.2.1 προσανατολισμός: Συνιστούμε την αναδιάρθρωση της υφιστάμενης (ευρωπαϊκής) 
αρχιτεκτονικής ασφαλείας και τη μεταφορά των υφιστάμενων χρηματοδοτικών πόρων προς 
αποτελεσματικότερους στρατιωτικούς σχηματισμούς. 
3.1.3.1 προσανατολισμός: Συνιστούμε την ανάπτυξη και την οικοδόμηση μελλοντικών 
ευρωπαϊκών ενόπλων δυνάμεων σε συντονισμό με το ΝΑΤΟ.  
 

54. 3.1.4.1 προσανατολισμός: Συνιστούμε οι ευρωπαϊκές ένοπλες δυνάμεις να μπορούν να 
χρησιμοποιούνται μόνο για αμυντικούς σκοπούς και να αποκλείεται η επιθετική 
στρατιωτική συμπεριφορά.  
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3.2 Λήψη αποφάσεων και εξωτερική πολιτική της ΕΕ  

 

55. Ομαδοποίηση 2 προσανατολισμών 

 

3.2.1.1 προσανατολισμός: Συνιστούμε να σταματήσει η Ευρωπαϊκή Ένωση να χρησιμοποιεί την 
ομοφωνία για τόσες πολλές αποφάσεις και να την χρησιμοποιεί μόνο για ορισμένα, λίγα, ουσιώδη 
και μη επείγοντα ζητήματα. 
3.3.1.1 προσανατολισμός: Προτείνουμε να τροποποιηθεί ο τρόπος λήψης αποφάσεων εντός της 
ΕΕ, ώστε όλες οι αποφάσεις να λαμβάνονται με ειδική πλειοψηφία. Μόλις γίνει αυτή η αλλαγή, η 
ΕΕ θα είναι σε θέση να μελετά τις αιτήσεις ένταξης των νέων χωρών και να τις υποβάλλει σε 
ψηφοφορία με ειδική πλειοψηφία.  

 

56. 3.2.1.2 προσανατολισμός: Συνιστούμε επίσης, για την εφαρμογή του Προσανατολισμού 1, 
να ενισχύσει η ΕΕ τις δημοκρατικές δομές της, όπως αυτές που αφορούν τον ρόλο του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου σε αυτές τις διαδικασίες. 
 

57. Ομαδοποίηση 5 προσανατολισμών 

 

2.3.3.1 προσανατολισμός: Ως πολίτες, συνιστούμε να δημιουργήσει η ΕΕ έναν «κατάλογο 
προστίμων και περιορισμών στα προνόμια των μελών» για την αντιμετώπιση παραβιάσεων αξιών ή 
άλλων κοινών συμφωνιών. 
2.3.3.2 προσανατολισμός: Ως πολίτες, συνιστούμε να επιβάλλει η ΕΕ κυρώσεις κατά των κρατών 
μελών που παραβιάζουν τα ανθρώπινα δικαιώματα. Τα κράτη μέλη θα πρέπει να είναι ενωμένα στο 
πλακυρώσεων. 
3.2.2.1 προσανατολισμός: Συνιστούμε στην Ευρωπαϊκή Ένωση να ενισχύσει την ικανότητά της να 
επιβάλλει κυρώσεις σε κράτη μέλη ή τρίτα κράτη, καθώς και να διασφαλίζει την επιβολή των 
κυρώσεων αυτών. 
5.1.3.2 προσανατολισμός: (Οικονομικές) κυρώσεις θα πρέπει να επιβάλλονται κατά των κρατών 
μελών της ΕΕ που δεν συμμορφώνονται με τους υφιστάμενους κανόνες και μηχανισμούς 
αλληλεγγύης για τη μεταναστευτική πολιτική. 
5.2.1.1 προσανατολισμός: Συνιστούμε συγκεκριμένες και αυστηρές κυρώσεις / πρόστιμα κατά 
κρατών μελών της ΕΕ, όταν αυτά παραβιάζουν τα ανθρώπινα δικαιώματα ή το κράτος δικαίου κατά 
τις διαδικασίες ασύλου. Για παράδειγμα, θα μπορούσαν να μην καταβάλλονται κονδύλια της ΕΕ στα 
κράτη μέλη. 
 

3.3. Γειτονικές χώρες και διεύρυνση  

 

58. 3.3.1.2 προσανατολισμός: Προτείνουμε να συνδιαμορφώσουν τα κράτη μέλη με σαφήνεια 
ένα κοινό όραμα για το μέλλον της Ευρώπης όσον αφορά την επέκταση της ΕΕ σε άλλες 
γειτονικές χώρες.  
 

59. 3.3.2.1 προσανατολισμός: Προτείνουμε τη θεσμοθέτηση Αγωγής του Ευρωπαίου Πολίτη 
στα κράτη μέλη, ώστε οι πολίτες να γνωρίσουν καλύτερα την ΕΕ και τη λειτουργία της και 
να υιοθετήσουν τις ευρωπαϊκές αξίες. Αυτή η Αγωγή του Ευρωπαίου Πολίτη θα πρέπει να 
προταθεί από τα θεσμικά όργανα της ΕΕ και στη συνέχεια να εγκριθεί στα διάφορα κράτη 
μέλη. 
 

60. 3.3.2.2 προσανατολισμός: Προτείνουμε να αναπτυχθεί η παρουσία της ΕΕ στα μέσα 
κοινωνικής δικτύωσης, ιδίως προκειμένου να προσεγγιστεί ένα νεότερο κοινό και να 
αποφευχθεί η παραπληροφόρηση στα μέσα ενημέρωσης.  
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61. 3.3.3.1 προσανατολισμός: Προτείνουμε να αξιοποιήσει η ΕΕ περισσότερο την εμπορική της 
βαρύτητα στις διπλωματικές σχέσεις με γειτονικές χώρες, προκειμένου να αποτρέψει την 
άσκηση διμερών πιέσεων από τις χώρες αυτές σε ορισμένα κράτη μέλη. 
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Άξονας 4: Η μετανάστευση από ανθρώπινη σκοπιά  

 

4.1. Ένταξη  

 

62. 4.1.1.1 προσανατολισμός: Συνιστούμε να στηρίζει η ΕΕ οικονομικά τις χώρες καταγωγής για 
την ενίσχυση της οικονομικής και πολιτικής τους ανάπτυξης, αλλά πάντα αναλύοντας κάθε 
περίπτωση χωριστά και λαμβάνοντας υπόψη τις ιδιαιτερότητες κάθε χώρας. 
Εμπειρογνώμονες θα πρέπει να προσδιορίζουν τις χώρες στις οποίες θα μπορούσαν να 
υλοποιηθούν οι εν λόγω δράσεις και να καθοδηγούν τις δράσεις που θα αναπτυχθούν 
επιτόπου. Θα πρέπει επίσης να υπάρχει συνεργασία με ΜΚΟ που εργάζονται επιτόπου για 
τη διοχέτευση της βοήθειας, δεδομένου ότι γνωρίζουν καλά την κατάσταση και τους 
πολίτες. 
 

63. 4.1.1.2 προσανατολισμός: Συνιστούμε να συνδεθούν η στήριξη στον τομέα της 
μετανάστευσης στις χώρες καταγωγής και οι πολιτικές διεύρυνσης της ΕΕ με τις συνοριακές 
χώρες.  
 

64. 4.1.1.3 προσανατολισμός: Συνιστούμε επίσης να αντιμετωπιστεί ως κρίσιμο ζήτημα η 
μετανάστευση μεταξύ των χωρών της ΕΕ.  
 

65. 4.1.2.1 προσανατολισμός: Συνιστούμε να αποκτήσει η ΕΕ ένα μοντέλο που θα διευκολύνει 
την εκπαίδευση και την κατάρτιση των μεταναστών, ώστε να ευνοεί την επιστροφή τους 
στις χώρες καταγωγής τους, διασφαλίζοντας πάντα ότι η ζωή τους δεν κινδυνεύει στις 
χώρες αυτές. Είναι σημαντικό να εκπαιδεύονται οι μετανάστες, ώστε να αυξηθούν οι πόροι 
αυτών των χωρών, και να προστατεύονται οι πρόσφυγες με την παροχή στήριξης προς 
αυτούς για την εκμάθηση νέων δεξιοτήτων.  
 

66. 4.1.2.2 προσανατολισμός: Συνιστούμε να διαμορφώσει η Ευρωπαϊκή Ένωση εξετάσεις 
κοινού επιπέδου για όλες τις χώρες εντός και εκτός της ΕΕ, κάτι που θα ωφελήσει τόσο τους 
μετανάστες όσο και τα ίδια τα κράτη.  
 

67. 4.1.2.3 προσανατολισμός: Συνιστούμε να καταβληθούν προσπάθειες για ένα κοινό 
εργασιακό πλαίσιο, ώστε να διασφαλιστεί η σταθερότητα εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης.  
 

68. 4.1.2.4 προσανατολισμός: Συνιστούμε να επενδύσει η Ευρωπαϊκή Ένωση σε ένα μοντέλο 
παρόμοιο με το «EURES», το οποίο όμως θα εστιάζει στις τρίτες χώρες.  
 

69. 4.1.3.1 προσανατολισμός: Συνιστούμε την επεξεργασία ειδικού πρωτοκόλλου δράσης για 
την καταπολέμηση της κλιματικής αλλαγής, το οποίο θα αντιμετωπίζει το ζήτημα από τη 
σκοπιά της κλιματικής μετανάστευσης. 
 

70. 4.1.3.2 προσανατολισμός: Συνιστούμε να εξετάσει η Ευρωπαϊκή Ένωση τι συνιστά 
μεταναστευτική κρίση και τι όχι και να καθορίσει, εκ των προτέρων, κριτήρια που θα 
επιτρέπουν τη διαφοροποίηση της μιας από την άλλη και να ενεργεί αναλόγως.  
 

4.2. Ο ανθρώπινος παράγοντας  

 

71. 4.2.1.1 προσανατολισμός: Συνιστούμε την εφαρμογή μιας κοινής μεταναστευτικής 
πολιτικής στην Ευρωπαϊκή Ένωση.  
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72. Ομαδοποίηση 6 προσανατολισμών 

 

4.1.4.1 προσανατολισμός: Συνιστούμε να καταβληθούν προσπάθειες για την προώθηση 
του αποστιγματισμού. 
4.2.1.2 προσανατολισμός: Συνιστούμε την υλοποίηση δραστηριοτήτων στα κράτη μέλη με 
επίκεντρο τη διαφώτιση και την αύξηση της κοινωνικής ευαισθητοποίησης στον τομέα της 
μετανάστευσης. 
4.3.3.2 προσανατολισμός: Θα πρέπει να γίνονται γνωστές οι επιτυχημένες ιστορίες καλά 
ενσωματωμένων μεταναστών, κατά προτίμηση όχι μέσω εκστρατειών αλλά μέσω 
εκδηλώσεων κατά τις οποίες οι μετανάστες θα αφηγούνται τις ιστορίες τους. 
4.3.3.3 προσανατολισμός: Θα πρέπει να εξεταστεί ο τρόπος με τον οποίο θα μπορούσε να 
γίνει η άμεση προσέγγιση ατόμων με αρνητική στάση απέναντι στους μετανάστες. 
5.1.6.3 προσανατολισμός: Συνιστούμε να εντείνει η ΕΕ τις προσπάθειές της για 
ενημέρωση και διαφώτιση των πολιτών της ΕΕ όσον αφορά τη μετανάστευση και, κατά τις 
εκστρατείες διαφώτισης, να κάνει σαφή διάκριση μεταξύ των διαφόρων κατηγοριών 
μετανάστευσης (κανονική και παράτυπη, νόμιμη και παράνομη, πρόσφυγες, αιτούντες 
άσυλο, μετανάστες). 
5.2.7.2 προσανατολισμός: Η αρχή της ΕΕ που θα επιλεγεί προς τον σκοπό αυτό θα πρέπει 
να παρέχει ακριβείς πληροφορίες στα κράτη μέλη για τη διαφώτιση των πολιτών σχετικά 
με τον πολιτισμό και τη νοοτροπία της χώρας καταγωγής των μεταναστών που ζητούν 
άσυλο. Για τον σκοπό αυτό, θα πρέπει να χρησιμοποιούνται τα μέσα ενημέρωσης.  

 

73. Ομαδοποίηση 5 προσανατολισμών 

 

1.2.5.1 προσανατολισμός: Θα πρέπει να υπάρχει καλύτερη και εντατικότερη επικοινωνία 
με τους μετανάστες στις χώρες καταγωγής και στις χώρες μετάβασης όπου 
δραστηριοποιούνται διακινητές ανθρώπων.  
1.2.8.1 προσανατολισμός: Θα πρέπει να βελτιωθούν η εκπαίδευση και η επικοινωνία με 
τους δυνητικούς μετανάστες στις χώρες καταγωγής. Θα πρέπει να χρησιμοποιείται ευρύ 
φάσμα διαύλων επικοινωνίας, από φυλλάδια έως την τηλεόραση και τα μέσα κοινωνικής 
δικτύωσης. 
1.2.9.1 προσανατολισμός: Συνιστούμε να ενημερώνει η ΕΕ τους πολίτες που αναζητούν 
μια καλύτερη ζωή (δηλαδή, όχι τους πρόσφυγες πολέμου) στη χώρα καταγωγής σχετικά 
με την πραγματικότητα της νέας χώρας (διαχείριση των προσδοκιών). Η ΕΕ θα πρέπει 
επίσης να επενδύσει σε υποδομές στη χώρα αναχώρησης και στην ποιότητα ζωής των 
ανθρώπων που επιθυμούν να φύγουν από τη χώρα. 
4.2.2.1 προσανατολισμός: Συνιστούμε τη χάραξη κοινής και συντονισμένης πολιτικής 
πληροφόρησης στην ΕΕ, η οποία θα απευθύνεται στις χώρες καταγωγής των ατόμων που 
ενδέχεται να πέσουν θύματα διακινητών. 
5.1.6.4 προσανατολισμός: Συνιστούμε να εντείνει η ΕΕ τις προσπάθειές της για την 
καθοδήγηση και τον έλεγχο των προσφυγικών ροών. Για παράδειγμα, η ΕΕ θα πρέπει να 
προσπαθεί να συμβουλεύει τους πρόσφυγες κατά την αναχώρησή τους σχετικά με τις 
ρεαλιστικές πιθανότητες που έχουν να γίνουν αποδεκτοί, σχετικά με τους νόμους, κανόνες 
και διαδικασίες εισόδου στην ΕΕ, καθώς και σχετικά με τις υπάρχουσες εναλλακτικές 
επιλογές.  

 

74. 4.2.2.3 προσανατολισμός: Συνιστούμε τη δημιουργία νόμιμων, ανθρωπιστικών οδών και 
μέσων μεταφοράς για τους πρόσφυγες από περιοχές κρίσης με οργανωμένο τρόπο. 
Συγχρόνως, είναι αναγκαίο να δημιουργηθούν κριτήρια που θα επιτρέπουν να 
επαληθεύεται ότι η άφιξή τους στην Ευρωπαϊκή Ένωση είναι δικαιολογημένη. Κατάλογος 
δράσεων προτεραιότητας. 
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75. 4.2.2.5 προσανατολισμός: Συνιστούμε να δοθεί μεγαλύτερη έμφαση στην ενεργό 
καταπολέμηση της παράνομης διακίνησης ανθρώπων. Θα πρέπει να ενισχυθούν η διεθνής 
ασφάλεια και οι υπηρεσίες πληροφοριών σε αυτόν τον τομέα δραστηριοτήτων. Θα πρέπει 
να αυξηθεί η χρηματοδότηση για όργανα όπως η Ευρωπόλ και άλλοι οργανισμοί. 
Χρειάζονται ειδικά θεσμικά όργανα που θα ασχολούνται με την καταπολέμηση της 
διακίνησης ανθρώπων στα σύνορα.  
 

76. 4.2.3.1 προσανατολισμός: Συνιστούμε την ανάληψη δράσης σε παγκόσμιο επίπεδο, και όχι 
μόνο σε επίπεδο ΕΕ. Απαιτείται συνεργασία με χώρες σε ολόκληρο τον κόσμο. Θα πρέπει να 
συσταθεί ένα δίκτυο κέντρων που θα λειτουργούν εύρυθμα, όπου οι άνθρωποι θα έχουν 
καλές συνθήκες, θα παραμένουν για μικρό χρονικό διάστημα και θα λαμβάνουν 
συγκεκριμένη βοήθεια για να ενταχθούν γρήγορα και να ξεκινήσουν μια νέα ζωή.  
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4.3. Αντιμετώπιση των αιτίων της μετανάστευσης  

 

77. Ομαδοποίηση 2 προσανατολισμών 

 

4.3.1.1 προσανατολισμός: Πρέπει να διασφαλίζεται σε όλες τις χώρες η εκ του σύνεγγυς 
ατομική στήριξη των μεταναστών κατά την ένταξή τους. 
4.3.1.2 προσανατολισμός: Πρέπει να προσφέρονται γρήγορα στους μετανάστες 
μαθήματα γλώσσας. 

 

78. 4.3.1.3 προσανατολισμός: Δεν θα πρέπει να υπάρχουν πλέον «γκέτο»· θα πρέπει να γίνεται 
κατανομή των μεταναστών. Ειδικότερα, θα πρέπει να βελτιωθεί η μείξη στα σχολεία. Θα 
πρέπει να αξιολογηθεί η εμπειρία από την αποτυχία ένταξης των Ρομά· θα πρέπει να 
αντληθούν διδάγματα. 
 

79. 4.3.1.4 προσανατολισμός: Οι πρόσφυγες θα πρέπει να στηρίζονται ώστε να εγκαθίστανται 
εκεί όπου υπάρχουν οι κατάλληλες ευκαιρίες απασχόλησης. Για τον σκοπό αυτό, θα πρέπει 
να δημιουργηθεί μια πλατφόρμα στην οποία να καταγράφονται και να αντιστοιχίζονται τα 
ειδικευμένα επαγγελματικά προφίλ των προσφύγων και η περιφερειακή ζήτηση για 
ειδικευμένους εργαζομένους. 
 

80. 4.3.2.2 προσανατολισμός: Στην ΕΕ θα πρέπει να ισχύουν οι ακόλουθες ενιαίες απαιτήσεις 
για τη νόμιμη μετανάστευση: Γλωσσικές δεξιότητες της γλώσσας-στόχου ή της αγγλικής 
γλώσσας επιπέδου Β 1 ή Β 2 κατά την είσοδο ή υποχρεωτικά γλωσσικά μαθήματα μετά την 
είσοδο + επαγγελματικά προσόντα τα οποία αποδεδειγμένα χρειάζεται η ΕΕ (τα προσόντα 
πρέπει να επαληθεύονται) + προσωπική δήλωση σχετικά με τον στόχο και την σκοπούμενη 
διάρκεια της μετανάστευσης. 
 

81. 4.3.3.1 προσανατολισμός: Θα πρέπει να δημιουργούνται ευκαιρίες για προσωπικές 
συναντήσεις.  
 

82. Ομαδοποίηση 4 προσανατολισμών 

 

4.3.4.1 προσανατολισμός: Πρέπει να βελτιωθούν δραστικά οι συνθήκες ζωής και 
στέγασης των μεταναστών. 
4.3.4.2 προσανατολισμός: Οι μετανάστες θα πρέπει να έχουν τη δυνατότητα να 
διαμαρτύρονται για τις κακές συνθήκες διαβίωσης και στέγασης. 
5.2.7.1 προσανατολισμός: Συνιστούμε τη δημιουργία ενός πανευρωπαϊκού 
προγράμματος που θα ενημερώνει τους αιτούντες άσυλο, ήδη από την άφιξή τους, πού 
υπάρχουν πράγματι ευκαιρίες απασχόλησης και στέγασης. 
5.2.9.1 προσανατολισμός: Πιστεύουμε ότι θα πρέπει να εφαρμοστούν προγράμματα 
παροχής βοήθειας στους αιτούντες άσυλο, συμπεριλαμβανομένων και επιδοτήσεων, ώστε 
να βοηθηθούν στην αφομοίωση ή την ένταξή τους. Η έμφαση πρέπει να δοθεί στη βασική 
στέγαση και εκπαίδευση.  

 

 

Άξονας 5: Ευθύνη και αλληλεγγύη σε ολόκληρη την ΕΕ  

 

5.1. Κατανομή της μετανάστευσης  
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83. Ομαδοποίηση 4 προσανατολισμών 

 

1.2.4.1 προσανατολισμός: Θα πρέπει να επιταχυνθούν οι διαδικασίες διεκπεραίωσης των 
αιτήσεων μετανάστευσης. 
4.2.2.4 προσανατολισμός: Συνιστούμε την επιτάχυνση των διαδικασιών ασύλου. Θα 
πρέπει να διασφαλίζεται η ασφαλής επιστροφή στη χώρα καταγωγής, εφόσον υπάρχει 
πραγματική ανάγκη επιστροφής του προσώπου σε αυτήν. Πρέπει να κατοχυρώνεται η 
ασφάλεια του προσώπου στον τόπο όπου επιστρέφει. Πρέπει να διασφαλίζεται ότι το 
άτομο επιθυμεί να επιστρέψει, ότι αυτό θα γίνεται με ασφάλεια και ότι θα είναι καλές οι 
συνθήκες εκεί όπου επιστρέφει. Πρέπει να διασφαλιστεί ότι υπάρχει πιθανότητα ένταξης, 
ώστε να μην υπάρχει ακούσια επιστροφή ανθρώπων στη χώρα καταγωγής τους. 
4.3.2.1 προσανατολισμός: Θα πρέπει να επιταχυνθούν οι διαδικασίες εξέτασης των 
αιτήσεων ασύλου. Ωστόσο, πρέπει να εξακολουθήσει να διασφαλίζεται η ποιότητα των 
διαδικασιών εξέτασης. Συνεπώς, θα πρέπει να διατεθεί περισσότερο προσωπικό στις 
αρχές. Η ΕΕ θα πρέπει να αντλήσει διδάγματα από τις αποτελεσματικές διαδικασίες 
ελέγχου των ΗΠΑ. 
5.1.1.1 προσανατολισμός: Οι χώρες στις οποίες φτάνουν οι πρόσφυγες (χώρες άφιξης) θα 
πρέπει να λαμβάνουν περισσότερη στήριξη, ώστε να είναι σε θέση να διεκπεραιώνουν τις 
αιτήσεις ασύλου γρήγορα και αποτελεσματικά. Οι χώρες άφιξης θα πρέπει επίσης να 
στηρίζονται, προκειμένου να μπορούν να παρέχουν κατάλληλες υποδομές για τη στέγαση 
των αιτούντων άσυλο. Ένα θεσμικό όργανο της ΕΕ θα πρέπει να αναλάβει αυτό το 
καθήκον και τον συντονισμό του, π.χ. ένα (προς ίδρυση) Υπουργείο Μετανάστευσης της 
ΕΕ.  

 

84. Ομαδοποίηση 8 προσανατολισμών 

 

1.2.6.1 προσανατολισμός: Θα πρέπει να μεταρρυθμιστεί το σύστημα του Δουβλίνου και 
οι μετανάστες θα πρέπει να κατανέμονται πιο ισομερώς μεταξύ των ευρωπαϊκών κρατών 
μελών, ανάλογα με την ικανότητα και τις οικονομικές επιδόσεις των χωρών υποδοχής. 
4.2.2.2 προσανατολισμός: Συνιστούμε την αναθεώρηση της Σύμβασης του Δουβλίνου. 
Ανάληψη δράσης περισσότερο σε ευρωπαϊκό επίπεδο παρά σε επίπεδο κρατών μελών. 
5.1.1.2 προσανατολισμός: Οι αιτήσεις ασύλου θα πρέπει να υποβάλλονται απευθείας σε 
επίπεδο ΕΕ, και όχι στο επίπεδο των κρατών μελών. 
5.1.2.1 προσανατολισμός: Θα πρέπει να βρεθεί μια φόρμουλα διαμοιρασμού για την 
κατανομή των προσφύγων (τόσο εκείνων που έλαβαν όσο και αυτών που δεν έλαβαν 
άσυλο) μεταξύ των κρατών μελών της ΕΕ, λαμβανομένων υπόψη των ατομικών συνθηκών 
και των (οικονομικών) ικανοτήτων των κρατών μελών της ΕΕ. 
5.1.3.1 προσανατολισμός: Θα πρέπει να θεσπιστούν και να εφαρμοστούν ποσοστώσεις, 
οι οποίες θα καθορίζουν τον αριθμό των προσφύγων ανά κράτος μέλος της ΕΕ - με βάση 
τις (οικονομικές) ικανότητες των κρατών μελών. 
5.2.2.1 προσανατολισμός: Συνιστούμε τη θέσπιση ομοιόμορφων κανόνων και κριτηρίων 
για τις διαδικασίες ασύλου στην ΕΕ. 
5.2.5.2 προσανατολισμός: Πιστεύουμε ότι η συμφωνία του Δουβλίνου δεν είναι πλέον 
πρακτική ή χρήσιμη όσον αφορά την ένταξη. Η υποδοχή και η ένταξη βάσει σχεδίου 
πρέπει να αποτελούν μέρος οιουδήποτε νέου συμφώνου ή συμφωνίας. Η συμφωνία δεν 
είναι πλέον η κατάλληλη για τον επιδιωκόμενο σκοπό, είναι απαρχαιωμένη και βασίζεται 
στο ότι οι αιτούντες άσυλο αφήνονται να διαχειριστούν μόνοι τις υποθέσεις τους. Η 
συμφωνία του Δουβλίνου δεν θα πρέπει να τροποποιηθεί, αλλά να αντικατασταθεί 
πλήρως. 
5.2.8.1 προσανατολισμός: Συνιστούμε να θεσπιστεί ένα υγιές νομικό πλαίσιο που θα 
επιτρέπει τη δίκαιη και ισότιμη κατανομή των αιτούντων άσυλο και των αιτήσεων 
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ασύλου. Θα πρέπει να θεσπιστεί ένα ισχυρότερο σύστημα βάσει του οποίου η ΕΕ θα 
παρέχει οδηγίες στα κράτη μέλη. 

 

85. 5.1.6.1 προσανατολισμός: Συνιστούμε τον καλύτερο συντονισμό των ευρωπαϊκών 
οργανισμών για την επίτευξη δίκαιης κατανομής των αιτούντων άσυλο και των προσφύγων 
(= παράτυπη μετανάστευση) εντός των κρατών μελών της ΕΕ.  
 

86. 5.1.6.2 προσανατολισμός: Συνιστούμε, σε διαδικασίες αντιμετώπισης κρίσεων, να 
λειτουργεί η ΕΕ προορατικά και προληπτικά και να μην αντιδρά απλώς στις προσφυγικές 
ροές που φθάνουν στα σύνορα των κρατών μελών της ΕΕ.  
 

87. 5.1.7.1 προσανατολισμός: Συνιστούμε να διατεθούν περισσότερα χρήματα και 
επιχειρησιακή στήριξη στις χώρες που πλήττονται ιδιαίτερα από την παράτυπη 
μετανάστευση. Το ποσό των συνεισφορών των επιμέρους κρατών μελών θα πρέπει να 
υπολογίζεται με αντικειμενικά κριτήρια (π.χ. ΑΕΠ, αριθμός κατοίκων κ.λπ.) και η ΕΕ θα 
πρέπει να εξετάζει τις δυνατότητες άντλησης χρημάτων από τις χρηματοπιστωτικές αγορές 
(κεφαλαιαγορές) για τη χρηματοδότηση του επιμερισμού των βαρών (και έτσι να προωθεί 
επίσης, π.χ., σχέδια ένταξης, φροντίδα των προσφύγων κ.λπ.).  
 

88. 5.1.7.2 προσανατολισμός: Θα πρέπει να λαμβάνεται περισσότερο υπόψη η γνώμη των 
πολιτών της ΕΕ και να καταβληθούν μεγαλύτερες προσπάθειες για επίτευξη συμφωνίας και 
αποδοχής μεταξύ των πολιτών της ΕΕ σε ένα τόσο σημαντικό θέμα όπως η μετανάστευση. 
 

89. 5.1.8.1 προσανατολισμός: Συνιστούμε να καταστεί η μεταναστευτική πολιτική των κρατών 
μελών για τη νόμιμη μετανάστευση πιο φιλελεύθερη και πιο ανοικτή.  
 

5.2. Κοινή προσέγγιση για το άσυλο  

 

90. 5.2.3.1 προσανατολισμός: Οι πρόσφυγες με τη μεγαλύτερη πιθανότητα να λάβουν 
δικαίωμα ασύλου στην ΕΕ θα πρέπει να έχουν απλουστευμένη πρόσβαση στις διαδικασίες 
ασύλου, π.χ. απευθείας στις χώρες καταγωγής τους.  
 

91. Ομαδοποίηση 3 προσανατολισμών 

 

5.2.2.2 προσανατολισμός: Συνιστούμε να δημιουργηθεί ένα θεσμικό όργανο της ΕΕ 
υψηλού επιπέδου για την αντιμετώπιση των ζητημάτων ασύλου και να διασφαλιστεί ότι 
αυτά τα ζητήματα θα εξετάζονται με συνεπή και νομικά αξιόπιστο τρόπο. Το θεσμικό αυτό 
όργανο θα πρέπει να καθορίσει ποιες χώρες καταγωγής μπορούν να θεωρηθούν 
«ασφαλείς» και ποιες θεωρούνται «μη ασφαλείς». 
5.2.3.2 προσανατολισμός: Συνιστούμε τη σύσταση ενός οργάνου υψηλότερου επιπέδου 
στην ΕΕ ή, εναλλακτικά, την ενίσχυση της Ευρωπαϊκής Υπηρεσίας Υποστήριξης για το 
Άσυλο. Αυτό το όργανο υψηλού επιπέδου θα πρέπει να είναι σε θέση να εξετάζει τις 
αιτήσεις ασύλου με ενιαίο τρόπο σε ολόκληρη την ΕΕ. 
5.2.11.1 προσανατολισμός: Συνιστούμε τη δημιουργία κεντρικού οργανισμού για τη 
διαχείριση όλων των θεμάτων ασύλου και μετανάστευσης. Ο κεντρικός αυτός οργανισμός 
θα πρέπει να διαθέτει επαρκείς πόρους. Θα πρέπει να υπάρχει ένας κεντρικός οργανισμός 
που θα παρακολουθεί, θα συντονίζει και θα διαχειρίζεται τα πάντα.  

 

92. 5.2.5.1 προσανατολισμός: Πιστεύουμε ότι η ένταξη των οι αιτούντων άσυλο θα πρέπει να 
γίνεται με πιο ομοιόμορφο και οργανωμένο τρόπο.  
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93. 5.2.6.1 προσανατολισμός: Συνιστούμε τη θέσπιση νέου συμφώνου/νομικού πλαισίου που 
θα αντικατοπτρίζει την εποχή που ζούμε σήμερα. Τα ζητήματα που αφορούν την ένταξη θα 
πρέπει να εξετάζονται σε πρώιμο στάδιο, καθώς θα πρέπει να αντιμετωπίζονται εγκαίρως.  
 

94. 5.2.10.1 προσανατολισμός: Συνιστούμε να εφαρμόζει κάθε κράτος μέλος της ΕΕ τη 
διαδικασία αξιολόγησης/χαρακτηρισμού κατά τον ίδιο τρόπο, χρησιμοποιώντας όλους τους 
κοινούς πόρους.  
 

95. Ομαδοποίηση 3 προσανατολισμών 

 

5.2.12.1 προσανατολισμός: Θα πρέπει να δημιουργηθεί ειδικό κέντρο ή κέντρα για την 
κάλυψη των αναγκών των ευάλωτων ασυνόδευτων ανηλίκων και/ή των ορφανών αμέσως 
μετά την άφιξή τους στην ΕΕ. 
5.2.12.2 προσανατολισμός: Συνιστούμε να παρέχονται στους ανηλίκους ειδικά 
εκπαιδευτικά προγράμματα και προγράμματα υγείας το συντομότερο δυνατόν. 
5.2.12.3 προσανατολισμός: Συνιστούμε τη δημιουργία υπηρεσιών υποστήριξης που θα 
βοηθούν στη φροντίδα των ασυνόδευτων ανηλίκων. Αυτό θα πρέπει να γίνει γρήγορα. Θα 
πρέπει να παρέχεται στήριξη σε πρόθυμες ανάδοχες οικογένειες. 
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