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ΣΥΣΤΑΣΕΙΣ ΠΟΥ ΕΓΚΡΙΘΗΚΑΝ ΑΠΌ ΤΗΝ ΟΜΑΔΑ (ΠΡΟΣ ΔΙΑΒΙΒΑΣΗ ΣΤΗΝ 
ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ) 
 

Άξονας 1: Εργασία στην Ευρώπη  
 

Υποάξονας 1.1 Αγορά εργασίας 
 

1. Συνιστούμε τη θέσπιση κατώτατου μισθού για τη διασφάλιση παρόμοιας 
ποιότητας ζωής σε όλα τα κράτη μέλη. Αναγνωρίζουμε τις προσπάθειες που 
καταβάλλονται επί του παρόντος στο πλαίσιο της οδηγίας της ΕΕ COM(2020) 
682 για την τυποποίηση του τρόπου ζωής. Ο κατώτατος μισθός πρέπει να 
εξασφαλίζει ένα ελάχιστο καθαρό εισόδημα για την επίτευξη ενός βασικού 
στόχου: όλοι όσοι έχουν ανάγκη θα πρέπει να έχουν περισσότερα χρήματα 
για να δαπανούν. Ο κατώτατος μισθός θα πρέπει να λαμβάνει υπόψη τις 
ακόλουθες πτυχές:  

● Η ΕΕ θα πρέπει να διασφαλίσει την αποτελεσματική εφαρμογή των 
ενωσιακών κανόνων, διότι επί του παρόντος η προστασία των 
εργαζομένων δεν εφαρμόζεται επαρκώς από όλα τα κράτη μέλη.  

● Ιδιαίτερη προσοχή θα πρέπει να δοθεί στην παρακολούθηση και στην 
καταγραφή της βελτίωσης του βιοτικού επιπέδου. 

● Ο κατώτατος μισθός πρέπει να λαμβάνει υπόψη την αγοραστική 
δύναμη στις διάφορες χώρες. Ένας κύκλος τακτικής επανεξέτασης είναι 
απαραίτητος για την προσαρμογή στο μεταβαλλόμενο κόστος 
διαβίωσης (π.χ. με βάση τον πληθωρισμό). 

 
Αυτό το συνιστούμε επειδή ο κατώτατος μισθός ενισχύει την κοινωνική 
δικαιοσύνη στην αγορά εργασίας και βελτιώνει τις συγκεκριμένες συνθήκες 
διαβίωσης των εργαζομένων σε όλα τα κράτη μέλη. Αυτό είναι ιδιαίτερα 
σημαντικό στο πλαίσιο ενός ταχέως μεταβαλλόμενου εργασιακού 
περιβάλλοντος π.χ. λόγω της ψηφιοποίησης. 
 

2. Υπάρχει ήδη ρύθμιση της ΕΕ (η οδηγία 2003/88/ΕΚ της ΕΕ για τον χρόνο 
εργασίας). Ωστόσο, δεν αρκεί για να εξασφαλιστεί μια υγιής ισορροπία 
μεταξύ επαγγελματικής και ιδιωτικής ζωής. Ως πρώτο βήμα, συνιστούμε να 
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επανεξεταστεί το υφιστάμενο πλαίσιο ώστε να διαπιστωθεί αν είναι 
κατάλληλο για τις τρέχουσες συνθήκες. Δεύτερον, η ΕΕ θα πρέπει να θεσπίσει 
αυστηρότερο μηχανισμό παρακολούθησης για να διασφαλιστεί η εφαρμογή 
σε όλα τα κράτη μέλη. Ιδιαίτερη προσοχή πρέπει να δοθεί στους διάφορους 
τομείς που έχουν διαφορετικά επίπεδα άγχους και φόρτου, τόσο από 
ψυχολογική όσο και από σωματική άποψη. Ωστόσο, ταυτόχρονα, άλλοι 
τομείς βασίζονται σε μεγαλύτερη ευελιξία από την πλευρά των εργαζομένων 
τους για την προσαρμογή σε συγκεκριμένες εταιρικές ανάγκες. 
 
Αυτό το συνιστούμε διότι η βελτίωση της ισορροπίας μεταξύ επαγγελματικής 
και ιδιωτικής ζωής είναι σημαντική καθώς ενισχύει την κοινωνική συνοχή και 
συμβάλλει στην εξασφάλιση ισότιμων όρων ανταγωνισμού μεταξύ των 
εργαζομένων. Επίσης, επηρεάζει θετικά την ατομική ευημερία των 
εργαζομένων. 
 
 
Υποάξονας 1.2 Νέοι και απασχόληση 
 

3. Συνιστούμε την εναρμόνιση του επιπέδου όλων των διαφορετικών 
εκπαιδευτικών προγραμμάτων στην ΕΕ με αποδοχή του εθνικού 
περιεχομένου. Αντίστοιχα, συνιστούμε τα επαγγελματικά πτυχία να 
επικυρώνονται και να αναγνωρίζονται αμοιβαία σε όλα τα κράτη μέλη της 
ΕΕ. 
 
Αυτό το συνιστούμε διότι θέλουμε να διευκολύνουμε την ευρωπαϊκή 
κινητικότητα του εργατικού δυναμικού και να μειώσουμε τον διοικητικό φόρτο. 
 

4. Συνιστούμε οι μαθητές λυκείου (από 12 ετών και άνω) να αποκτούν μια 
εικόνα της μελλοντικής τους αγοράς εργασίας, μέσω της παροχής της 
δυνατότητας πραγματοποίησης πολλών υψηλής ποιότητας ξεναγήσεων σε 
κερδοσκοπικούς και μη κερδοσκοπικούς οργανισμούς. Προτείνουμε να 
ενθαρρύνουμε τις εταιρείες, με τη χορήγηση επιδοτήσεων, να δέχονται 
ξεναγήσεις μαθητών. Στις απομακρυσμένες περιοχές, όπου υπάρχουν 
λιγότερες ευκαιρίες, τα τοπικά σχολεία, οι κυβερνήσεις, οι οργανώσεις και οι 
επιχειρήσεις πρέπει να συνεργαστούν στενά ώστε να αντιληφθούν ότι οι εν 
λόγω ξεναγήσεις είναι επίσης αποτελεσματικές.  
 
Αυτό το συνιστούμε διότι θέλουμε οι νέοι να σχηματίσουν εικόνα των 
διαφόρων δυνατοτήτων που υπάρχουν στην αγορά εργασίας ώστε να μπορούν 
να κάνουν καλύτερες επιλογές όσον αφορά τις σπουδές τους και το 



 

1η ομάδα, 3η συνεδρίαση- 4 

1η Ομάδα Ευρωπαίων Πολιτών: «Ισχυρότερη οικονομία, κοινωνική δικαιοσύνη και θέσεις εργασίας / Εκπαίδευση, πολιτισμός, νεολαία και αθλητισμός / Ψηφιακός 

μετασχηματισμός» 

επαγγελματικό τους μέλλον, και να κατανοήσουν τη σημασία της σωστής 
μελέτης. Θα τους διδάξει επίσης τι είναι ευθύνη, καθώς και ότι θα πρέπει να 
σέβονται την αγορά εργασίας. Θα βοηθήσει επίσης τους νέους να ενταχθούν 
στην αγορά εργασίας. Πρόκειται για μια αμοιβαία επωφελή κατάσταση και για 
τις δύο πλευρές. 
 
 

5. Συνιστούμε την ενσωμάτωση της εξάσκησης μη τεχνικών δεξιοτήτων σε όλα 
τα μαθήματα στα προγράμματα σπουδών των σχολείων. Με τον όρο «μη 
τεχνικές δεξιότητες» εννοούμε: το να ακούμε ο ένας τον άλλον, το να 
ενθαρρύνουμε τον διάλογο, την ανθεκτικότητα, την κατανόηση, τον σεβασμό 
και την εκτίμηση για τους άλλους, την κριτική σκέψη, την αυτοδιδασκαλία, 
την καλλιέργεια της περιέργειας, τον προσανατολισμό στα αποτελέσματα. Οι 
δάσκαλοι θα πρέπει να εκπαιδεύονται στη μετάδοση αυτών των δεξιοτήτων 
μέσω στενής συνεργασίας με κοινωνικούς λειτουργούς και/ή ψυχολόγους. 
Άλλες προτάσεις προς εκτέλεση: οργάνωση προγραμμάτων ανταλλαγών 
μαθητών μεταξύ σχολείων, διοργάνωση συμμετοχής σε αθλητικές και 
πολιτιστικές διασχολικές εκδηλώσεις κ.λπ. 
 
Αυτό το συνιστούμε διότι οι μη τεχνικές δεξιότητες είναι απαραίτητες βασικές 
δεξιότητες, οι οποίες χάνονται στην ψηφιακή εποχή και είναι απολύτως 
αναγκαίες στη μελλοντική ζωή των νέων μας. Ως εκ τούτου, τονίζουμε ότι 
πρέπει να περιληφθούν στο πρόγραμμα σπουδών, ώστε να βοηθήσουν τους 
νέους να είναι ανθεκτικοί και να αποφεύγουν και να ξεπερνούν ψυχικά 
προβλήματα που ενδέχεται να αντιμετωπίσουν στη μελλοντική τους ζωή. Οι 
κοινωνικές δεξιότητες ενισχύουν τις διαπροσωπικές σχέσεις και, κατά 
συνέπεια, βοηθούν τους ανθρώπους να βρουν τη θέση τους στην κοινωνία.  
 

6. Συνιστούμε, σε περίπτωση σοβαρής κρίσης (π.χ. κρίση στον τομέα της υγείας, 
πόλεμος κ.λπ.) να υπάρχουν καλά καταρτισμένα σχέδια με λεπτομερή 
σενάρια τα οποία θα είναι έτοιμα να αναπτυχθούν με ευέλικτο τρόπο ώστε 
να ελαχιστοποιηθούν οι επιπτώσεις για τους νέους μας όσον αφορά τις 
σπουδές τους, την επαγγελματική τους κατάρτιση, την ψυχική τους ευεξία 
κ.λπ. Με τον όρο «επιπτώσεις» εννοούμε: υψηλότερο κόστος σπουδών ή 
κατάρτισης, αναγκαστική παράταση των σπουδών, αδυναμία 
πραγματοποίησης πρακτικής άσκησης, αύξηση των προβλημάτων ψυχικής 
υγείας. Τα σενάρια πρέπει να αναπτυχθούν για να ελαχιστοποιηθούν οι 
επιπτώσεις στους νέους και στη μετάβασή τους στην αγορά εργασίας. 
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Αυτό το συνιστούμε διότι η θέση των νέων είναι πολύ ευάλωτη σε περιόδους 
κρίσης.  
 

Υποάξονας 1.3 Ψηφιοποίηση στην εργασία 
 

7. Συνιστούμε η ΕΕ να θεσπίσει ή να ενισχύσει την υφιστάμενη νομοθεσία που 
ρυθμίζει την αποκαλούμενη «έξυπνη εργασία» [= εργασία μέσω διαδικτύου 
και εξ αποστάσεως, π.χ. τηλεργασία κατ’ οίκον ή από άλλη τοποθεσία που 
συνδέεται διαδικτυακά] Επιπλέον, συνιστούμε η ΕΕ να νομοθετήσει 
προκειμένου να παράσχει κίνητρα στις επιχειρήσεις ώστε να είναι κοινωνικά 
υπεύθυνες και να διατηρήσουν υψηλής ποιότητας θέσεις «έξυπνης 
εργασίας» εντός της ΕΕ. Τα κίνητρα μπορεί να είναι οικονομικά και/ή να 
αφορούν τη φήμη, και θα πρέπει να λαμβάνουν υπόψη τα υφιστάμενα 
διεθνώς αναγνωρισμένα περιβαλλοντικά, κοινωνικά και σχετικά με την 
εταιρική διακυβέρνηση κριτήρια (ΠΚΔ). Για τον σκοπό αυτό, η ΕΕ θα πρέπει 
να συστήσει ομάδα εργασίας αποτελούμενη από εμπειρογνώμονες από όλα 
τα ενδιαφερόμενα μέρη για τη διερεύνηση και την ενίσχυση της εν λόγω 
νομοθεσίας. 
 
Αυτό το συνιστούμε διότι πρέπει να προωθήσουμε υψηλής ποιότητας θέσεις 
«έξυπνης εργασίας» και να αποφύγουμε τη μετεγκατάστασή τους σε χώρες με 
χαμηλότερο κόστος, εκτός ΕΕ. Η πανδημία COVID-19 και οι παγκόσμιες 
οικονομικές τάσεις εντείνουν τον επείγοντα χαρακτήρα της προστασίας των 
θέσεων εργασίας στην ΕΕ και της ρύθμισης της «έξυπνης εργασίας». 
 

8. Συνιστούμε η ΕΕ να εγγυηθεί το δικαίωμα στην ψηφιακή κατάρτιση για όλους 
τους πολίτες της ΕΕ. Ειδικότερα, οι ψηφιακές δεξιότητες των νέων θα 
μπορούσαν να ενισχυθούν με την καθιέρωση ενωσιακής πιστοποίησης στα 
σχολεία, η οποία θα τους προετοιμάσει για τη μελλοντική αγορά εργασίας. 
Συνιστούμε επίσης ειδική κατάρτιση σε επίπεδο ΕΕ για την επιμόρφωση και 
την αναβάθμιση των δεξιοτήτων των εργαζομένων ώστε να παραμείνουν 
ανταγωνιστικοί στην αγορά εργασίας. Τέλος, συνιστούμε η ΕΕ να αυξήσει την 
ευαισθητοποίηση σχετικά με τις υφιστάμενες ψηφιακές πλατφόρμες που 
συνδέουν τους ανθρώπους με τους εργοδότες και τους βοηθούν να βρουν 
εργασία στην ΕΕ, π.χ. το δίκτυο EURES. 
 
Αυτό το συνιστούμε διότι οι πιστοποιημένες ψηφιακές δεξιότητες έχουν 
θεμελιώδη σημασία για την είσοδο των ατόμων στην αγορά εργασίας και για 
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την επανειδίκευση και τη διατήρηση της ανταγωνιστικότητας των 
εργαζομένων.  
 

Άξονας 2: Μια οικονομία για το μέλλον 

 

Υποάξονας 2.1 Καινοτομία και ευρωπαϊκή ανταγωνιστικότητα 
 

9. Συνιστούμε η ΕΕ να δημιουργήσει ευκαιρίες για διάφορες οντότητες 
(πανεπιστήμια, εταιρείες, ερευνητικά ιδρύματα κ.λπ.) ώστε να επενδύσουν 
στην έρευνα και την καινοτομία με στόχο την ανάπτυξη:  

● νέων υλικών, που προορίζονται να χρησιμεύσουν ως περισσότερο 
βιώσιμες εναλλακτικές λύσεις με βιοποικιλότητα, αντί των υλικών που 
χρησιμοποιούνται σήμερα, 

● καινοτόμων χρήσεων των υφιστάμενων υλικών (με βάση επίσης την 
ανακύκλωση και τις πλέον σύγχρονες τεχνικές που έχουν το μικρότερο 
περιβαλλοντικό αποτύπωμα).  

Συνιστούμε ο στόχος αυτός να αποτελέσει συνεχή, μακροπρόθεσμη 
δέσμευση εκ μέρους της ΕΕ (τουλάχιστον έως το 2050).  
 
Αυτό το συνιστούμε διότι ζούμε σε έναν πλανήτη με πεπερασμένους πόρους. 
Εάν θέλουμε να έχουμε μέλλον, πρέπει να προστατεύσουμε το κλίμα και να 
αναζητήσουμε εναλλακτικές λύσεις φιλικές προς τον πλανήτη. Θέλουμε επίσης 
η ΕΕ να αναλάβει ηγετικό ρόλο στον τομέα αυτό, με ισχυρό και ανταγωνιστικό 
πλεονέκτημα στη διεθνή σκηνή. Σκοπός της σύστασης είναι η παραγωγή 
καινοτόμων αποτελεσμάτων που μπορούν να εφαρμοστούν ευρέως και να 
υλοποιηθούν σε διάφορους τομείς και σε διάφορες χώρες. Θα έχει επίσης 
θετικό αντίκτυπο στην οικονομία και την αγορά εργασίας, με τη δημιουργία 
νέων ευκαιριών απασχόλησης στον τομέα της βιώσιμης καινοτομίας. Θα 
μπορούσε να συμβάλει στην καταπολέμηση των κοινωνικών αδικιών, 
αντικαθιστώντας τα υφιστάμενα, εκμεταλλευτικά μέσα παραγωγής με νέα, πιο 
ηθικά μέσα. 
 
 

10. Συνιστούμε η ΕΕ να αναλάβει μακροπρόθεσμη και συνεχή δέσμευση να 
αυξήσει, σε μεγάλο βαθμό, το μερίδιό της στην ενέργεια που προέρχεται από 
βιώσιμες πηγές, χρησιμοποιώντας ένα ευρύ φάσμα ανανεώσιμων πηγών με 
το χαμηλότερο περιβαλλοντικό αποτύπωμα (με βάση μια ολιστική 
αξιολόγηση του κύκλου ζωής). Επιπλέον, η ΕΕ θα πρέπει να επενδύσει στη 
βελτίωση και τη διατήρηση της ποιότητας των ηλεκτρικών υποδομών και του 
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δικτύου ηλεκτρικής ενέργειας. Συνιστούμε επίσης να αναγνωριστεί η 
πρόσβαση στην ενέργεια και η οικονομική προσιτότητα της ενέργειας ως 
βασικό δικαίωμα των πολιτών.  
 
Αυτό το συνιστούμε διότι: 

● η διαφοροποίηση των πηγών ενέργειας (συμπεριλαμβανομένης της 
ηλιακής ενέργειας, της αιολικής ενέργειας, του υδρογόνου, του 
θαλασσινού νερού ή οποιωνδήποτε μελλοντικών βιώσιμων μεθόδων) θα 
καταστήσει την ΕΕ πιο ανεξάρτητη από ενεργειακή άποψη, 

● θα μειώσει το κόστος ηλεκτρικής ενέργειας για τους πολίτες της ΕΕ,  
● θα δημιουργήσει θέσεις εργασίας και θα αναδιαρθρώσει την αγορά 

ενέργειας (ιδίως σε περιοχές που έως τώρα εξαρτώνται από τα ορυκτά 
καύσιμα), 

● θα μπορούσε να ενθαρρύνει την επιστημονική ανάπτυξη καινοτόμων 
τεχνικών προμήθειας ενέργειας, 

● η ποιότητα των ηλεκτρικών υποδομών και του δικτύου ηλεκτρικής 
ενέργειας είναι εξίσου σημαντική με τις πηγές ενέργειας, καθώς 
επιτρέπει την ομαλή, αποδοτική και οικονομικά προσιτή διανομή και 
μεταφορά ενέργειας.  

 
 

11. Συνιστούμε η ΕΕ να προωθήσει ενεργά πιο οικολογικές διαδικασίες 
παραγωγής, επιδοτώντας ή ανταμείβοντας με άλλον τρόπο τις εταιρείες που 
επενδύουν στη μείωση του περιβαλλοντικού κόστους της παραγωγής τους. 
Επιπλέον, ζητούμε να καταβληθεί προσπάθεια για την αναγέννηση των 
μεταβιομηχανικών περιοχών και τη δημιουργία προστατευόμενων πράσινων 
ζωνών γύρω από υφιστάμενες περιοχές. Θα πρέπει να προβλεφθεί 
υποχρέωση για τις εταιρείες να χρηματοδοτούν τις προσπάθειες αυτές, 
τουλάχιστον εν μέρει, με δικούς τους πόρους.   
 
Αυτό το συνιστούμε διότι οι διαδικασίες παραγωγής αποτελούν σημαντικό 
στοιχείο της αλυσίδας εφοδιασμού. Το να καταστούν πιο φιλικές προς το 
περιβάλλον θα μπορούσε να μειώσει σημαντικά τον αντίκτυπό μας στο κλίμα. 
Πιστεύουμε ότι οι επιχειρήσεις και οι βιομηχανίες θα πρέπει να λογοδοτούν για 
τον τρόπο με τον οποίο παράγουν τα προϊόντα τους (συμπεριλαμβανομένων 
των μέτρων επανακαλλιέργειας και προστασίας του περιβάλλοντος). Με το να 
καταστούν οι διαδικασίες παραγωγής πιο οικολογικές, οι επιχειρήσεις 
προετοιμάζονται και για το μέλλον και καθίστανται πιο ανθεκτικές (με 
αποτέλεσμα την προστασία των θέσεων εργασίας).  
Υποάξονας 2.2 Βιώσιμη οικονομία / Υποάξονας 2.3 Φορολογία 
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12. Συνιστούμε να εγκαταλειφθούν οι πλαστικοί περιέκτες και να γενικευθεί η 

χρήση επαναχρησιμοποιήσιμων περιεκτών. Θα πρέπει να υπάρχουν κίνητρα 
για τους καταναλωτές και τις επιχειρήσεις, ώστε να μην είναι ακριβότερο για 
έναν καταναλωτή να αγοράζει προϊόντα χύμα («en vrac» στα γαλλικά ή 
«sfuso» στα ιταλικά), σε σύγκριση με τα συσκευασμένα. Οι επιχειρήσεις που 
συμβάλλουν σε αυτή τη μετάβαση θα πρέπει να έχουν φορολογικά οφέλη, 
ενώ αυτές που δεν συμβάλλουν θα πρέπει να πληρώνουν περισσότερους 
φόρους. Τα προϊόντα που δεν μπορούν να επαναχρησιμοποιηθούν, θα 
πρέπει να είναι ανακυκλώσιμα και/ή βιοαποδομήσιμα. Είναι απαραίτητο να 
υπάρχει ένας δημόσιος ή εποπτικός φορέας για την παρακολούθηση όλων 
αυτών των ζητημάτων, για τον καθορισμό των κανόνων και την κοινοποίησή 
τους σε όλους. Συνιστάται η εκπαίδευση και η επικοινωνία —μεταξύ άλλων 
και μέσω των μέσων κοινωνικής δικτύωσης— σχετικά με αυτές τις δράσεις, 
τόσο προς τις επιχειρήσεις όσο και προς τους καταναλωτές, ώστε να 
αλλάξουν τη συμπεριφορά τους μακροπρόθεσμα. Οι επιχειρήσεις θα πρέπει 
να ενθαρρυνθούν και να βοηθηθούν στην εξεύρεση των βέλτιστων λύσεων 
όσον αφορά τα δικά τους απόβλητα (για παράδειγμα οι κατασκευαστικές 
εταιρείες).   
 
Αυτό το συνιστούμε διότι όλοι μας πρέπει να είμαστε υπεύθυνοι για τις πράξεις 
μας. Επομένως, πρέπει να επανεξετάσουμε όλες τις διαδικασίες παραγωγής. Η 
ανακύκλωση απαιτεί πολλούς πόρους (νερό, ενέργεια), επομένως δεν μπορεί 
να είναι η μόνη απάντηση. Αυτός είναι ο λόγος για τον οποίο προτείνουμε την 
εμπορία χύμα εμπορευμάτων. Η ανακύκλωση θα πρέπει να χρησιμοποιείται 
μόνο για εύκολα ανακυκλώσιμα υλικά. Και γνωρίζουμε, από το παράδειγμα της 
Φινλανδίας, ότι είναι δυνατή η ανακύκλωση πολύ μεγάλου μέρους υλικών.   
 

13. Συνιστούμε τη θέσπιση των ίδιων δημοσιονομικών κανόνων στην Ευρώπη για 
την εναρμόνιση της δημοσιονομικής πολιτικής σε ολόκληρη την ΕΕ. Η 
φορολογική εναρμόνιση θα πρέπει να αφήνει ένα περιθώριο ευελιξίας στα 
επιμέρους κράτη μέλη ώστε να καθορίζουν τους δικούς τους φορολογικούς 
κανόνες αλλά και να αποτρέπουν τη φοροδιαφυγή. Θα θέσει τέλος στις 
επιζήμιες φορολογικές πρακτικές και στον φορολογικό ανταγωνισμό. Οι 
φόροι θα πρέπει να αφορούν τις εμπορικές συναλλαγές στον τόπο όπου 
πραγματοποιούνται. Όταν μια εταιρεία πραγματοποιεί πωλήσεις σε μια 
χώρα, θα πρέπει να καταβάλλει φόρους σε αυτή τη συγκεκριμένη χώρα. 
Αυτοί οι νέοι κανόνες θα έχουν ως στόχο να αποτρέψουν τη μετεγκατάσταση 
και να διασφαλίσουν ότι οι συναλλαγές και η παραγωγή πραγματοποιούνται 
μεταξύ ευρωπαϊκών χωρών.   
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Αυτό το συνιστούμε αποβλέποντας στην προστασία και στην ανάπτυξη θέσεων 
εργασίας και οικονομικών δραστηριοτήτων στην Ευρώπη, με ίσους όρους 
μεταξύ των κρατών μελών. Θα οδηγήσει σε μια κοινή αντίληψη του 
δημοσιονομικού συστήματος στην Ευρώπη. Αποσκοπεί στο να τεθεί τέλος στην 
παράλογη μονοπωλιακή θέση των γιγαντιαίων εταιρειών που δεν καταβάλλουν 
επαρκείς φόρους σε σύγκριση με τις μικρότερες εταιρείες. Επίσης, θα 
συγκεντρώσει τα χρήματα στον τόπο όπου ασκούνται οι εμπορικές 
δραστηριότητες. 
 

14. Συνιστούμε την κατάργηση του συστήματος προγραμματισμένης 
αχρήστευσης όλων των ηλεκτρονικών συσκευών. Θα πρέπει να επέλθουν 
αλλαγές τόσο σε ατομικό όσο και σε εμπορικό επίπεδο, ώστε να 
εξασφαλιστεί ότι μπορούμε να κατέχουμε, να επισκευάζουμε και να 
αναβαθμίζουμε συσκευές σε μακροπρόθεσμη βάση. Συνιστούμε την 
προώθηση ανακαινισμένων συσκευών. Μέσω ρύθμισης, θα πρέπει να 
καταστεί υποχρεωτικό για τις εταιρείες να εγγυώνται το δικαίωμα σε 
επισκευή, συμπεριλαμβανομένων των αναβαθμίσεων και ενημερώσεων 
λογισμικού, καθώς και σε ανακύκλωση όλων των συσκευών 
μακροπρόθεσμα. Συνιστάται επίσης όλες οι εταιρείες να χρησιμοποιούν 
τυποποιημένα βύσματα σύνδεσης. 
 
Αυτό το συνιστούμε διότι, στον σύγχρονο κόσμο, τα προϊόντα έχουν συνήθως 
έχουν διάρκεια ζωής 2 περίπου ετών, και θέλουμε να έχουν πολύ μεγαλύτερη 
διάρκεια ζωής, περίπου 10 ετών. Η πρόταση αυτή θα έχει θετικό αντίκτυπο στην 
κλιματική αλλαγή και στην οικολογία. Επίσης, θα μειώσει το κόστος για τους 
καταναλωτές και θα μειώσει τον καταναλωτισμό.  
 

15. Συνιστούμε η εκπαίδευση να συμβάλει στο να αποκτήσουν όλοι γνώσεις 
σχετικά με το περιβάλλον μας και τη σύνδεσή του με την ατομική υγεία όλων 
των ανθρώπων. Τα εκπαιδευτικά μαθήματα θα βοηθήσουν όλους τους 
ανθρώπους να καθορίσουν τις προσωπικές τους στρατηγικές για την 
ενσωμάτωση των θεμάτων αυτών στη ζωή τους. Αυτή η εκπαίδευση θα 
πρέπει να ξεκινά στο σχολείο με ειδικά μαθήματα που θα καλύπτουν όλα τα 
οικολογικά ζητήματα, ενώ θα πρέπει να συνεχίσουμε να επιμορφωνόμαστε 
καθ’ όλη τη διάρκεια της ζωής μας (για παράδειγμα, στην εργασία). Αυτό θα 
συμβάλει στη μείωση των αποβλήτων και στην προστασία του 
περιβάλλοντος και της ανθρώπινης υγείας. Η εκπαίδευση αυτή θα 
προωθήσει την τοπική κατανάλωση υγιεινών και μη επεξεργασμένων 
προϊόντων που προέρχονται από τοπικούς παραγωγούς. Όσοι δεν 
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αναλαμβάνουν δράσεις για τη μείωση των αποβλήτων θα πρέπει να 
παρακολουθούν δωρεάν μαθήματα κατάρτισης για τα θέματα αυτά. Για να 
καταστεί δυνατή αυτή η προσαρμογή του τρόπου ζωής, οι τιμές πρέπει να 
είναι δίκαιες και για τον παραγωγό και τον καταναλωτή. Κατά συνέπεια, 
προτείνουμε οι μικροί, τοπικοί και φιλικοί προς το περιβάλλον παραγωγοί να 
επωφελούνται από φορολογικές απαλλαγές. 
 
Αυτό το συνιστούμε διότι πιστεύουμε ότι πολλοί άνθρωποι δεν αισθάνονται 
ακόμη ανησυχία σε σχέση με αυτά τα ζητήματα. Αυτός είναι ο λόγος για τον 
οποίο χρειαζόμαστε εκπαίδευση για όλους σχετικά με αυτό το θέμα. Επίσης, τα 
τοπικά και υγιεινά προϊόντα έχουν την τάση να είναι υπερβολικά ακριβά για 
πολλούς ανθρώπους. Πρέπει να διασφαλίσουμε ότι τα τοπικά προϊόντα είναι 
ευρύτερα διαθέσιμα σε όλους.  
 

 

Υποάξονας 2.4 Γεωργία / Υποάξονας 2.5 Ψηφιακές υποδομές  
 

16. Συνιστούμε την εφαρμογή ενός κοινού, εύκολα κατανοητού ευρωπαϊκού 
συστήματος επισήμανσης για τα καταναλωτικά προϊόντα και τα προϊόντα 
διατροφής (οι πληροφορίες θα περιλαμβάνουν τα αλλεργιογόνα, τη χώρα 
καταγωγής κ.λπ.), διαφάνεια σχετικά με τις υπό εξέλιξη διαδικασίες 
έγκρισης, ψηφιοποίηση των πληροφοριών για τα προϊόντα μέσω 
τυποποιημένης ευρωπαϊκής εφαρμογής που θα επιτρέπει την πιο φιλική 
προς τον χρήστη πρόσβαση και θα παρέχει πρόσθετες πληροφορίες σχετικά 
με τα προϊόντα και την αλυσίδα παραγωγής. Διαπιστώνουμε επίσης την 
ανάγκη για έναν πραγματικά ανεξάρτητο φορέα που θα ρυθμίζει τα πρότυπα 
τροφίμων σε ολόκληρη την ΕΕ, και ο οποίος θα διαθέτει νομοθετικές 
εξουσίες, ώστε να είναι σε θέση να επιβάλλει κυρώσεις. 
 
Αυτό το συνιστούμε διότι οι πολίτες της ΕΕ θα πρέπει να αναμένουν παντού το 
ίδιο ποιοτικό επίπεδο τροφίμων. Η ακεραιότητα των τροφίμων είναι αναγκαία 
για τη διασφάλιση της ασφάλειας των πολιτών. Οι συστάσεις αυτές 
διατυπώθηκαν με στόχο να ενισχυθεί η παρακολούθηση της έγκρισης και η 
διαφάνεια της παραγωγής τροφίμων με εναρμονισμένο τρόπο. 
 

17. Συνιστούμε οι υποδομές να αποτελούν κρατικό περιουσιακό στοιχείο 
προκειμένου να προληφθεί η άνοδος των μονοπωλίων στον τομέα των 
τηλεπικοινωνιών και των υπηρεσιών διαδικτύου. Θα πρέπει να θεσπιστεί 
δικαίωμα πρόσβασης στο διαδίκτυο και να αποτελέσει προτεραιότητα η 
σύνδεση των «λευκών ζωνών / ανενεργών ζωνών» (περιοχές χωρίς 
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πρόσβαση στο διαδίκτυο) με το διαδίκτυο. Τα παιδιά και οι οικογένειες 
αποτελούν προτεραιότητα όσον αφορά την πρόσβαση στο διαδίκτυο και σε 
υλισμικό, ιδίως όσον αφορά την εκπαίδευση, και κυρίως σε περιόδους 
πανδημίας. Είναι αναγκαία μια πρωτοβουλία για τη στήριξη της τηλεργασίας, 
όπως, για παράδειγμα, χώροι γραφείων με πρόσβαση σε αξιόπιστη, ταχεία 
σύνδεση στο διαδίκτυο και ψηφιακή κατάρτιση. 
 
Αυτό το συνιστούμε διότι πρέπει να διασφαλίσουμε ότι ο ψηφιακός 
μετασχηματισμός πραγματοποιείται με δίκαιο τρόπο. Η πρόσβαση στο 
διαδίκτυο είναι θεμελιώδης για τη δημοκρατία και αποτελεί δικαίωμα όλων 
των Ευρωπαίων πολιτών. 
 
 

18. Συνιστούμε τον σεβασμό και την προστασία των τοπικών εντόμων από τα 
χωροκατακτητικά είδη. Προτείνουμε επίσης να δοθούν κίνητρα και να 
υποστηριχθεί η υποχρεωτικότητα των χώρων πρασίνων για τα νέα 
κατασκευαστικά έργα. Ζητούμε την εισαγωγή της βιοποικιλότητας ως 
υποχρεωτικού μαθήματος στα σχολεία μέσω της χρήσης δραστηριοτήτων στο 
πλαίσιο του προγράμματος σπουδών, π.χ. μέσω πρακτικών δραστηριοτήτων. 
Είναι σημαντικό να προβληθεί η ευαισθητοποίηση για τη βιοποικιλότητα 
μέσω της χρήσης εκστρατειών στα μέσα ενημέρωσης και της παροχής 
κινήτρων για «διαγωνισμούς» σε ολόκληρη την ΕΕ (διαγωνισμοί σε κλίμακα 
τοπικής κοινότητας). Συνιστούμε τη θέσπιση δεσμευτικών εθνικών στόχων σε 
όλα τα κράτη μέλη της ΕΕ για την αναδάσωση με φύτευση γηγενών δένδρων 
και την ανασύσταση της τοπικής χλωρίδας. 
 
Αυτό το συνιστούμε διότι η βιοποικιλότητα έχει καίρια σημασία για το 
περιβάλλον, την ποιότητα ζωής και την καταπολέμηση της κλιματικής αλλαγής. 

Άξονας 3: Μια δίκαιη κοινωνία 
 

Υποάξονας 3.1 Κοινωνική ασφάλιση 
 

19. Συνιστούμε την προώθηση κοινωνικών πολιτικών και της ισότητας των 
δικαιωμάτων, μεταξύ άλλων σε σχέση με την υγεία, εναρμονισμένων σε 
ολόκληρη την ΕΕ, οι οποίες θα λαμβάνουν υπόψη τους συμφωνημένους 
κανονισμούς και τις ελάχιστες απαιτήσεις σε ολόκληρη την επικράτεια.   
 
Αυτό το συνιστούμε διότι υπάρχουν μεγάλες ανισότητες μεταξύ των κρατών 
μελών όσον αφορά τις κοινωνικές πολιτικές, οι οποίες ανισότητες πρέπει να 
μειωθούν για την επίτευξη αξιοπρεπούς διαβίωσης για όλους τους πολίτες, και 
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για τη διασφάλιση της φροντίδας και της στήριξης που χρειάζονται τα ευάλωτα 
άτομα για διάφορους λόγους (υγεία, ηλικία, γενετήσιος προσανατολισμός 
κ.λπ.). 
 
 

20. Συνιστούμε την προώθηση της έρευνας στα κοινωνικά θέματα και στα 
θέματα υγείας στην ΕΕ, σύμφωνα με γραμμές προτεραιότητας που 
θεωρούνται ότι άπτονται του δημόσιου συμφέροντος και συμφωνούνται από 
τα κράτη μέλη, και με την παροχή της κατάλληλης χρηματοδότησης. Πρέπει 
να ενισχύσουμε τη συνεργασία σε διάφορους τομείς εμπειρογνωσίας, μεταξύ 
χωρών, κέντρων σπουδών (πανεπιστήμια κ.λπ.).  
 
Αυτό το συνιστούμε διότι υπάρχουν πολλοί τομείς στους οποίους πρέπει να 
προαγάγουμε και να εμβαθύνουμε τις γνώσεις μας. Η εμπειρία της πανδημίας 
μας δίνει ένα παράδειγμα στο οποίο η έρευνα είναι απαραίτητη για τη 
βελτίωση της ζωής, όπως είναι απαραίτητη και η συνεργασία μεταξύ δημόσιου 
και ιδιωτικού τομέα και μεταξύ κυβερνήσεων, ενώ αναγκαία είναι και η 
οικονομική στήριξη.  
 

21. Συνιστούμε η ΕΕ να αποκτήσει ισχυρότερες αρμοδιότητες στις κοινωνικές 
πολιτικές για την εναρμόνιση και τη θέσπιση ελάχιστων κανόνων και 
συνταξιοδοτικών παροχών σε ολόκληρη την ΕΕ βάσει ενδελεχούς διάγνωσης. 
Η ελάχιστη σύνταξη πρέπει να υπερβαίνει το όριο της φτώχειας της εκάστοτε 
χώρας. Η ηλικία συνταξιοδότησης θα πρέπει να διαφέρει ανάλογα με την 
κατηγοριοποίηση των επαγγελμάτων, με τους επαγγελματίες που ασκούν 
επαγγέλματα που είναι απαιτητικά από ψυχολογική και σωματική άποψη να 
μπορούν να συνταξιοδοτούνται νωρίτερα. Ταυτόχρονα, θα πρέπει να 
διασφαλιστεί το δικαίωμα στην εργασία για τους ηλικιωμένους που 
επιθυμούν να συνεχίσουν να εργάζονται σε εθελοντική βάση.  
 
Αυτό το συνιστούμε διότι το προσδόκιμο ζωής αυξάνεται και η γεννητικότητα 
μειώνεται. Ο ευρωπαϊκός πληθυσμός γερνά, και γι’ αυτόν τον λόγο πρέπει να 
λάβουμε περαιτέρω μέτρα για να αποφευχθεί ο κίνδυνος περιθωριοποίησης 
των ηλικιωμένων και να διασφαλιστεί η αξιοπρεπής διαβίωσή τους.  

22. Συνιστούμε τη θέσπιση δέσμης συμφωνημένων μέτρων για την ενθάρρυνση 
της αύξησης του ποσοστού γεννήσεων, καθώς και για τη διασφάλιση της 
κατάλληλης παιδικής φροντίδας. Τα μέτρα αυτά περιλαμβάνουν, μεταξύ 
άλλων, οικονομικά προσιτή και προσβάσιμη παιδική φροντίδα (στον χώρο 
εργασίας, κατά τη διάρκεια της νύχτας, μείωση του ΦΠΑ επί του παιδικού 
εξοπλισμού), στέγαση, σταθερή εργασία, στήριξη της μητρότητας, ειδική 
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στήριξη και προστασία της εργασίας για τους νέους και τους γονείς, και 
στήριξη των μητέρων και των πατέρων με πρόσβαση στη γνώση κατά την 
επιστροφή στην εργασία.  
 
Αυτό το συνιστούμε διότι τα χαμηλά ποσοστά γεννήσεων στην ΕΕ είναι εμφανή, 
πράγμα το οποίο συμβάλλει περαιτέρω στη γήρανση του ευρωπαϊκού 
πληθυσμού και για το οποίο θα πρέπει να ληφθούν άμεσα μέτρα. Η 
προτεινόμενη δέσμη μέτρων αποσκοπεί στη διασφάλιση της σταθερότητας για 
τις νεαρές οικογένειες, η οποία αναγκαία για τη φροντίδα των παιδιών.  
 

23. Συνιστούμε να εξασφαλιστεί κοινωνική μέριμνα και υγειονομική περίθαλψη 
για τους ηλικιωμένους στο σπίτι, καθώς και σε οίκους ευγηρίας. Επιπλέον, 
υπάρχει ανάγκη για καλύτερη στήριξη των ατόμων που φροντίζουν 
ηλικιωμένους (συγγενείς).  
 
Αυτό το συνιστούμε διότι το προσδόκιμο ζωής αυξάνεται και η γεννητικότητα 
μειώνεται, ο ευρωπαϊκός πληθυσμός γερνά, και γι’ αυτόν τον λόγο πρέπει να 
λάβουμε περαιτέρω μέτρα για να αποφευχθεί ο κίνδυνος περιθωριοποίησης 
των ηλικιωμένων και να διασφαλιστεί η αξιοπρεπής διαβίωσή τους. 
 
 

24. Συνιστούμε η ΕΕ να στηρίξει την παρηγορητική φροντίδα και τον 
υποβοηθούμενο θάνατο [ευθανασία] σύμφωνα με συγκεκριμένο σύνολο 
κανόνων και κανονισμών. 
 
Αυτό το συνιστούμε διότι θα μείωνε τον πόνο των ασθενών και των οικογενειών 
και θα εξασφάλιζε ένα αξιοπρεπές τέλος της ζωής. 
 
 
Υποάξονας 3.2 Ίσα δικαιώματα 

25. Συνιστούμε η ΕΕ να στηρίξει τη στοχευμένη πρόσβαση των πολιτών σε 
αξιοπρεπή κοινωνική στέγαση, ανάλογα με τις ιδιαίτερες ανάγκες τους. Η 
χρηματοδοτική προσπάθεια θα πρέπει να επιμεριστεί μεταξύ ιδιωτικών 
φορέων χρηματοδότησης, ιδιοκτητών ακινήτων, δικαιούχων στέγασης, των 
κυβερνήσεων των κρατών μελών σε κεντρικό και τοπικό επίπεδο, και της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης. Στόχος θα πρέπει να είναι η διευκόλυνση της 
κατασκευής/επισκευής του υφιστάμενου αποθέματος κοινωνικών 
κατοικιών, μεταξύ άλλων μέσω συνεταιριστικών ενώσεων, μίσθωσης και 
αγοράς. Η στήριξη θα πρέπει να χορηγείται βάσει σαφών κριτηρίων (π.χ. 



 

1η ομάδα, 3η συνεδρίαση- 14 

1η Ομάδα Ευρωπαίων Πολιτών: «Ισχυρότερη οικονομία, κοινωνική δικαιοσύνη και θέσεις εργασίας / Εκπαίδευση, πολιτισμός, νεολαία και αθλητισμός / Ψηφιακός 

μετασχηματισμός» 

μέγιστη επιφάνεια / άτομο που θα λάβει επιδότηση, εισοδήματα των 
δικαιούχων κ.λπ.). 
 

Αυτό το συνιστούμε διότι η βελτίωση της πρόσβασης στη στέγαση θα 
διασφαλίσει ότι οι πολίτες της ΕΕ απολαύουν απτών ίσων δικαιωμάτων. Θα 
συμβάλει στην άμβλυνση των κοινωνικών εντάσεων. Ενώ η ΕΕ καλείται κυρίως 
να επιβλέπει τον μηχανισμό στήριξης, οι εθνικές και οι τοπικές αρχές θα πρέπει 
να επιλύσουν τα προβλήματα στέγασης με πιο ενεργό τρόπο. 
 
 

26. Συνιστούμε η ΕΕ να βελτιώσει τη ρύθμιση και την ομοιόμορφη εφαρμογή των 
μέτρων στήριξης των οικογενειών με παιδιά σε όλα τα κράτη μέλη. Στα μέτρα 
αυτά περιλαμβάνονται: αύξηση της διάρκειας της γονικής άδειας, επιδόματα 
τοκετού και επιδόματα τέκνων.  
 
Αυτό το συνιστούμε διότι θεωρούμε ότι τα μέτρα θα μετριάσουν το 
δημογραφικό πρόβλημα που αντιμετωπίζει η ΕΕ. Επίσης, θα βελτιώσουν την 
ισότητα των φύλων μεταξύ των γονέων. 
 

27. Συνιστούμε η ΕΕ να λάβει μέτρα για να διασφαλίσει ότι όλες οι οικογένειες 
απολαύουν ίσων οικογενειακών δικαιωμάτων σε όλα τα κράτη μέλη. Στα 
δικαιώματα αυτά περιλαμβάνεται το δικαίωμα γάμου και υιοθεσίας. 
 
Αυτό το συνιστούμε διότι θεωρούμε ότι όλοι οι πολίτες της ΕΕ θα πρέπει να 
απολαύουν ίσων δικαιωμάτων, συμπεριλαμβανομένων των οικογενειακών 
δικαιωμάτων. Η οικογένεια αποτελεί τη βασική μορφή κοινωνικής οργάνωσης. 
Η ευτυχής οικογένεια συμβάλλει σε μια υγιή κοινωνία. Στόχος της σύστασης 
είναι να διασφαλιστεί ότι όλοι οι πολίτες απολαύουν των οικογενειακών 
δικαιωμάτων ανεξάρτητα από το φύλο, την ενηλικότητα, την εθνοτική 
καταγωγή ή τη σωματική τους υγεία. 
 
 
Υποάξονας 3.3 Δικαιοσύνη / Υποάξονας 3.4 Πρόσβαση στον αθλητισμό 
 

28. Συνιστούμε να δοθεί ισχυρή προτεραιότητα στη στρατηγική της ΕΕ για την 
ισότητα των φύλων 2020-2025 και να προωθηθεί ως επείγον ζήτημα που 
αντιμετωπίζεται αποτελεσματικά από τα κράτη μέλη. Η ΕΕ θα πρέπει α) να 
καθορίσει δείκτες (δηλ. στάσεις, μισθολογικό χάσμα, απασχόληση, ηγετικός 
ρόλος), να παρακολουθεί τη στρατηγική σε ετήσια βάση και να είναι 
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διαφανής ως προς τα επιτεύγματα· και β) να θεσπίσει θέση διαμεσολαβητή 
ο οποίος θα λαμβάνει πληροφορίες απευθείας από τους πολίτες. 
 
Αυτό το συνιστούμε διότι θεωρούμε ότι η ισότητα των φύλων απέχει πολύ από 
την κατάσταση που θα επιθυμούσαμε να υπάρχει στην ΕΕ. Θα πρέπει να 
υπάρχει αρμονία όσον αφορά την ισότητα των φύλων και τα ατομικά 
δικαιώματα σε ευρωπαϊκό επίπεδο, ώστε να επιτυγχάνεται η πραγμάτωσή τους 
σε όλες τις χώρες και όχι μόνο σε εκείνες που έχουν αναλάβει ισχυρότερες 
δεσμεύσεις σε σχέση με αυτό το θέμα. Εκτιμούμε την παρουσία και τη συμβολή 
των γυναικών σε θέσεις εξουσίας και σε κάθε είδους επάγγελμα, ώστε να 
έχουμε μια ποικιλόμορφη και ικανοποιητική ΕΕ. Οι γυναίκες βρίσκονται σε 
μειονεκτική θέση σε πολλές περιπτώσεις (ακόμη και στην περίπτωση που έχουν 
καλό επίπεδο εκπαίδευσης/τίτλο τριτοβάθμιας εκπαίδευσης ή άλλα προνόμια), 
επομένως μια τέτοια στρατηγική είναι απολύτως αναγκαία. 
 

29. Συνιστούμε η ΕΕ να προωθήσει και να αυξήσει την ευαισθητοποίηση σχετικά 
με τον αθλητισμό και τη σωματική άσκηση σε όλα τα κράτη μέλη λόγω των 
οφελών τους για την υγεία. Ο αθλητισμός και η σωματική άσκηση θα πρέπει 
να περιλαμβάνονται στις πολιτικές για την κοινωνική, τη σωματική και την 
ψυχική υγεία, την εκπαίδευση και την εργασία (π.χ. προώθηση του 
αθλητισμού και/ή της συνταγογράφησης της σωματικής άσκησης από τους 
ιατρούς και, σε αυτήν την περίπτωση, διασφάλιση της πρόσβασης σε 
αθλητικές εγκαταστάσεις· 1 ώρα του χρόνου εργασίας/εβδομάδα για 
σωματική άσκηση κ.λπ.). 
 
Αυτό το συνιστούμε διότι πρόκειται για μακροπρόθεσμη επένδυση. Η 
επένδυση στον αθλητισμό και τη σωματική άσκηση μειώνει το κόστος και την 
επιβάρυνση των υπηρεσιών υγείας. Για παράδειγμα, ο αθλητισμός και η 
σωματική άσκηση ως παρέμβαση στον τομέα της υγείας θα μπορούσαν να 
συντομεύσουν τις περιόδους θεραπείας και να καταστήσουν τη θεραπεία πιο 
αποτελεσματική. Αυτό εφαρμόζεται ήδη με επιτυχία σε ορισμένες χώρες όπως 
η Γερμανία. Ο αθλητισμός είναι ένας τρόπος οικοδόμησης αξιών όπως η 
δέσμευση, η προσπάθεια, η αυτοεκτίμηση, ο σεβασμός και η συντροφικότητα. 
Ο καθιστικός τρόπος ζωής είναι πλέον πιο συνηθισμένος απ’ ό,τι στις 
προηγούμενες γενιές λόγω, μεταξύ άλλων, της αύξησης των θέσεων εργασίας 
σε γραφεία και/ή της αλλαγής συνηθειών στον τομέα της ψυχαγωγίας. 
 

30. Συνιστούμε η ΕΕ να υποχρεώσει όλα τα κράτη μέλη να προβλέψουν 
καθορισμένο κατώτατο μισθό σε σχέση με το κόστος ζωής στο εκάστοτε 
κράτος, ο οποίος θα θεωρείται δίκαιος μισθός που μπορεί να επιτρέπει 
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ελάχιστο επίπεδο συνθηκών διαβίωσης πάνω από το όριο της φτώχειας. 
Κάθε κράτος μέλος πρέπει να παρακολουθεί αυτό το ζήτημα.  
 
Αυτό το συνιστούμε διότι δεν είναι δίκαιο να μην μπορεί κάποιος να 
αντεπεξέλθει στα έξοδα έως το τέλος του μήνα εάν εργάζεται. Οι δίκαιοι μισθοί 
θα πρέπει να συμβάλλουν στην ποιότητα ζωής σε κοινωνικό επίπεδο. Οι μη 
δίκαιοι μισθοί έχουν υψηλό κόστος για τα κράτη (ασφάλιση, φοροαποφυγή, 
υψηλότερο κοινωνικό κόστος κ.λπ.). 
 

31. Συνιστούμε τη φορολογική εναρμόνιση στα κράτη μέλη εντός της ΕΕ (για την 
αποφυγή των φορολογικών παραδείσων εντός της ΕΕ και τη στόχευση της 
μετεγκατάστασης εταιρειών εντός της Ευρώπης) και την παροχή 
φορολογικών κινήτρων για την αποθάρρυνση της μετεγκατάστασης θέσεων 
εργασίας εκτός Ευρώπης. 
 
Αυτό το συνιστούμε διότι ανησυχούμε για τον αντίκτυπο της μετεγκατάστασης 
θέσεων εργασίας εκτός Ευρώπης, ενώ με αυτόν τον τρόπο θα αποτραπεί και ο 
φορολογικός ανταγωνισμός μεταξύ των κρατών μελών της ΕΕ. 

 
 

Άξονας 4: Μάθηση στην Ευρώπη 
 

Υποάξονας 4.1 Ευρωπαϊκή ταυτότητα / Υποάξονας 4.2 Ψηφιακή εκπαίδευση 
 

32. Συνιστούμε την προώθηση της πολυγλωσσίας από μικρή ηλικία, για 
παράδειγμα από το νηπιαγωγείο. Από το δημοτικό σχολείο και μετά, θα 
πρέπει να είναι υποχρεωτικό τα παιδιά να φτάνουν σε επίπεδο C1 σε μια 
δεύτερη ενεργό γλώσσα της ΕΕ διαφορετική από τη δική τους.  
 

Αυτό το συνιστούμε διότι η πολυγλωσσία είναι ένα εργαλείο που συνδέει τους 
ανθρώπους και αποτελεί γέφυρα με άλλους πολιτισμούς, καθώς καθιστά τις 
άλλες χώρες και τους πολιτισμούς τους πιο προσιτούς. Ενισχύει την ευρωπαϊκή 
ταυτότητα και τις διαπολιτισμικές ανταλλαγές. Είναι σημαντικό να γνωρίζουμε 
τους άλλους πολιτισμούς στο πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Επομένως, το 
να μπορεί κανείς να συζητά σε δύο γλώσσες σε υψηλό επίπεδο θα συμβάλλει 
στη δημιουργία μιας κοινής ευρωπαϊκής ταυτότητας και στην κατανόηση των 
άλλων ευρωπαϊκών πολιτισμών. Η ΕΕ πρέπει να διασφαλίσει τη στενή 
συνεργασία μεταξύ της ίδιας και των εκπαιδευτικών ιδρυμάτων για την 
ανάπτυξη επιτυχών εκπαιδευτικών αποτελεσμάτων. Επιπλέον, πρέπει να 
υπάρξει ένα ειδικό πρόγραμμα (π.χ. ψηφιακές πλατφόρμες, διευρυμένα 
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προγράμματα Erasmus+ κ.λπ.) για την αποκλειστική προώθηση της 
πολυγλωσσίας. Τα σημερινά ευρωπαϊκά σχολεία μπορούν να χρησιμεύσουν ως 
πρότυπο εν προκειμένω. Η ΕΕ θα πρέπει να δημιουργήσει περισσότερα τέτοια 
σχολεία και να τα προωθήσει ενεργά. 
 

33. Συνιστούμε η ΕΕ να αυξήσει την ευαισθητοποίηση σχετικά με τους κινδύνους 
του διαδικτύου και της ψηφιοποίησης για τους νέους μέσω της δημιουργίας 
υποχρεωτικού μαθήματος στο δημοτικό σχολείο. Η ΕΕ θα πρέπει να 
δημιουργήσει εργαλεία και κοινούς χώρους κατάρτισης ώστε οι νέοι να 
μαθαίνουν από κοινού.  
 

Αυτό το συνιστούμε διότι οι τρέχουσες πρωτοβουλίες και τα προγράμματα στον 
τομέα αυτό δεν επαρκούν. Επιπλέον, πολλοί πολίτες της ΕΕ δεν γνωρίζουν τις 
υφιστάμενες πρωτοβουλίες της ΕΕ σε αυτούς τους τομείς. Τα παιδιά δεν έχουν 
επαρκή επίγνωση των κινδύνων του διαδικτύου και, συνεπώς, θα πρέπει να 
κάνουμε πολλά περισσότερα για να προωθήσουμε και να αυξήσουμε την 
ενημέρωση της νεότερη γενιάς. 
 
 

34. Συνιστούμε η ΕΕ να καταβάλει προσπάθειες για να καταστεί η τεχνολογία πιο 
προσιτή στις παλαιότερες γενιές, μέσω της προώθησης προγραμμάτων και 
πρωτοβουλιών, για παράδειγμα με τη μορφή μαθημάτων προσαρμοσμένων 
στις ανάγκες τους. Η ΕΕ θα πρέπει να διασφαλίσει το δικαίωμα στη χρήση της 
ψηφιοποίησης για όσους το επιθυμούν και να προτείνει εναλλακτικές λύσεις 
για όσους δεν το επιθυμούν.   
 

Αυτό το συνιστούμε διότι η ΕΕ θα πρέπει να διασφαλίσει ότι οι ηλικιωμένοι 
μπορούν να συμμετέχουν στον ψηφιακό κόσμο και ότι κανείς δεν υφίσταται 
διακρίσεις. Θα πρέπει να εισαχθούν απλουστευμένα εργαλεία για τις γενιές 
που δεν διαθέτουν μεγάλη πείρα στη χρήση ορισμένων τεχνολογιών, με στόχο 
την ένταξή τους στον σημερινό κόσμο. Συνιστούμε την καλύτερη προώθηση των 
ήδη υφιστάμενων πρωτοβουλιών, ώστε οι πολίτες να ενημερώνονται για αυτές 
τις ευκαιρίες. Η ΕΕ δεν θα πρέπει να εισάγει διακρίσεις εις βάρος των 
παλαιότερων γενεών όσον αφορά τη χρήση εργαλείων πληροφορικής. 
(Παράλληλα, αυτό σημαίνει ότι οι πολίτες θα πρέπει να είναι σε θέση να ζουν 
τη ζωή τους χωρίς να είναι υποχρεωμένοι να συνδέονται στο διαδίκτυο). Η ΕΕ 
θα πρέπει να οργανώσει και να διαθέσει δωρεάν μόνιμη βοήθεια στις 
παλαιότερες γενιές για τη διευκόλυνση της πρόσβασης σε ψηφιακά εργαλεία. 
 
 

Υποάξονας 4.3 Πολιτιστικές ανταλλαγές / Υποάξονας 4.4 Περιβαλλοντική 
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εκπαίδευση  
 

35. Συνιστούμε να δημιουργήσει η ΕΕ μια πλατφόρμα στην οποία θα διατίθεται 
διδακτικό υλικό σχετικά με την κλιματική αλλαγή, τη βιωσιμότητα και τα 
περιβαλλοντικά ζητήματα, για εκπαιδευτικούς σκοπούς. Οι πληροφορίες 
αυτές θα πρέπει να βασίζονται σε πραγματικά στοιχεία, να ελέγχονται από 
εμπειρογνώμονες και να είναι προσαρμοσμένες σε κάθε κράτος μέλος. Η 
πλατφόρμα: 

● θα πρέπει να περιλαμβάνει μαθήματα για πολλές ομάδες-στόχους· για 
παράδειγμα, άτομα που ζουν σε αστικό ή αγροτικό πλαίσιο, για όλες 
τις ηλικιακές ομάδες και για όλα τα επίπεδα προηγούμενης γνώσης, 

● πρέπει να είναι διαθέσιμη σε όλα τα κράτη μέλη και να είναι εύκολα 
προσβάσιμη, 

● η εφαρμογή της θα πρέπει να περιλαμβάνει σχέδιο προώθησης· αυτό 
θα πρέπει να γίνει σε συνεργασία με τις σχετικές εταιρείες, 

● θα μπορούσε να καταστεί διαθέσιμη σε συνδυασμό με χρηματοδοτικό 
πρόγραμμα για την υποστήριξη της χρήσης και της πρακτικής 
εφαρμογής των πληροφοριών που παρέχονται μέσω της 
πλατφόρμας. Η χρηματοδότηση αυτή θα πρέπει επίσης να παρέχει 
στήριξη για την πραγματοποίηση εκπαιδευτικών εκδρομών για την 
παρουσίαση σχετικών πραγματικών παραδειγμάτων. 

Αυτό το συνιστούμε διότι οι άνθρωποι όλων των ηλικιών χρειάζονται πρόσβαση 
σε τεκμηριωμένες πληροφορίες σχετικά με τους τρόπους αντιμετώπισης της 
κλιματικής αλλαγής, τη βιωσιμότητα και τα περιβαλλοντικά ζητήματα. 
Σημαντικές έννοιες, π.χ. το οικολογικό αποτύπωμα, θα πρέπει να γίνουν 
κατανοητές από όλους, ιδίως τους νέους, δεδομένου ότι όσα μαθαίνουμε ως 
παιδιά τα αξιοποιούμε καθ’ όλη τη διάρκεια της ζωής μας. Τα θέματα αυτά 
είναι περίπλοκα και η παραπληροφόρηση είναι ευρέως διαδεδομένη. 
Χρειαζόμαστε μια αξιόπιστη πηγή και η ΕΕ διαθέτει την αξιοπιστία και τους 
πόρους που απαιτούνται για την επίτευξη αυτού του στόχου. Αυτό είναι επίσης 
σημαντικό διότι τα επίπεδα γνώσης και η ευκολία της πρόσβασης σε αξιόπιστες 
πληροφορίες διαφέρουν μεταξύ των κρατών μελών. 
 

36. Συνιστούμε η ΕΕ να δώσει προτεραιότητα στο να καταστούν τα προγράμματα 
ανταλλαγών προσβάσιμα για όλους (όλες τις ηλικιακές ομάδες, όλα τα κράτη 
μέλη, όλα τα επίπεδα εκπαίδευσης και σε άτομα με διαφορετικές 
οικονομικές δυνατότητες) και να καταστήσει δυνατές τις ανταλλαγές ή την 
πραγματοποίηση πρακτικής άσκησης μεταξύ τομέων, χωρών, εκπαιδευτικών 
ιδρυμάτων, πόλεων και επιχειρήσεων. Η ΕΕ θα πρέπει να είναι υπεύθυνη για 
την έναρξη, τη διαμεσολάβηση και τη χρηματοδότηση πολιτιστικών και 
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κοινωνικών ανταλλαγών σε ολόκληρη την ΕΕ —τόσο σε φυσικό όσο και 
ψηφιακό επίπεδο. Η ΕΕ πρέπει να προωθήσει ενεργά αυτές τις πρωτοβουλίες 
και να στοχεύσει στους νέους που δεν γνωρίζουν ακόμη τα προγράμματα 
πολιτιστικών και κοινωνικών ανταλλαγών. Η Διάσκεψη για το μέλλον της 
Ευρώπης, στο πλαίσιο της οποίας τα άτομα επιλέγονται τυχαία, αποτελεί το 
τέλειο παράδειγμα ευρωπαϊκής ανταλλαγής. Επιθυμούμε περισσότερες 
τέτοιες δράσεις —αλλά και πρωτοβουλίες μικρότερης κλίμακας, καθώς και 
ανταλλαγές στο πλαίσιο του αθλητισμού, της μουσικής, της (κοινωνικής) 
πρακτικής άσκησης κ.λπ. 
 

Αυτό το συνιστούμε διότι είναι σημαντικό να δημιουργηθεί ένα αίσθημα 
σύμπνοιας και συνοχής και να προωθηθεί η ανεκτικότητα για όλες τις όμορφες 
διαφορές μας/διαφορετικές οπτικές, καθώς και για την ανάπτυξη ατομικών 
δεξιοτήτων. Στο πλαίσιο της διαδικασίας αυτής θα καταστεί δυνατή η ανάπτυξη 
φιλιών, της αμοιβαίας κατανόησης και της κριτικής σκέψης. Θα θέλαμε να 
προωθήσουμε τη συμμετοχή όλων των μελών των κοινοτήτων μας, ακόμη και 
εκείνων που μέχρι σήμερα δεν έχουν συμμετάσχει σε τέτοιες πρωτοβουλίες. 
 
Υποάξονας 4.5 Ποιότητα, χρηματοδότηση και πρόσβαση στην εκπαίδευση / 
Υποάξονας 4.6 Εναρμόνιση της εκπαίδευσης  
 

37. Συνιστούμε σε όλα τα κράτη μέλη να συμφωνήσουν και να θεσπίσουν ένα 
πιστοποιημένο ελάχιστο πρότυπο εκπαίδευσης σε βασικά μαθήματα που 
ξεκινούν από την πρωτοβάθμια εκπαίδευση. Στόχος είναι να εξασφαλιστεί 
ότι όλοι οι πολίτες έχουν ισότιμη πρόσβαση σε μια τυποποιημένη ποιότητα 
εκπαίδευσης, που διασφαλίζει τη δικαιοσύνη και την ισότητα. 
 
 
Αυτό το συνιστούμε διότι: 

● Η ύπαρξη ενός ελάχιστου προτύπου θα εμπνεύσει στους γονείς, τους 
εκπαιδευτικούς και τους σπουδαστές μεγαλύτερη εμπιστοσύνη στα 
εκπαιδευτικά τους συστήματα, ενώ παράλληλα θα αφήσει το περιθώριο 
για την ανάληψη πρωτοβουλιών και για την ποικιλομορφία.  

● Εάν εφαρμοστεί, η σύστασή μας θα ενισχύσει την κοινή ευρωπαϊκή 
ταυτότητα, προωθώντας τη σύμπνοια, την ενότητα και την αίσθηση του 
ανήκειν.  

● Η εφαρμογή αυτής της σύστασης θα οδηγήσει σε μεγαλύτερη 
συνεργασία και ανταλλαγή μεταξύ σχολείων σε ολόκληρη την ΕΕ και 
αυτό θα βελτιώσει τις σχέσεις μεταξύ διδακτικού προσωπικού και 
μαθητών και θα στηρίξει σε μεγάλο βαθμό τα προγράμματα 
ανταλλαγών. 
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38. Συνιστούμε να διδάσκονται τα αγγλικά, σύμφωνα με πιστοποιήσιμο 

πρότυπο, ως βασικό μάθημα στα δημοτικά σχολεία σε όλα τα κράτη μέλη της 
ΕΕ, προκειμένου να διευκολυνθεί και να ενισχυθεί η ικανότητα των 
Ευρωπαίων πολιτών να επικοινωνούν αποτελεσματικά μεταξύ τους. 
Αυτό το συνιστούμε διότι: 

● Θα εξασφαλίσει μεγαλύτερη ενότητα και ισότητα μέσω της αύξησης της 
ικανότητας των πολιτών να επικοινωνούν μεταξύ τους και θα στηρίξει 
μια ισχυρότερη κοινή ευρωπαϊκή ταυτότητα. 

● Αυτό θα καταστήσει δυνατή μια ευρύτερη, ευέλικτη και πιο προσιτή 
αγορά εργασίας που θα επιτρέπει στους πολίτες να εργάζονται και να 
επικοινωνούν μεταξύ τους σε όλα τα άλλα κράτη μέλη, και θα παρέχει 
περισσότερες προσωπικές και επαγγελματικές ευκαιρίες. 

● Μια κοινή ευρωπαϊκή γλώσσα θα μπορούσε να επιτευχθεί σε πολύ 
σύντομο χρονικό διάστημα, εάν αυτό επρόκειτο να εφαρμοστεί. 

● Η χρήση μιας κοινής γλώσσας επιταχύνει την ανταλλαγή πληροφοριών, 
πράγμα το οποίο θα ωφελήσει τη συνεργασία, την κοινή αντίδραση σε 
κρίσεις, τις προσπάθειες παροχής ανθρωπιστικής βοήθειας, και θα φέρει 
την Ευρώπη πιο κοντά στους Ευρωπαίους πολίτες. 
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Άξονας 5: Ηθικός και ασφαλής ψηφιακός μετασχηματισμός 
 

Υποάξονας 5.1 Εκδημοκρατισμός της ψηφιοποίησης / Υποάξονας 5.2 
Κυβερνοασφάλεια 
 

39. Συνιστούμε η ΕΕ να αποκτήσει περισσότερες εξουσίες για την αντιμετώπιση 
του παράνομου περιεχομένου και της εγκληματικότητας στον κυβερνοχώρο. 
Συνιστούμε την ενίσχυση των ικανοτήτων της Ευρωπόλ / του Ευρωπαϊκού 
Κέντρου για το Κυβερνοέγκλημα μεταξύ άλλων με:  

● την αύξηση των οικονομικών πόρων και του ανθρώπινου δυναμικού,  
● τη διασφάλιση της επιβολής κυρώσεων με παρόμοιο τρόπο σε κάθε 

χώρα,  
● τη διασφάλιση της ταχείας και αποτελεσματικής επιβολής της 

νομοθεσίας. 
 
Στόχος αυτής της σύστασης είναι να διασφαλιστεί η ελευθερία στο διαδίκτυο, 
και παράλληλα να διασφαλιστεί ότι τιμωρούνται οι διακρίσεις, η κακοποίηση 
και η παρενόχληση. Υποστηρίζουμε την ιδέα ενός ευρωπαϊκού δημόσιου 
φορέα, διότι δεν θέλουμε η ρύθμιση των διαδικτυακών πλατφορμών να 
εναπόκειται αποκλειστικά στις ιδιωτικές εταιρείες. Οι διαδικτυακές 
πλατφόρμες πρέπει να αναλαμβάνουν την ευθύνη για το περιεχόμενο που 
διανέμεται, αλλά θέλουμε να διασφαλίσουμε ότι δεν δίνεται προτεραιότητα 
στα συμφέροντά τους. Η ρύθμιση του περιεχομένου και η δίωξη σε βάρος των 
υπευθύνων πρέπει να είναι αποτελεσματικές και ταχείες, ώστε να έχουν και 
αποτρεπτικό αποτέλεσμα για τους εγκληματίες. 
 

40. Συνιστούμε η ΕΕ να επενδύσει σε υψηλής ποιότητας και καινοτόμες 
ψηφιακές υποδομές (όπως το 5G που αναπτύσσεται στην Ευρώπη) 
προκειμένου να εξασφαλιστεί η αυτονομία της Ευρώπης και να αποτραπεί η 
εξάρτηση από άλλες χώρες ή ιδιωτικές εταιρείες. Η ΕΕ θα πρέπει επίσης να 
δώσει προσοχή στις επενδύσεις σε λιγότερο ανεπτυγμένες περιφέρειες της 
ΕΕ. 
 
Αυτό το συνιστούμε διότι οι ψηφιακές υποδομές διαδραματίζουν ζωτικό ρόλο 
στην οικονομία της Ευρώπης και στη διευκόλυνση της καθημερινής ζωής στην 
Ευρώπη. Ως εκ τούτου, η Ευρώπη χρειάζεται ψηφιακές υποδομές υψηλής 
ποιότητας. Εάν η Ευρώπη εξαρτάται από άλλους, μπορεί να καταστεί ευάλωτη 
σε αρνητικές επιρροές ιδιωτικών εταιρειών ή ξένων χωρών. Συνεπώς, η Ευρώπη 
θα πρέπει να επενδύσει σε ψηφιακές υποδομές για να βελτιώσει την 
αυτονομία της. Είναι επίσης σημαντικό να διασφαλιστεί η ψηφιακή ένταξη 
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μέσω της εξασφάλισης επενδύσεων στις λιγότερο ανεπτυγμένες ψηφιακά 
περιφέρειες.  
 

41. Συνιστούμε η ΕΕ να προωθήσει την εκπαίδευση σχετικά με τις ψευδείς 
ειδήσεις, την παραπληροφόρηση και την ασφάλεια στο διαδίκτυο σε όλα τα 
σχολεία της Ευρώπης. Θα πρέπει να βασιστεί σε παραδείγματα βέλτιστων 
πρακτικών από ολόκληρη την ΕΕ. Η ΕΕ θα πρέπει να δημιουργήσει έναν 
οργανισμό ειδικά για την προώθηση αυτού του έργου και για την υποβολή 
συστάσεων στα εκπαιδευτικά συστήματα. Θα πρέπει επίσης να προωθήσει 
τη μη τυπική εκπαίδευση, καθώς και τις καινοτόμες και δημιουργικές τεχνικές 
διδασκαλίας (π.χ. συμμετοχικά παιχνίδια). 
 
Αυτό το συνιστούμε διότι η εισαγωγή μαθημάτων στο σχολείο σχετικά με την 
ασφάλεια στο διαδίκτυο και την ψηφιακή ασφάλεια (αντιμετώπιση 
διαδικτυακής απάτης, ψευδών πληροφοριών κ.λπ.) είναι σημαντική 
προκειμένου να δοθούν σε όλους τα εργαλεία για την προστασία τους από τις 
διαδικτυακές απειλές. Είναι σημαντικό να στοχεύσουμε στη νεότερη γενιά, 
καθώς είναι πολύ εκτεθειμένη σε διαδικτυακές απειλές. Τα σχολεία μπορούν 
επίσης να επικοινωνούν με τους γονείς για την προώθηση ορθών πρακτικών. 
Το μάθημα αυτό μπορεί να βασιστεί σε παραδείγματα βέλτιστων πρακτικών 
από ολόκληρη την Ευρώπη (π.χ. Φινλανδία), ενώ μπορεί επίσης να 
προσαρμοστεί στις ανάγκες κάθε χώρας. 
 
 
Υποάξονας 5.3 Προστασία δεδομένων 
 

42. Συνιστούμε να περιοριστεί περαιτέρω η αθέμιτη χρήση δεδομένων από τους 
«κολοσσούς δεδομένων» μέσω της καλύτερης επιβολής του ΓΚΠΔ (Γενικός 
Κανονισμός για την Προστασία των Δεδομένων) και της δημιουργίας πιο 
τυποποιημένων μηχανισμών σε ολόκληρη την ΕΕ, καθώς και μέσω της 
διασφάλισης της συμμόρφωσης ακόμη και των μη ευρωπαϊκών εταιρειών 
που δραστηριοποιούνται στην ΕΕ με τον εν λόγω κανονισμό. Η βελτίωση θα 
πρέπει να απαιτεί σαφή και σύντομη επεξήγηση των όρων χρήσης, ώστε να 
αποφεύγεται η αμφισημία, να παρέχει περισσότερες πληροφορίες σχετικά 
με τον τρόπο χρήσης αλλά και από το ποιον θα χρησιμοποιούνται, καθώς και 
να αποφεύγει τη συγκατάθεση για την περαιτέρω χρήση και μεταπώληση 
δεδομένων ως προεπιλεγμένη ρύθμιση. Θα πρέπει να διασφαλίζει ότι τα 
δεδομένα διαγράφονται οριστικά όταν το ζητεί ο πολίτης. Θα πρέπει επίσης 
να βελτιώσει την επιβολή της συνεπούς συμμόρφωσης όσον αφορά την 
κατάρτιση προφίλ των ατόμων με βάση τις δραστηριότητές τους στο 
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διαδίκτυο. Προτείνουμε δύο είδη κυρώσεων: πρόστιμο ανάλογο προς τον 
κύκλο εργασιών της εταιρείας, περιορισμούς στις δραστηριότητες της 
εταιρείας. 
 
Αυτό το συνιστούμε διότι επί του παρόντος υπάρχει πολύ περιορισμένη 
διαφάνεια σχετικά με το είδος των δεδομένων που συλλέγονται, τον τρόπο με 
τον οποίο υποβάλλονται σε επεξεργασία και σχετικά με τα πρόσωπα στα οποία 
πωλούνται. Πρέπει να περιορίσουμε περαιτέρω την κατάχρηση εξουσίας από 
τους «κολοσσούς δεδομένων» και να διασφαλίσουμε ότι οι πολίτες δίνουν τη 
συγκατάθεσή τους για την επεξεργασία των δεδομένων τους κατόπιν πλήρους 
ενημέρωσης. 
 

43. Συνιστούμε τη δημιουργία ενός ανεξάρτητου πανευρωπαϊκού οργανισμού 
που θα πρέπει να ορίσει σαφώς την παρεμβατική συμπεριφορά (π.χ. τα 
ανεπιθύμητα ηλεκτρονικά μηνύματα - «spam») και να δημιουργήσει 
κατευθυντήριες γραμμές και μηχανισμούς για τον τρόπο με τον οποίο οι 
πολίτες μπορούν να αυτοεξαιρούνται και να ανακαλούν δεδομένα, ιδίως από 
τρίτους. Πρέπει να έχει εντολή να εντοπίζει τους απατεώνες και τους μη 
συμμορφούμενους οργανισμούς και να τους επιβάλλει κυρώσεις. Θα πρέπει 
να εργάζεται με στόχο τη διασφάλιση της συμμόρφωσης των οντοτήτων που 
δεν εδρεύουν στην ΕΕ, αλλά δραστηριοποιούνται στην ΕΕ, με τους 
κανονισμούς της ΕΕ. Θα χρηματοδοτείται από τα θεσμικά όργανα της ΕΕ και 
θα αποτελείται από ένα μεικτό συμβούλιο ανεξάρτητων φορέων (δηλαδή 
εμπειρογνώμονες από πανεπιστήμια και οντότητες που εκπροσωπούν 
επαγγελματίες). Η προεδρία του θα πρέπει να ασκείται εκ περιτροπής. 
Προτείνουμε δύο είδη κυρώσεων: πρόστιμο ανάλογο προς τον κύκλο 
εργασιών των εταιρειών, περιορισμούς στις δραστηριότητες των εταιρειών. 
 
Αυτό το συνιστούμε διότι δεν υπάρχει κάποιο κεντρικός οργανισμός με ισχυρή 
εντολή που να μπορεί να βοηθήσει τους πολίτες, ιδίως όταν αντιμετωπίζουν 
ένα πρόβλημα και χρειάζονται βοήθεια, συμβουλές ή στήριξη. Δεν υπάρχουν 
σαφείς και υποχρεωτικοί κανόνες για τις εταιρείες, ενώ οι κυρώσεις είτε δεν 
επιβάλλονται είτε είναι αμελητέες για τις εταιρείες.  
 
 

44. Συνιστούμε τη δημιουργία ενός συστήματος πιστοποίησης της ΕΕ που θα 
αντικατοπτρίζει τη συμμόρφωση με τον ΓΚΠΔ (Γενικός Κανονισμός για την 
Προστασία Δεδομένων) με διαφανή τρόπο και το οποίο θα πρέπει να 
διασφαλίζει ότι οι πληροφορίες σχετικά με την προστασία των δεδομένων 
παρουσιάζονται με προσβάσιμο, σαφή και απλό τρόπο. Το πιστοποιητικό 
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αυτό θα είναι υποχρεωτικό και θα προβάλλεται στους ιστότοπους και στις 
πλατφόρμες. Το πιστοποιητικό αυτό θα πρέπει να εκδίδεται από ανεξάρτητο 
φορέα πιστοποίησης σε ευρωπαϊκό επίπεδο, που ενδεχομένως υφίσταται 
ήδη ή που θα δημιουργηθεί ειδικά για τον σκοπό αυτό, και ο οποίος δεν 
συνδέεται με τις εθνικές κυβερνήσεις ή με τον ιδιωτικό τομέα. 
 
Αυτό το συνιστούμε διότι επί του παρόντος υπάρχει ελάχιστη ή και μηδαμινή 
διαφάνεια σχετικά με το πόσο καλά προστατεύονται τα δεδομένα από κάθε 
εταιρεία και οι χρήστες/πελάτες δεν μπορούν να προβούν σε συνειδητές 
επιλογές. 
 

45. Συνιστούμε την καλύτερη επεξήγηση του ΓΚΠΔ (Γενικός Κανονισμός για την 
Προστασία Δεδομένων) και τη βελτίωση της επικοινωνίας σχετικά με τον εν 
λόγω κανονισμό, με τη δημιουργία τυποποιημένου κειμένου σχετικά με τη 
συμμόρφωση, το οποίο θα χρησιμοποιεί απλή και σαφή γλώσσα κατανοητή 
από όλους. Το κείμενο αυτό θα πρέπει να παρουσιάζει ένα βασικό μήνυμα 
και/ή βασικές αρχές. Η διαδικασία παροχής συγκατάθεσης θα πρέπει να έχει 
περισσότερα οπτικά στοιχεία (δηλαδή σαν εφαρμογή που ζητεί ρητή άδεια 
πρόσβασης στο τηλέφωνο). Θα πρέπει να συνοδεύεται από ενημερωτική 
εκστρατεία (μεταξύ άλλων και στην τηλεόραση) και από τη συστηματική 
παροχή υποχρεωτικών μαθημάτων (τουλάχιστον σε όσους εργάζονται με 
δεδομένα) και την παροχή συμβουλών σε όσους χρειάζονται βοήθεια. 
 
Αυτό το συνιστούμε διότι, επί του παρόντος, η διατύπωση του ΓΚΠΔ είναι 
υπερβολικά ασαφής και τεχνική, ο όγκος των πληροφοριών είναι τεράστιος και 
δεν είναι προσβάσιμες για όλους. Επίσης, η επικοινωνία διαφοροποιείται 
μεταξύ των διαφόρων χωρών και συχνά αποκλείει διάφορες ομάδες, κυρίως 
τους ηλικιωμένους και τις «μη ψηφιακές» γενιές. 
 
Υποάξονας 5.4 Υγιής ψηφιοποίηση 
 

46. Συνιστούμε η ΕΕ να αντιμετωπίσει το πρόβλημα των «ψευδών ειδήσεων» με 
δύο τρόπους: 

● νομοθεσία για τις εταιρείες μέσων κοινωνικής δικτύωσης με σκοπό την 
εφαρμογή αλγορίθμων μηχανικής μάθησης που μπορούν να 
αναδείξουν την αξιοπιστία των πληροφοριών στα μέσα κοινωνικής 
δικτύωσης και στα νέα μέσα ενημέρωσης, παρέχοντας στον χρήστη 
πηγές τεκμηριωμένων πληροφοριών. Συνιστούμε οι αλγόριθμοι να 
ελέγχονται από εμπειρογνώμονες ώστε να διασφαλίζεται η εύρυθμη 
λειτουργία τους· 
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● εφαρμογή ψηφιακής πλατφόρμας που θα αξιολογεί τις πληροφορίες 
των παραδοσιακών μέσων ενημέρωσης (π.χ. τηλεόραση, έντυπος 
Τύπος, ραδιόφωνο) ανεξάρτητα από πολιτικά και οικονομικά 
συμφέροντα, και θα ενημερώνει τους πολίτες σχετικά με την ποιότητα 
των ειδήσεων χωρίς να εφαρμόζει κανενός είδους λογοκρισία. Η 
πλατφόρμα θα πρέπει να είναι ανοικτή σε δημόσιο έλεγχο και να τηρεί 
τα υψηλότερα πρότυπα διαφάνειας, ενώ η ΕΕ θα πρέπει να 
διασφαλίζει ότι η ειδική χρηματοδότηση χρησιμοποιείται για τους 
επιδιωκόμενους σκοπούς. 
 

Αυτό το συνιστούμε διότι πρέπει να εξεταστεί το ζήτημα των διαφόρων ειδών 
μέσων ενημέρωσης, και πιστεύουμε ότι οι κυρώσεις ή η αφαίρεση 
περιεχομένου θα μπορούσαν να οδηγήσουν σε λογοκρισία και να παραβιάσουν 
την ελευθερία της έκφρασης και την ελευθερία του Τύπου. Συνιστούμε, 
προκειμένου να διασφαλίζεται η ορθή λειτουργία του αλγορίθμου, να 
ελέγχεται και να παρακολουθείται από εμπειρογνώμονες. Τέλος, συνιστούμε η 
πλατφόρμα να είναι πολιτικά ουδέτερη και ανεξάρτητη ώστε να διασφαλίζεται 
η διαφάνεια και η ελευθερία της έκφρασης. Επιπλέον, δεδομένου ότι είναι 
αδύνατον να εξαλειφθούν πλήρως οι ψευδείς ειδήσεις, η παροχή αυτών των 
εργαλείων στους πολίτες θα συμβάλει στη μείωση των επιπτώσεών τους στην 
Ευρώπη. 
 
 

47. Συνιστούμε η ΕΕ να εφαρμόσει διάφορες δράσεις προκειμένου να 
διασφαλίσει την υγιή χρήση του διαδικτύου: 

● Πρώτα απ’ όλα, η ΕΕ πρέπει να αντιμετωπίσει την έλλειψη υποδομών 
και συσκευών η οποία εμποδίζει την πρόσβαση των πολιτών στο 
διαδίκτυο.  

● Στη συνέχεια, συνιστούμε η ΕΕ να ενθαρρύνει τα κράτη μέλη να 
εφαρμόσουν προγράμματα κατάρτισης σχετικά με το διαδίκτυο και 
τους κινδύνους του για όλες τις ηλικιακές ομάδες. Αυτό θα μπορούσε 
να επιτευχθεί με την καθιέρωση μαθημάτων στα σχολεία για παιδιά 
και νέους, και με τη δημιουργία διαφόρων προγραμμάτων και 
προγραμμάτων σπουδών για την προσέγγιση των ενηλίκων και των 
ηλικιωμένων πολιτών. Το περιεχόμενο αυτών των μαθημάτων θα 
πρέπει να αποφασίζεται σε ευρωπαϊκό επίπεδο από ομάδα 
ανεξάρτητων εμπειρογνωμόνων.  

● Τέλος, ζητούμε από την ΕΕ να λάβει όλα τα αναγκαία μέτρα ώστε να 
διασφαλίσει ότι η ψηφιοποίηση της κοινωνίας δεν θα αφήσει στο 
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περιθώριο τους ηλικιωμένους, διασφαλίζοντας ότι μπορούν να έχουν 
και δια ζώσης πρόσβαση σε βασικές υπηρεσίες.  

● Η ΕΕ θα πρέπει να διασφαλίσει ότι η ειδική χρηματοδότηση 
χρησιμοποιείται από τα κράτη μέλη για τους επιδιωκόμενους σκοπούς. 

 
Αυτό το συνιστούμε διότι υπάρχει έλλειψη υποδομών και υλισμικού (π.χ. 
συσκευών) σε ορισμένα μέρη της Ευρώπης, και πρέπει να εξασφαλιστεί η 
σύνδεση πριν από την εκπαίδευση των πολιτών, καθώς γνωρίζουμε ότι 
υπάρχουν ορισμένες περιοχές και προφίλ που έχουν περιορισμούς στην 
πρόσβαση στο διαδίκτυο. Συνιστούμε τη διεξαγωγή μαθημάτων για να 
βοηθήσουμε τα παιδιά να αποκτήσουν ψηφιακό γραμματισμό, τη 
συμπερίληψη άλλων προγραμμάτων που θα βοηθήσουν τις παλαιότερες γενιές 
σε αυτόν τον ψηφιακό μετασχηματισμό και τη λήψη των αναγκαίων μέτρων 
ώστε να διασφαλιστεί ότι τα δικαιώματα των ηλικιωμένων δεν θα μειωθούν 
λόγω του ψηφιακού μετασχηματισμού. 
 

48. Συνιστούμε η Ευρωπαϊκή Ένωση να προωθήσει την εκπαίδευση των πολιτών 
σε όλα τα κράτη μέλη για τη βελτίωση της κριτικής σκέψης, του σκεπτικισμού 
και του ελέγχου γεγονότων, προκειμένου να τους διδάξει πώς να αξιολογούν 
με τρόπο ανεξάρτητο αν μια πληροφορία είναι αξιόπιστη ή όχι. Αυτό θα 
πρέπει να εφαρμοστεί στη βασική εκπαίδευση ως συγκεκριμένο μάθημα, και 
θα πρέπει επίσης να προσφέρεται σε άλλους δημόσιους χώρους, για πολίτες 
όλων των ηλικιών που επιθυμούν να επωφεληθούν από αυτή την κατάρτιση. 
Η ΕΕ θα πρέπει να διασφαλίσει ότι η ειδική χρηματοδότηση χρησιμοποιείται 
από τα κράτη μέλη για τους επιδιωκόμενους σκοπούς. 
 
Αυτό το συνιστούμε διότι θεωρούμε ότι είναι αδύνατον να εξαλειφθούν 
πλήρως οι ψευδείς ειδήσεις, επομένως η κατάρτιση αυτή θα βοηθήσει τους 
πολίτες να τις αναγνωρίζουν από μόνοι τους. Με τον τρόπο αυτό, θα μειωθούν 
οι επιπτώσεις των ψευδών ειδήσεων στην κοινωνία και στους ίδιους τους 
πολίτες. Αυτό θα παράσχει επίσης στα άτομα μεγαλύτερη αυτενέργεια, αντί να 
εξαρτώνται από τα θεσμικά όργανα για να αποκτήσουν αξιόπιστες 
πληροφορίες.  
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Παράρτημα: ΑΛΛΕΣ ΣΥΣΤΑΣΕΙΣ ΠΟΥ ΕΞΕΤΑΣΤΗΚΑΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΚΑΙ 
ΔΕΝ ΕΓΚΡΙΘΗΚΑΝ 
 

Άξονας 3: Μια δίκαιη κοινωνία 

 
Υποάξονας 3.2 Ίσα δικαιώματα 
 
Συνιστούμε η ΕΕ να δημιουργήσει έναν μηχανισμό για τη διασφάλιση της 
παρακολούθησης και της επιβολής των δικαιωμάτων των μειονοτήτων (π.χ. δικτυακή 
πύλη ή γραφείο όπου οι πολίτες θα μπορούν να υποβάλλουν καταγγελίες).  
 
Αυτό το συνιστούμε διότι πιστεύουμε ότι κάθε άτομο μπορεί να εκφράσει τη γνώμη του και 
έχει το δικαίωμα να ζητεί και να λαμβάνει βοήθεια. Ένα τέτοιο γραφείο είναι απαραίτητο για 
να μειωθεί η ένταση μεταξύ των μειονοτήτων και του υπόλοιπου πληθυσμού. 

 
 
Υποάξονας 3.3 Δικαιοσύνη / Υποάξονας 3.4 Πρόσβαση στον αθλητισμό 

 
Συνιστούμε η ΕΕ να αυξήσει την ευαισθητοποίηση σχετικά με τη σωματική άσκηση, μέσω 
δημόσιων προσώπων που θα λειτουργούν ως πρότυπα συμπεριφοράς (π.χ. οι εκδηλώσεις 
του Κοινοβουλίου θα πρέπει να περιλαμβάνουν κάποια μορφή σωματικής άσκησης ή 
κίνησης για λίγα δευτερόλεπτα, όπως διατάσεις, περπάτημα κατά τις συνομιλίες και μικρά 
άλματα). 
 
Αυτό το συνιστούμε διότι η συμμετοχή των δημόσιων προσώπων στη σωματική άσκηση θα 
αυξήσει την ευαισθητοποίηση. 
 

 

Άξονας 5: Ηθικός και ασφαλής ψηφιακός μετασχηματισμός 

 
Υποάξονας 5.3 Προστασία δεδομένων 
 

Συνιστούμε τη δημιουργία διαδικτυακής ταυτότητας που θα αποθηκεύει προσωπικά και 
ευαίσθητα δεδομένα, τα οποία όμως θα καθιστά διαθέσιμα μόνο στις αρχές και την 
αστυνομία. Οι διαδικτυακές πλατφόρμες και οι πωλητές θα χρησιμοποιούν διαδικτυακό 
κωδικό που θα συνδέεται με τη διαδικτυακή ταυτότητα και τα δεδομένα που σχετίζονται 
με μια συγκεκριμένη δραστηριότητα. Η προεπιλεγμένη ρύθμιση για την κοινοχρησία 
δεδομένων μέσω αυτής της ταυτότητας θα είναι η μη παροχή συγκατάθεσης. Τα δεδομένα 
θα πρέπει να παρέχονται μόνο στα άμεσα εμπλεκόμενα μέρη και όχι σε τρίτους. Εάν τα 
δεδομένα παρέχονται σε τρίτους, ο πολίτης θα πρέπει να μπορεί εύκολα να επιλέξει να 
εξαιρεθεί. Τα δεδομένα θα πρέπει να είναι διαθέσιμα μόνο για περιορισμένο χρονικό 
διάστημα ή για συγκεκριμένη συναλλαγή. Η άδεια χρήσης δεδομένων θα πρέπει να έχει 
ημερομηνία λήξης ή να ορίζει σαφώς τις ενέργειες στις οποίες μπορεί να προβεί μια 
εταιρεία με τα εν λόγω δεδομένα. 
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Αυτό το συνιστούμε διότι, επί του παρόντος, οι εταιρείες μπορούν να συλλέγουν όλα τα 
δεδομένα, συμπεριλαμβανομένων των προσωπικών και ευαίσθητων δεδομένων, και 
μπορούν να τα χρησιμοποιούν για πολλούς σκοπούς χωρίς να αποκαλύπτουν πώς και γιατί 
ακριβώς. Έτσι, οι φορείς λαμβάνουν περισσότερες πληροφορίες από αυτές που πράγματι 
χρειάζονται για να μας παράσχουν υπηρεσίες και μπορούν να προβούν σε μεταπώληση ή 
περαιτέρω χρήση άλλων δεδομένων χωρίς τη συγκατάθεσή μας. Ταυτόχρονα, θα εγγυάται 
την υπευθυνότητα των χρηστών του διαδικτύου, διατηρώντας παράλληλα την ανωνυμία 
τους σε κάποιον βαθμό.  
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