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1. Κατευθυντήριες αρχές της διαδικασίας οργάνωσης της 

ομάδας 
 

Η συνολική διαδικασία συγκρότησης της ομάδας σχεδιάστηκε κατά τρόπο ώστε να συμμορφώνεται με 

τις υποδείξεις των κατευθυντήριων γραμμών για τις εθνικές ομάδες πολιτών στο πλαίσιο της Διάσκεψης 

για το μέλλον της Ευρώπης. Ειδικότερα: 

• Σκοπός:  

Όλοι όσοι κλήθηκαν να συμμετάσχουν στην ομάδα πολιτών συμπλήρωσαν ερωτηματολόγιο 

συμμετοχής στο οποίο αναφέρονταν οι στόχοι και οι σκοποί του σχεδίου, με ειδικές 

παραπομπές στη Διάσκεψη για το μέλλον της Ευρώπης, τα καλυπτόμενα θέματα και τους 

τρόπους συμμετοχής. 

• Διαφάνεια: 

Όλο το υλικό για την παρουσίαση της πρωτοβουλίας τέθηκε στη διάθεση των συμμετεχόντων με 

διάφορα μέσα, παραπέμποντας σε κάθε περίπτωση στον επίσημο ιστότοπο της Διάσκεψης και 

αποστέλλοντας το υλικό με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο σε όλους τους συμμετέχοντες. 

• Συμπεριληπτικότητα: 

Η πρόσκληση συμμετοχής διαβιβάστηκε με διάφορους τρόπους, όπως: Με ηλεκτρονικό 

ταχυδρομείο στα μέλη της κοινότητας SWG καθώς και με την αποστολή συνδέσμων για τη 

συμπλήρωση του εντύπου αίτησης μέσω Twitter και Linkedin. Αυτό είχε ως αποτέλεσμα να 

καταγραφούν συνολικά πάνω από 400 είσοδοι στο έντυπο της αίτησης και να υποβληθούν 

245 αιτήσεις. Η επιλογή των συμμετεχόντων (με βάση τυχαίους αριθμούς) πραγματοποιήθηκε 

κατά τρόπο ώστε να εξασφαλιστεί η παρουσία ατόμων διαφορετικού φύλου, ηλικίας, κοινωνικού 

υπόβαθρου, τόπου διαμονής και καθεστώτος απασχόλησης. 

• Εκπροσώπηση: 

Παρόλο που το μέγεθος του δείγματος δεν είναι αντιπροσωπευτικό από στατιστική άποψη, 

ο μηχανισμός για την κατασκευή του δείγματος σχεδιάστηκε κατά τρόπο ώστε να επιτευχθεί 

η μέγιστη ανομοιογένεια μεταξύ των συμμετεχόντων, προκειμένου να αναπαραχθεί ένας 

μικρόκοσμος του κοινού-στόχου. 

• Πληροφόρηση: 

Σε όλους τους συμμετέχοντες δόθηκαν εκτενείς πληροφορίες τόσο για τη Διάσκεψη όσο και για 

τα θέματα που συζητήθηκαν κατά τη διάρκεια εργασιών της ομάδας. Στην εισαγωγική ενότητα, 

αναφέρθηκαν εκ νέου οι στόχοι και οι λεπτομέρειες του σχεδίου σύμφωνα με τις αρχές της 

ουδετερότητας και της πληρότητας. Όλοι οι συμμετέχοντες είχαν τη δυνατότητα να ζητήσουν 

περισσότερες πληροφορίες και λεπτομερέστερα στοιχεία σχετικά με την εκδήλωση 

τηλεφωνώντας απευθείας στους διαχειριστές σχεδίου της SWG. 

• Ομάδες προβληματισμού: 

Βασικός στόχος ολόκληρης της διαδικασίας ήταν να διατυπωθούν συγκεκριμένες συστάσεις 

προς την Ευρωπαϊκή Ένωση, τις οποίες συμμερίζονται ευρέως οι συμμετέχοντες. 

Η προσέγγιση εργασίας και ο τρόπος με τον οποίο καθοδηγήθηκαν οι ομάδες κατέληξαν σε 

μια διαδικασία που επικεντρώθηκε στη συλλογή των προτάσεων των συμμετεχόντων, στην 

επεξεργασία και τη συγκεφαλαίωσή τους καθώς και στην επαλήθευση και την επικύρωσή τους 

από τις ίδιες τις ομάδες μέσω επακόλουθης συνεδρίασης εργασίας. 

• Χρονοδιάγραμμα: 

Κατά τη διάρκεια των συνεδριάσεων εργασίας δημιουργήθηκε μια χαλαρή ατμόσφαιρα, 

παρέχοντας στους συμμετέχοντες αρκετό χρόνο για να εξετάσουν τα θέματα για τα οποία τους 

ζητήθηκε να συζητήσουν, να εκφράσουν τις απόψεις τους και να ακούσουν τις απόψεις των 

άλλων. Για τον ίδιο λόγο, αποφασίστηκε να χωριστούν οι δύο κύριες ομάδες σε δύο υποομάδες. 

Οι εργασίες κατανεμήθηκαν επίσης σε δύο ημέρες, ώστε να είναι δυνατή η κατάλληλη ωρίμανση 

των προβληματισμών που προέκυψαν. 
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• Επόμενες ενέργειες:  
Την τελευταία ημέρα των εργασιών, όλες οι ομάδες συμμετείχαν σε διαδικασία επαλήθευσης 
και επικύρωσης του πρώτου σχεδίου συστάσεων που εκπονήθηκε κατά την πρώτη φάση 
των εργασιών. Μετά την υποβολή της έκθεσης με τα αποτελέσματα στο Τμήμα Ευρωπαϊκών 
Πολιτικών της Προεδρίας του Συμβουλίου Υπουργών και τη λήψη της σχετικής έγκρισης, 
η τελική έκδοση των συστάσεων κοινοποιήθηκε σε όλους τους συμμετέχοντες στην ομάδα. 
Σε κάθε περίπτωση, οι συμμετέχοντες κλήθηκαν να συνεχίσουν να παρακολουθούν τις 
δραστηριότητες της Διάσκεψης μέσω του διαδικτυακού τόπου καθώς και τις επικαιροποιήσεις 
που θα δημοσιεύονται. 

• Ακεραιότητα: 
Το σύνολο των διεργασιών διεξήχθησαν σε καθεστώς πλήρους αυτονομίας από την SWG, 
σύμφωνα με την εντολή που είχε ανατεθεί. Το Τμήμα Ευρωπαϊκών Πολιτικών της Προεδρίας 
του Συμβουλίου Υπουργών λάμβανε συνεχή ενημέρωση για τα διάφορα στάδια της 
πρωτοβουλίας καθώς και για τα αποτελέσματα που επιτεύχθηκαν. 

• Ιδιωτικότητα: 
Η προστασία της ιδιωτικότητας των συμμετεχόντων εξασφαλίστηκε πλήρως. Για να γίνουν 
δεκτοί στην ομάδα πολιτών, όλοι οι υποψήφιοι έπρεπε να υπογράψουν το απαιτούμενο από 
τον νόμο έντυπο συναίνεσης κατόπιν ενημέρωσης. 

• Αξιολόγηση: 
Στο τέλος της διαδικασίας, υποβλήθηκε ερωτηματολόγιο σε όλους τους συμμετέχοντες για να 
αξιολογήσουν τις σχετικές εμπειρίες, τα αποτελέσματα των οποίων συνοψίζονται στην παρούσα 
έκθεση. 

 

2. Επιλογή συμμετεχόντων και διαδικασίες συμμετοχής 
 

Η επιλογή 

Στόχος του επικοινωνιακού σταδίου πριν από την πραγματοποίηση της εκδήλωσης ήταν να 
συγκεντρωθούν τουλάχιστον 50 ιταλοί πολίτες που θα ενδιαφέρονταν να συμμετάσχουν στην 
πρωτοβουλία. 

Για τον σκοπό αυτό, εκπονήθηκε ένα σύντομο έντυπο οικειοθελούς υποβολής αίτησης: Ένα 
ερωτηματολόγιο προς συμπλήρωση σε ηλεκτρονική μορφή στην πλατφόρμα της SWG, στο οποίο 
θα μπορούσαν να υποβάλουν αίτηση όλοι όσοι ενδιαφέρονταν να συμμετάσχουν στην πρωτοβουλία, 
συμπληρώνοντας τα ελάχιστα δεδομένα που ήταν απαραίτητα ώστε να περιληφθούν στους 
συνεργατικούς σχηματισμούς από τους οποίους στη συνέχεια επιλέγησαν τυχαία οι συμμετέχοντες. 
Μεταξύ των αναγκαίων προϋποθέσεων για συμμετοχή περιλαμβάνονταν η δυνατότητα σύνδεσης στο 
διαδίκτυο, η κατοχή συσκευής εξοπλισμένης με μικρόφωνο και βιντεοκάμερα καθώς και η υπογραφή 
του Χάρτη της Διάσκεψης. 

Το έντυπο αίτησης διανεμήθηκε μέσω κοινωνικών δικτύων από τους αντίστοιχους λογαριασμούς 
της SWG. Για τον σκοπό αυτό, έγιναν έξι αναρτήσεις στο Twitter και μία στο Linkedin με τα ακόλουθα 
αποτελέσματα: 

Μέσο κοινωνικής 
δικτύωσης 

Ημερομηνίες 
Αριθμός 

εμφανίσεων 
Είσοδοι στον σύνδεσμο 

εφαρμογής 

Twitter 6 αναρτήσεις 
από 8 έως 10 Μαρτίου 

889 31 

 

Linkedin 

1 ανάρτηση 

στις 8 Μαρτίου 
410 2 5 
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Ταυτόχρονα, τα μέλη της κοινότητας SWG κλήθηκαν να υποβάλουν αίτηση, σύμφωνα με μια 

στρατηγική για τις προσκλήσεις που είχε ως στόχο τη διασφάλιση της μέγιστης δυνατής 

εκπροσώπησης του ιταλικού πληθυσμού, όχι μόνο όσον αφορά τα κοινωνικοπροσωπικά 

χαρακτηριστικά, αλλά και από την άποψη των ιδεών, των πολιτιστικών προσανατολισμών και 

των αξιών. 

Οι αιτήσεις υποβλήθηκαν μεταξύ της 8ης Μαρτίου και ώρα 08:00 και της 10ης Μαρτίου 2022 και 

ώρα 16:00, ενώ καταγράφηκαν συνολικά 420 είσοδοι στο έντυπο της αίτησης και υποβλήθηκαν 

225 συμπληρωμένες αιτήσεις. 

Επιλέξιμα ήταν συνολικά 140 άτομα, εκ των οποίων τα 70 επιλέγησαν με κριτήριο που είχε ως στόχο 

να εξασφαλιστεί ισόρροπη παρουσία των πολιτών από την άποψη του φύλου, της γεωγραφικής 

κατανομής, της ηλικίας και των εκπαιδευτικών προσόντων. 

Κατά τη διαδικασία επιλογής των υποψηφίων, δόθηκε ιδιαίτερη προσοχή στην εξασφάλιση της αρχής 

της δίκαιης πιθανότητας επιλογής μεταξύ των συμμετεχόντων, με διαδικασίες που βασίζονταν στο 

κριτήριο των υπό όρους τυχαίων μεταβλητών. 

Ο τυχαίος χαρακτήρας της κλήρωσης αποτέλεσε κεντρικό στοιχείο του σχεδίου για την εξασφάλιση 

δίκαιης διαδικασίας πρόσβασης. Ωστόσο, σύμφωνα με το πνεύμα της πρωτοβουλίας, κρίθηκε 

σημαντικό να τεθεί σε εφαρμογή μια στρατηγική όχι μόνο για τη συμμετοχή του μέγιστου δυνατού 

αριθμού ατόμων, αλλά και για την εξασφάλιση της μέγιστης δυνατής ετερογένειας των επιλεγέντων 

ατόμων, προκειμένου να προωθηθεί η καλύτερη δυνατή συμπεριληπτικότητα. 

 

Συνοπτικά, η κατανομή των επιλέξιμων για συμμετοχή ατόμων έγινε ως εξής: 

 

 

Μετά την κλήρωση των 70 υποψηφίων, έγιναν το πρωί της εκδήλωσης τηλεφωνικές κλήσεις σε όσους 

είχαν επιλεγεί προκειμένου να επιβεβαιώσουν τη συμμετοχή τους. Η πρόσκληση πραγματοποιήθηκε 

από το ειδικό κέντρο επαφής CATI της SWG. Συνολικά, στο τέλος αυτού του σταδίου, εγγράφηκαν και 

επιβεβαίωσαν τη συμμετοχή τους 59 άτομα. Μεταξύ αυτών, 55 συμμετείχαν ενεργά στην ομάδα. 
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Η κοινωνική και ηλικιακή σύνθεση της ομάδας πολιτών είχε ως εξής: 

 

 

Εν συντομία, τα αποτελέσματα της διαδικασίας επιλογής είναι τα ακόλουθα: 

 

 

  



 

 6 

Επικοινωνιακό υλικό 

Για να εξασφαλιστεί υψηλό επίπεδο κινήτρων και συμμετοχής από την πρώτη κιόλας συμμετοχή, 

τέθηκε στη διάθεση όλων των συμμετεχόντων το ακόλουθο υλικό: 

• Τα δελτία παρουσίασης της Διάσκεψης για το μέλλον της Ευρώπης και των 
εθνικών ομάδων. 

• Ο Χάρτης της Διάσκεψης για το μέλλον της Ευρώπης. 
• Τα θέματα που έπρεπε να συζητηθούν στο πλαίσιο των θεματικών ενοτήτων 

κατά τη διάρκεια των ομάδων πολιτών. 
• Οι τεχνικές και οργανωτικές πληροφορίες που ήταν απαραίτητες για τη 

συμμετοχή. 

 

3. Οργάνωση της ομάδας πολιτών 
 

Για να μεγιστοποιηθεί η συμμετοχή ατόμων με εργασιακό πρόγραμμα, οι εργασίες της ομάδας 

διαρθρώθηκαν σε δύο διαδοχικές μισές ημέρες, συμπεριλαμβανομένης μιας αργίας, σύμφωνα με 

το ακόλουθο χρονοδιάγραμμα: 

• Παρασκευή 11 Μαρτίου από τις 16:00 έως τις 20:00. 

• Σάββατο 12 Μαρτίου από τις 10:00 έως τις 24:00. 

Η απόφαση αυτή αποσκοπούσε αφενός στη διευκόλυνση της συμμετοχής των εργαζομένων στην 

πρωτοβουλία και, αφετέρου, στην ενίσχυση της δέσμευσης για συμμετοχή με ενθάρρυνση για 

μεγαλύτερη προσοχή και εμπλοκή καθώς και για περισσότερες συζητήσεις σχετικά με τα θέματα 

και τις προτάσεις που υποβλήθηκαν. 

Οι συμμετέχοντες στην ομάδα απέκτησαν πρόσβαση στις δύο συνεδριάσεις εργασίας μέσω της 

πλατφόρμας GoToMeeting και χωρίστηκαν σε τέσσερις ομάδες (δύο για κάθε θεματικό τομέα), 

υπό την καθοδήγηση ενός συντονιστή της SWG και με την παρουσία ενός πρακτικογράφου για 

την καταγραφή των πρακτικών των παρεμβάσεων. Οι συντονιστές ηγήθηκαν των ομάδων μέσω 

δύο διαφορετικών σκελών συζήτησης (ένα για κάθε θεματικό τομέα), με στόχο τη μεγαλύτερη 

δυνατή συμμετοχή όλων των συμμετεχόντων και την εξασφάλιση προσέγγισης που θα βασίζεται 

στη μέγιστη δυνατή συμπερίληψη και ουδετερότητα. 

 

 

4. Το πρόγραμμα εργασίας 
 

Πρώτη συνεδρίαση (Παρασκευή 11 Μαρτίου 2022) 

• 15:00 - Άνοιγμα της σύνδεσης και δυνατότητα των συμμετεχόντων να συνδεθούν με την 
πλατφόρμα καθώς και να ελέγξουν τη λειτουργία των συστημάτων ήχου και βίντεο που 
είχαν στην κατοχή τους. 

• 16:00 - Εισαγωγή από τον συντονιστή: Παρουσίαση των λόγων στους οποίους βασίστηκε 
η πρωτοβουλία και η δομή των εργασιών. 

• 16:15 - Κατανομή των συμμετεχόντων σε ομάδες με βάση τις προτιμήσεις που 
αναφέρονται στο στάδιο της υποβολής αίτησης. 

• 16:20 - Έναρξη των συζητήσεων στην ομάδα. 
• 20:00 - Λήξη της συνεδρίασης. 
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Δεύτερη συνεδρίαση (Σάββατο 12 Μαρτίου 2022) 

• 10:00 - Επανέναρξη των εργασιών με ανάγνωση των αποτελεσμάτων των εργασιών της 
πρώτης ημέρας. 

• 10:15 - Συνέχιση της συζήτησης, πληροφορίες και σχόλια εκ μέρους των συμμετεχόντων. 
• 12:00 - Λήξη των εργασιών. 
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5. Συλλογή συστάσεων 
 

Ισχυρότερη οικονομία, κοινωνική δικαιοσύνη και θέσεις 

εργασίας 
 

1. Υπέρβαση του μοντέλου παραγωγής του 20ού αιώνα 
 

Κατά την αντίληψη των συμμετεχόντων στην ομάδα, τα πρόσφατα παγκόσμια γεγονότα (πανδημία 

Covid-19 και σύγκρουση μεταξύ Ρωσίας και Ουκρανίας) κατέδειξαν έντονα τα όρια του τρέχοντος 

ευρωπαϊκού παραγωγικού μοντέλου, ενώ ανέδειξαν την ανάγκη αναθεώρησης μιας προσέγγισης 

την οποία πολλοί χαρακτήριζαν ως προσέγγιση του «εικοστού αιώνα». 

Τα στοιχεία που αποδεικνύουν την εξάρτηση της Ευρώπης από την ενέργεια και τα τρόφιμα που 

αγοράζονται από χώρες εκτός της Ευρωπαϊκής Ένωσης καθώς και η συνειδητοποίηση (κατά 

τη διάρκεια της πανδημίας) ότι δεν είμαστε σε θέση να παράγουμε μόνοι μας την ποσότητα 

ιατροτεχνολογικών προϊόντων και των εμβολίων που απαιτούνται για την καταπολέμηση της 

εξέλιξης του ιού, έχουν οδηγήσει στην κατανόηση μιας θεμελιώδους αδυναμίας του οικονομικού 

μας συστήματος που συνδέεται με την έλλειψη αυτάρκειας. 

Ταυτόχρονα, γίνεται αντιληπτό με σαφήνεια ότι μια ισχυρότερη οικονομία, ικανή να δημιουργήσει 

θέσεις εργασίας σε ένα πλαίσιο κοινωνικής δικαιοσύνης, πρέπει να διαθέτει ισχυρά τεχνολογικά 

πλεονεκτήματα. Για να επιτευχθεί αυτό, είναι σημαντικό να υποστηριχθεί ένα εκπαιδευτικό 

σύστημα που θα επικεντρώνεται όλο και περισσότερο στους τομείς STEM (επιστήμες, τεχνολογία, 

μηχανική και μαθηματικά). 

Η τεχνολογική καινοτομία, η βιώσιμη ενέργεια, αλλά και ο τουριστικός και πολιτιστικός 

τομέας φαίνεται να αποτελούν τρεις θεμελιώδεις κατευθύνσεις για την ανάπτυξη της ευρωπαϊκής 

οικονομίας του μέλλοντος, με ιδιαίτερη έμφαση στη διατήρηση της βασικής παραγωγής, ώστε να 

αποφευχθεί ο κίνδυνος υπερβολικής εξάρτησης από τρίτες χώρες για τον εφοδιασμό με βασικά 

προϊόντα και πρώτες ύλες. 

 

ΣΥΣΤΑΣΕΙΣ ΕΝ ΣΥΝΤΟΜΙΑ 

1. Αποτελεσματική αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής και εναλλακτικές 

πηγές ενέργειας. 

2. Επένδυση σε μια οικονομία βασισμένη στον τουρισμό και τον πολιτισμό, 

όπου θα συμπεριλαμβάνονται οι πολυάριθμοι μικροί προορισμοί στην 

Ευρώπη. 

3. Έμφαση στην τεχνολογία και την καινοτομία ως μοχλών ανάπτυξης. 

4. Μείωση της εξάρτησης από άλλες χώρες όσον αφορά τις πρώτες ύλες, 

τις πηγές ενέργειας και τη γεωργία. 

5. Ενθάρρυνση των νέων να σπουδάσουν θετικές επιστήμες. 
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2. Δημιουργικοί και συμπεριληπτικοί κανονισμοί για την παραγωγή 
 

Η υπέρβαση της οικονομικής οργάνωσης του εικοστού αιώνα απαιτεί επίσης την αναθεώρηση 

των κανόνων και των διαδικασιών για την κανονιστική ρύθμιση της επιχειρηματικής δραστηριότητας. 

Υπάρχουν τέσσερις συστάσεις προς την κατεύθυνση αυτή, οι οποίες βασίζονται σε μια κοινή λογική: 

Αφενός, απλούστευση των κανόνων και, αφετέρου, διατήρηση υψηλού επιπέδου επαγρύπνησης κατά 

των παραβάσεων (ιδίως όσον αφορά την παραποίηση/απομίμηση και τον αθέμιτο ανταγωνισμό). 

Ιδιαίτερη προσοχή δίνεται στην ανάγκη οι οικονομικοί κανόνες να είναι κατά πρώτο και κύριο λόγο 

δημιουργικοί, μειώνοντας κατά το δυνατό τις επιλογές που επιβάλλουν την τυποποίηση των 

διαδικασιών παραγωγής (που θέτουν σε κίνδυνο συγκεκριμένα τοπικά προϊόντα με βαθιές πολιτιστικές 

ρίζες), αλλά και την καταστροφή γεωργικών αγαθών λόγω της ανάγκης διατήρησης προκαθορισμένων 

ποσοτήτων παραγωγής. 

 

ΣΥΣΤΑΣΕΙΣ ΕΝ ΣΥΝΤΟΜΙΑ 

 
1. Μείωση της γραφειοκρατίας (άδειες, πιστοποιήσεις). 

2. Μείωση της τυποποίησης των προϊόντων και αναγνώριση των τοπικών και 

περιφερειακών πολιτιστικών και παραγωγικών ιδιαιτεροτήτων (σεβασμός 

των παραδόσεων στην παραγωγή). 

3. Υπέρβαση της λογικής των «καθορισμένων ποσοστώσεων» στη γεωργική 

παραγωγή, με την αντίστοιχη καταστροφή πλεοναζόντων προϊόντων. 

4. Καταπολέμηση της παραποίησης/απομίμησης και του αθέμιτου 

ανταγωνισμού. 

 

3. Μέτρηση της αύξησης της ευτυχίας του ανθρώπου και όχι της 

ποσότητας των προϊόντων 
 

Η υπέρβαση του μοντέλου παραγωγής του εικοστού αιώνα δεν σημαίνει μόνο αλλαγή των μεθόδων 

παραγωγής, αλλά και την καθιέρωση μιας νέας κουλτούρας στην οποία οι δείκτες ανάπτυξης δεν 

επικεντρώνονται μόνο στην ποσότητα των παραγόμενων προϊόντων, αλλά και στην ικανότητα να 

διασφαλιστεί ότι οι πολίτες επιτυγχάνουν τον στόχο της ευτυχίας. Στη νέα οικονομία, ο βασικός 

παράγοντας για να εκτιμηθεί ο αντίκτυπος και οι επενδύσεις δεν μπορεί να είναι τα αγαθά, αλλά πρέπει 

να είναι οι άνθρωποι. Αυτό συνεπάγεται την ανάγκη μετάβασης από ένα σύστημα δεικτών που θα 

βασίζεται στην ποσότητα των παραγόμενων αγαθών (ΑΕγχΠ) σε ένα σύστημα ικανό να μετρά την 

ευημερία των ανθρώπων (ΑΕΕ - Ακαθάριστη Εγχώρια Ευτυχία). 

 

ΣΥΣΤΑΣΗ ΕΝ ΣΥΝΤΟΜΙΑ 

1. Ανάπτυξη μιας οικονομίας που επικεντρώνεται περισσότερο στην παραγωγή 

ευτυχίας (Ακαθάριστη Εγχώρια Ευτυχία) παρά στα αγαθά (Ακαθάριστο 

Εγχώριο Προϊόν). 
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4. Μεγαλύτερη ενοποίηση μεταξύ των κρατών 
 

Αυτό που είναι σαφές για όλους, ακόμη και για εκείνους που είναι λιγότερο ικανοποιημένοι από την 

τρέχουσα δομή και τα αποτελέσματα που έχουν επιτευχθεί μέχρι σήμερα από την Ευρωπαϊκή Ένωση, 

είναι ότι η νομισματική ένωση δεν επαρκεί και ότι η Ευρώπη πρέπει να είναι σε θέση να ενεργεί με 

αυξημένη ισχύ ως συνεκτική πολιτική οντότητα, η οποία θα είναι ικανή να διαπραγματεύεται προς τα 

έξω με μια φωνή και να δρα με μεγαλύτερη αλληλεγγύη στο εσωτερικό της. Μια μεγαλύτερη ένωση 

αποτελεί βασική πτυχή για την ενίσχυση της πολιτικής, της εμπορικής και της παραγωγικής ισχύος 

της Ευρωπαϊκής Ένωσης: Ομοιογένεια των θεμελιωδών νόμων καθώς και ένα ολοκληρωμένο και 

συνεκτικό σύστημα φορολόγησης των επιχειρήσεων και των πολιτών, στο οποίο θα εξασφαλίζεται 

η ευθυγράμμιση των μισθών και των υπηρεσιών για τους πολίτες. Μόνο με αυτό τον τρόπο θα έχουμε 

μια Ευρώπη ικανή να μειώσει τις κοινωνικές διαφορές και να προωθήσει την ποιότητα ζωής. 

Αυτό σημαίνει ότι δεν πρέπει να υπάρξει οπισθοδρόμηση όσον αφορά τα επιτεύγματα των τελευταίων 

ετών, ενώ θα πρέπει να διαφυλαχθεί η έννοια της ευημερίας, την οποία οι συμμετέχοντες στην ομάδα 

προσδιόρισαν ως την πλέον ανεπτυγμένη στον κόσμο και με υψηλό βαθμό ευαισθησίας ώστε να 

εξασφαλίζονται ίσες ευκαιρίες και κοινωνική δικαιοσύνη στους πολίτες της. 

 

ΣΥΣΤΑΣΕΙΣ ΕΝ ΣΥΝΤΟΜΙΑ 

1. Να μη θιγούν τα δικαιώματα στην κοινωνική πρόνοια (δημόσια υγεία, 

δημόσια εκπαίδευση, εργασιακές πολιτικές). 

2. Κατοχύρωση των επιτευγμάτων όσον αφορά το ενιαίο νόμισμα και τη 

διασύνδεση των συστημάτων πληρωμών και των τηλεπικοινωνιών. 

 

Σήμερα, ωστόσο, όλα όσα έχουν γίνει στο παρελθόν δεν φαίνονται πλέον επαρκή και η Ευρώπη του 

μέλλοντος πρέπει να κάνει μια τελική υπέρβαση όσον αφορά την ολοκλήρωση μεταξύ των κρατών 

μελών, σύμφωνα με ένα εσωτερικό όραμα που δεν θα βασίζεται πλέον στον ανταγωνισμό, αλλά στη 

συνεργασία, η οποία θα παρέχει σε κάθε ευρωπαίο πολίτη τη δυνατότητα να διαθέτει τα ίδια συστήματα 

διασφαλίσεων και ευκαιριών σε όλα τα κράτη μέλη της Ένωσης. 

 

ΣΥΣΤΑΣΕΙΣ ΕΝ ΣΥΝΤΟΜΙΑ 

1. Υπέρβαση των μεμονωμένων συμφερόντων των επιμέρους κρατών και της 

τάσης αναζήτησης πλεονεκτημάτων προς ίδιον όφελος σε βάρος των άλλων. 

2. Θέσπιση ενός συστήματος που θα προβλέπει τους ίδιους νόμους, τα ίδια 

φορολογικά συστήματα, τα ίδια δικαιώματα και τις υποχρεώσεις σε όλες τις 

χώρες. 

3. Συντονισμός των φορολογικών καθεστώτων μεταξύ των διαφόρων κρατών, 

ιδίως όσον αφορά τις εταιρείες (χωρίς ελεύθερες ζώνες ή χαμηλή φορολογία). 

4. Συνεκτικές τιμές προϊόντων και διασφάλιση ίσης αγοραστικής δύναμης στα 

διάφορα κράτη. 

5. Μείωση των μισθολογικών ανισοτήτων μεταξύ των διαφόρων κρατών και 

των γεωγραφικών περιοχών τους. 

6. Το δημόσιο χρέος των διαφόρων κρατών μελών να αποτελεί κοινή ευθύνη. 
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5. Πολιτικές συμπερίληψης 
 

Μια Ευρώπη δίκαιη και ικανή να προσφέρει ευτυχία στους πολίτες της είναι μια Ευρώπη χωρίς 

αποκλεισμούς, η οποία θα διατηρεί πάντα υψηλό επίπεδο προσήλωσης στην καταπολέμηση των 

ανισοτήτων. Στις συστάσεις καθορίζεται η πορεία για την επίτευξη μακροχρόνιων στόχων (όπως 

η ισότητα των φύλων) και επισημαίνονται νέες απαιτήσεις που συνδέονται με τους πολιτιστικούς 

μετασχηματισμούς των σύγχρονων κοινωνιών (ψηφιακές ανισότητες και το δικαίωμα διαβίωσης σε 

υγιές περιβάλλον). 

 

ΣΥΣΤΑΣΕΙΣ ΕΝ ΣΥΝΤΟΜΙΑ 

1. Επίτευξη πλήρους ισότητας των φύλων, μεταξύ άλλων με την ενίσχυση της 

πατρικής γονικής άδειας και των εγκαταστάσεων παιδικής φροντίδας. 

2. Αντιμετώπιση των ψηφιακών ανισοτήτων. 

3. Εξασφάλιση ότι όλοι οι ευρωπαίοι πολίτες μπορούν να διαβιούν σε ένα υγιές 

και βιώσιμο περιβάλλον. 

4. Εξασφάλιση της δυνατότητας για κοινωνική κινητικότητα και συνακόλουθα, 

κάθε ευκαιρίας για αυτοπραγμάτωση και αυτοδιάθεση. 

5. Προώθηση της αλλαγής των γενεών σε όλα τα επίπεδα. 

6. Διαχείριση της υποδοχής προσφύγων και μεταναστών με ισορροπημένο 

τρόπο στα διάφορα κράτη. 

 

Για μια ακόμη φορά, ο ρόλος των σχολείων και των εκπαιδευτικών πολιτικών φαίνεται να είναι 

κεντρικός, όχι μόνο για την παροχή στους νέους των δεξιοτήτων που χρειάζονται για να εισέλθουν 

στην αγορά εργασίας, αλλά και για την οικοδόμηση μιας ευρωπαϊκής κουλτούρας. Μετά την οικοδόμηση 

της Ευρώπης των θεσμών, είναι σημαντικό να οικοδομήσουμε την Ευρώπη των λαών. Από την άποψη 

αυτή, τονίζεται ο κεντρικός ρόλος μιας κοινής γλώσσας για να καταστεί δυνατός ο διάλογος μεταξύ 

πολιτών των διαφόρων χωρών και η ισότιμη πρόσβαση στις υπηρεσίες. Αφού το όνειρο της Esperanto 

ως κοινής γλώσσας κατέρρευσε, η αποχώρηση του Ηνωμένου Βασιλείου από την Ευρωπαϊκή Ένωση 

έχει εγείρει αμφιβολίες σχετικά με τη δυνατότητα υιοθέτησης ως κοινής γλώσσας της αγγλικής, βασικής 

γλώσσας στις διεθνείς σχέσεις καθώς και στο πλαίσιο του επιστημονικού και οικονομικού συστήματος. 

 

ΣΥΣΤΑΣΕΙΣ ΕΝ ΣΥΝΤΟΜΙΑ 

1. Προώθηση της υιοθέτησης κοινής γλώσσας. 

2. Επενδύσεις στα σχολεία και στη διδασκαλία της ιστορίας της Ευρώπης και 

όχι των μεμονωμένων εθνών καθώς και στην πολιτική οικονομία και την 

αγωγή του πολίτη. 

3. Πρόσβαση στον πολιτισμό, την εκπαίδευση και τις ανταλλαγές μεταξύ 

σπουδαστών και πολιτών των διαφόρων κρατών μελών 
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Οι πολιτικές ένταξης αποτελούν ουσιώδη συνιστώσα για την εξασφάλιση της πρόσβασης των πολιτών 

σε ευκαιρίες. Από την άποψη αυτή, οι συμμετέχοντες στην ομάδα υπογράμμισαν ότι η Ιταλία συχνά 

δεν ήταν σε θέση να χρησιμοποιήσει τα ευρωπαϊκά κονδύλια που διατίθενται για τον σκοπό αυτό. 

Η συμπερίληψη και η προσβασιμότητα σημαίνουν ότι τα ευρωπαϊκά θεσμικά όργανα βρίσκονται πιο 

κοντά στους πολίτες τους και εξασφαλίζουν περισσότερη ενημέρωση και ευαισθητοποίηση σχετικά με 

τα δικαιώματα των ευρωπαίων πολιτών. Από την άποψη αυτή, αναδείχθηκε η σημασία της απευθείας 

σχέσης μεταξύ των θεσμικών οργάνων της Ένωσης και των πολιτών, χωρίς να μεσολαβούν 

κατ’ ανάγκη τα κράτη μέλη. 

 

ΣΥΣΤΑΣΕΙΣ ΕΝ ΣΥΝΤΟΜΙΑ 

1. Προώθηση της χρήσης ευρωπαϊκών κονδυλίων για τη μείωση των 

ανισοτήτων. 

2. Προσβασιμότητα των ευρωπαϊκών θεσμικών οργάνων και εγγύτητά τους 

με τους πολίτες. 

3. Ενθάρρυνση της απευθείας πρόσβασης των πολιτών καθώς και σαφής 

ενημέρωση για τα σχετικά δικαιώματα και τις δυνατότητές τους. 

 

6. Απασχόληση 
 

Το ζήτημα της απασχόλησης αναδείχθηκε σταθερά ως οριζόντιο θέμα και ως άμεσο αποτέλεσμα 

της ικανότητας της Ευρωπαϊκής Ένωσης να εφαρμόζει τις συστάσεις της. Κατά τη συζήτηση μεταξύ 

των συμμετεχόντων, κατέστη σαφές ότι το ζήτημα της απασχόλησης έχει καίρια σημασία για τη ζωή 

των ανθρώπων, αλλά ότι δεν θα μπορούσε να εξεταστεί χωρίς να δοθεί ώθηση στα ζητήματα της 

οικονομικής και της κοινωνικής δικαιοσύνης. Αποτελεί ισχυρή προσδοκία η διαμόρφωση μιας 

Ευρωπαϊκής Ένωσης στην οποία οι ενεργητικές πολιτικές για την εργασία θα παραμείνουν στο 

επίκεντρο και θα συντονίζονται όλο και περισσότερο. 

 

ΣΥΣΤΑΣΕΙΣ ΕΝ ΣΥΝΤΟΜΙΑ 

1. Προώθηση των ανταλλαγών μεταξύ εργαζομένων στην Ευρώπη μέσω 

ενός Ευρωπαϊκού Κέντρου Απασχόλησης. 

2. Ύπαρξη ολοκληρωμένων πολιτικών απασχόλησης σε επίπεδο ΕΕ. 

3. Παροχή κινήτρων σε εταιρείες που προσφέρουν απασχόληση. 
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  Η Ευρώπη στον κόσμο 

 

Τα πρόσφατα διεθνή γεγονότα, και ιδίως ο πόλεμος μεταξύ Ρωσίας και Ουκρανίας, είχαν 

σημαντικό αντίκτυπο στην αντίληψη του ρόλου που θα πρέπει να διαδραματίσει η Ευρώπη 

διεθνώς. 

Οι συστάσεις που συγκεντρώθηκαν επικεντρώθηκαν κυρίως στη διαμόρφωση ενός άξονα που 

θα αποσκοπεί στην ενίσχυση της Ένωσης (τόσο όσον αφορά την ταυτότητά της όσο και ως 

οικονομικής δύναμης) και στη θέση της ως προτύπου αναφοράς και την προώθηση των σχέσεών 

της με άλλες χώρες. 

 

 

 

 

 

1. Ενίσχυση της ευρωπαϊκής ταυτότητας 

 

Για να αναγνωριστεί εκτός των συνόρων της, η Ευρωπαϊκή Ένωση πρέπει πρώτα απ’ όλα να έχει 

εσωτερική συνοχή, όχι μόνο από οικονομική και δημοσιονομική άποψη, αλλά και από άποψη 

ταυτότητας και αξιών. Μια ταυτότητα που δεν δημιουργείται μέσω της πιστοποίησης, αλλά μέσω 

της ενίσχυσης των τοπικών ιδιαιτεροτήτων σε ένα πλαίσιο κοινών βασικών αξιών. 

Υπό το πρίσμα αυτό, εξετάζεται επίσης το ενδεχόμενο διεύρυνσης της περιμέτρου της Ένωσης, 

η οποία, σύμφωνα με ορισμένους από τους συμμετέχοντες στην ομάδα, δεν θα πρέπει να γίνεται 

αδιακρίτως, αλλά να επικεντρώνεται στην αμοιβαία πολιτιστική αναγνώριση και αναγνώριση αξιών 

και όχι στα οικονομικά πρότυπα. 

 

ΣΥΣΤΑΣΕΙΣ ΕΝ ΣΥΝΤΟΜΙΑ 

1. Ενίσχυση των ευρωπαϊκών αξιών, των πολιτιστικών χαρακτηριστικών 

καθώς και των περιφερειακών ιδιαιτεροτήτων. 

2. Δημιουργία ενός Ινστιτούτου ευρωπαϊκού πολιτισμού για την προώθηση 

πνεύματος σεβασμού και γόνιμης αλληλεπίδρασης μεταξύ των πολιτών 

των διαφόρων κρατών. 

3. Επαναπροσδιορισμός των αρχών της ένταξης για τις νέες υποψήφιες 

χώρες, με ενίσχυση παραγόντων όπως η πολιτιστική ταυτότητα και 

οι πολιτιστικές αξίες. 

 

  

Ενίσχυση της 

ευρωπαϊκής ταυτότητας 
Ενίσχυση της οικονομίας 

και των θεσμών 
Συνεργασία 

και εταιρικές σχέσεις 

Πολιτικό και πολιτιστικό 

σημείο αναφοράς 
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2. Ενίσχυση της οικονομίας και των θεσμών 

 

Η Ευρώπη του μέλλοντος καλείται να διαδραματίσει ηγετικό ρόλο σε διεθνές επίπεδο και ο ρόλος 

αυτός μπορεί να αναληφθεί μόνο όταν η Ένωση είναι ισχυρή και ανεξάρτητη έναντι άλλων χωρών. 

Είναι ευρέως γνωστό ότι οι χώρες της Ένωσης δεν έχουν επάρκεια πρώτων υλών, ενώ κρίνεται 

ουσιαστικής σημασίας να είναι σε θέση η Ένωση να εξασφαλίζει υψηλότερο βαθμό ανεξαρτησίας 

όσον αφορά τον ενεργειακό εφοδιασμό, τη γεωργία και τα τεχνολογικά προϊόντα. 

Αυτό απαιτεί συγκεκριμένες επενδύσεις για την κάλυψη της υστέρησης σε τομείς όπως 

ο τεχνολογικός (όπου η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν φαίνεται επί του παρόντος να διαδραματίζει 

ηγετικό ρόλο), αλλά και στους τομείς των τροφίμων και της ενέργειας. 

Ο πόλεμος μεταξύ Ρωσίας και Ουκρανίας επανέφερε επίσης στο επίκεντρο της συζήτησης τη 

σημασία μιας ολοκληρωμένης ευρωπαϊκής αμυντικής πολιτικής, με συγκεκριμένη ταυτότητα και 

μεγαλύτερη αυτονομία έναντι του ΝΑΤΟ, χωρίς ωστόσο να αμφισβητείται η συμμετοχή σε αυτό 

τον οργανισμό. 

Τέλος, απαιτούνται συγκεκριμένες επιλογές για το μέλλον, με σημαντικές επενδύσεις στην 

επιστήμη και την έρευνα προκειμένου να ενισχυθούν οι δεξιότητες των νέων Ευρωπαίων. 

 

ΣΥΣΤΑΣΕΙΣ ΕΝ ΣΥΝΤΟΜΙΑ 

1. Ενίσχυση της εγχώριας παραγωγικής ικανότητας: Αλυσίδα διατροφής 

(ιδίως σιτάρι) και τεχνολογία (μικροτσίπ). 

2. Ενίσχυση των τυπικών περιφερειακών και ευρωπαϊκών προϊόντων. 

3. Ενίσχυση των ευρωπαϊκών βιομηχανικών συνεργατικών σχηματισμών 

(π.χ. χάλυβας). 

4. Ενίσχυση της τοπικής παραγωγής ενέργειας από μια πράσινη προοπτική 

(φυσικό αέριο, ηλιακή ενέργεια, αιολική ενέργεια). 

5. Ανάπτυξη αεροδιαστημικών τεχνολογιών. 

6. Δημιουργία ευρωπαϊκών επιστημονικών εργαστηρίων (Ευρωπαϊκή 

Τράπεζα Ιών). 

7. Δημιουργία κοινού ευρωπαϊκού στρατού που θα ενεργεί στο πλαίσιο 

του ΝΑΤΟ, αλλά και θα συμβάλει στην υπέρβασή του. 

8. Επένδυση στην κατάρτιση εκπαιδευτών (ευρωπαϊκές ανταλλαγές 

εκπαιδευτικών, Erasmus για εκπαιδευτικούς). 

9. Αύξηση της κινητικότητας των ευρωπαίων ερευνητών με την ανάπτυξη 

νέων κοινοτικών επιστημονικών ιδρυμάτων. 

10. Προώθηση της εμφάνισης καινοτόμων νεοφυών επιχειρήσεων. 

  



 

 15 

3. Συνεργασία και εταιρικές σχέσεις 

 

Η Ευρώπη του μέλλοντος δεν γίνεται αντιληπτή ως ένα φρούριο που υπερασπίζεται τον πλούτο 

της, αλλά ως πρωταγωνιστής στη διεθνή σκηνή, ο οποίος είναι ικανός για διάλογο με όλες τις 

χώρες του κόσμου. Ένας διάλογος που ξεκινά από μια εμπορική δύναμη και θα πρέπει να 

στοχεύει στην οικονομική πρωτοπορία, η οποία μπορεί να εδραιωθεί μέσω της οικοδόμησης 

εταιρικών σχέσεων και έργων μεγάλης διεθνούς εμβέλειας. 

Όλα αυτά έχοντας ως στόχο τη συνεργασία και την επικέντρωση σε λιγότερο ασφαλείς περιοχές 

του κόσμου, με ad hoc σχέδια για την προώθηση των φτωχότερων χωρών καθώς και με 

πολιτιστικές και οικονομικές ανταλλαγές με τις ανατολικές χώρες. 

Ιδιαίτερη προσοχή δίνεται επίσης στο ζήτημα της μετανάστευσης, με μεγαλύτερο συντονισμό 

μεταξύ των διαφόρων κρατών και χρησιμοποίηση κοινών διαδικασιών για τη διαχείριση των 

αιτήσεων και των ατόμων. 

 

ΣΥΣΤΑΣΕΙΣ ΕΝ ΣΥΝΤΟΜΙΑ 

1. Τόνωση των εξαγωγών. 

2. Προώθηση των διακρατικών ευρωπαϊκών τουριστικών διαδρομών. 

3. Ανάπτυξη ενός εμπορικού συστήματος διαπραγματεύσεων σε ευρωπαϊκό 

επίπεδο (όχι από επιμέρους κράτη ή εταιρείες, αλλά ως Ένωση) ώστε να 

εξασφαλιστεί μεγαλύτερη διαπραγματευτική ισχύ, αλλά και με 

περιορισμούς που συνδέονται με τον σεβασμό των ανθρωπίνων 

δικαιωμάτων. 

4. Εκτέλεση σημαντικών διεθνών έργων, όπως ο Διεθνής Διαστημικός 

Σταθμός. 

5. Χρηματοδότηση έργων στην Αφρική για την οικοδόμηση σχολείων και 

νοσοκομείων χωρίς επίδειξη αποικιακής συμπεριφοράς, αλλά έχοντας 

ως στόχο τον σεβασμό των ευρωπαϊκών δικαιωμάτων και αξιών. 

6. Επένδυση στην επιτόπια κατάρτιση (ιδίως για τις γυναίκες) στις 

φτωχότερες χώρες. 

7. Προώθηση των ανταλλαγών μεταξύ τεχνικών και εκπαιδευτών. 

8. Δημιουργία ενός συστήματος κοινών κανόνων για την πρόσβαση των 

μεταναστών, με διαφορετικές διαδικασίες μεταξύ ανθρωπιστικής και 

οικονομικής μετανάστευσης και δίκαιη κατανομή μεταξύ των διαφόρων 

κρατών βάσει κοινών κανόνων (απογραφή και έλεγχος της 

συμπεριφοράς και της απασχόλησης). 
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4. Πολιτικό και πολιτιστικό σημείο αναφοράς 

 

Στο σενάριο που περιγράφεται ανωτέρω, η Ευρώπη καλείται να αποτελέσει σαφές πολιτικό και 

πολιτισμικό σημείο αναφοράς σε παγκόσμιο επίπεδο από την άποψη των δικαιωμάτων και της 

δεοντολογίας, δίνοντας το παράδειγμα με τη λήψη αποφάσεων που αποσκοπούν στη διασφάλιση 

ενός υγιούς περιβάλλοντος, του σεβασμού των δικαιωμάτων των πολιτών και του διαλόγου μεταξύ 

Ανατολής και Δύσης. 

 

ΣΥΣΤΑΣΕΙΣ ΕΝ ΣΥΝΤΟΜΙΑ 

1. Πρωτοπορία της Ευρώπης ως πράσινης ηπείρου, επίτευξη μηδενικών 

εκπομπών πριν από τους άλλους και αύξηση της παραγωγής καθαρής 

ενέργειας (αιολική και ηλιακή). 

2. Εξαγωγή τεχνολογιών για την παραγωγή αγαθών με μηδενικές 

επιπτώσεις. 

3. Λειτουργία ως σημείου σύγκλισης (ως δημόσιου χώρου, ως αγοράς) 

μεταξύ Ανατολής και Δύσης, προώθησης πολιτιστικών ανταλλαγών και 

κοινών πολιτιστικών πρωτοβουλιών (όπως οι «Παγκόσμιες Ημέρες 

Τέχνης» που θα πραγματοποιούνται εκ περιτροπής στις διάφορες 

ευρωπαϊκές πρωτεύουσες και με ένα καλλιτεχνικό πρόγραμμα που θα 

συμπεριλαμβάνει καλλιτέχνες της Δυτικής και της Ανατολικής Ευρώπης). 

4. Εκπόνηση ενός ευρωπαϊκού δεοντολογικού μοντέλου για τη διαχείριση 

των μεταναστευτικών διαδικασιών, το οποίο θα είναι κοινό σε διεθνές 

επίπεδο. 

 

 

6. Τελική αξιολόγηση από τους συμμετέχοντες 
 

Στο τέλος του διήμερου εργασίας, όλοι οι συμμετέχοντες κλήθηκαν να συμπληρώσουν ένα σύντομο 

ερωτηματολόγιο για να αξιολογήσουν την εμπειρία τους. Το ερωτηματολόγιο αξιολόγησης εστάλη 

δύο ημέρες μετά τη λήξη των εργασιών της ομάδας, ώστε να δοθεί σε όλους τους συμμετέχοντες 

χρόνος για να αφομοιώσουν την εμπειρία και να παράσχουν ισορροπημένη ανατροφοδότηση. 

Τα αποτελέσματα που συγκεντρώθηκαν δείχνουν ιδιαίτερα υψηλό επίπεδο ικανοποίησης, τόσο από 

την άποψη του ενδιαφέροντος όσο και από την άποψη της διευκόλυνσης της συμμετοχής και της 

κατανόησης της ακρόασης και της συμπερίληψης. 
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ΒΑΘΜΟΣ ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΣΗΣ ΑΠΟ ΤΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΟ ΠΑΝΕΛ 

 

 

 

Αν και ξεκινώντας από διαφορετικές εμπειρίες, δεξιότητες και κίνητρα, οι συμμετέχοντες εκτίμησαν 

ότι συμμετείχαν ενεργά: Το 98 % όσων απάντησαν στο ερωτηματολόγιο αξιολόγησης έκριναν ότι 

συμμετείχαν ενεργά και συνέβαλαν θετικά στη συζήτηση. 

Γενικά, διαμορφώθηκε μια πολύ ισχυρή αντίληψη υπέρ της χρησιμότητας αυτής της εμπειρίας, 

η οποία θεωρήθηκε πρωτίστως μια ευκαιρία για ενεργό συμμετοχή και δημιούργησε ένα αίσθημα 

μεγαλύτερης εγγύτητας με τα κοινοτικά όργανα. Αυτό είχε ως αποτέλεσμα το σύνολο σχεδόν των 

ερωτηθέντων να ζητήσουν να επαναλαμβάνονται τακτικά τέτοιου είδους πρωτοβουλίες. 

 

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΟΥ ΡΟΛΟΥ ΤΗΣ «ΙΤΑΛΙΚΗΣ ΟΜΑΔΑΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΣΚΕΨΗ ΓΙΑ ΤΟ ΜΕΛΛΟΝ 

ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΗΣ»
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9,1
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Ενδιαφέρον για τα θέματα που συζητήθηκαν

Ικανότητα των συντονιστών να δίνουν τον λόγο και να 
ακούν τις παρεμβάσεις των συμμετεχόντων

Σεβασμός για τον πλουραλισμό απόψεων

Φιλικότητα της πλατφόρμας προς τον χρήση

Συνοχή μεταξύ των εκπονηθέντων συστάσεων και των 
συζητήσεων

Ποιότητα των συνεισφορών των συμμετεχόντων

Συνολικός βαθμός ικανοποίησης από την εμπειρία

5

68

68

81

86

2

25

27

15

10

5

2

2

2

10 83

2

2

Ήταν σπατάλη χρόνου

Φέρνει τα ευρωπαϊκά θεσμικά όργανα 
εγγύτερα στους πολίτες 

Μπορεί να συμβάλει θετικά στη βελτίωση του 
μέλλοντος της Ευρώπης 

Είναι χρήσιμο να ακούγεται η φωνή των 
πολιτών στα ευρωπαϊκά θεσμικά όργανα 

Θα πρέπει να προγραμματίζεται συχνότερα 

Συμφωνώ σε μεγάλο βαθμό Μάλλον συμφωνώ Ούτε συμφωνώ ούτε διαφωνώ Μάλλον διαφωνώ Διαφωνώ σε μεγάλο βαθμό
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Όλοι οι συμμετέχοντες ανέφεραν ότι, εάν μια τέτοια πρωτοβουλία διοργανωνόταν εκ νέου, όχι μόνο 

θα δήλωναν πρόθυμα συμμετοχή, αλλά θα συνιστούσαν και σε φίλους τους να συμμετάσχουν. 

 


