
 

 

  

Φωτογραφία © Ευρωπαϊκή Ένωση, 2021 — ΕΚ/Kenton Thatcher 

Διάσκεψη για το 
μέλλον της Ευρώπης 

 

Έκθεση: 1η Ομάδα, 3η συνεδρίαση 

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

 



  

  
1η ομάδα, 3η συνεδρίαση - 2 

 

1η Ομάδα Ευρωπαίων Πολιτών: «Ισχυρότερη οικονομία, κοινωνική δικαιοσύνη και θέσεις εργασίας / Εκπαίδευση, πολιτισμός, νεολαία και αθλητισμός / Ψηφιακός 
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Διάσκεψη για το μέλλον της Ευρώπης 

Έκθεση 

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

3η συνεδρίαση: 25-27 Φεβρουαρίου 2022, Δουβλίνο, Ιρλανδία 

Οι συνεδριάσεις των Ομάδων 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. 1η Ομάδα 
Ευρωπαίων Πολιτών: «Iσχυρότερη οικονομία, κοινωνική δικαιοσύνη και θέσεις εργασίας / 
Εκπαίδευση, πολιτισμός, νεολαία και αθλητισμός / Ψηφιακός μετασχηματισμός», η τρίτη 
συνεδρίαση διεξήχθη υπό την κοινή καθοδήγηση των «Ifok» και «Missions Publiques». 

Πίνακας περιεχομένων 

1. Σύνοψη της 3ης συνεδρίασης 

2. Πλαίσιο της 3ης συνεδρίασης της Ομάδας Ευρωπαίων Πολιτών 

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

 

Παράρτημα I: Πώς εκπονήθηκαν οι συστάσεις; 

Παράρτημα II: Συμβολή εμπειρογνωμόνων / ελεγκτών γεγονότων στην υποστήριξη της 

σχετικής διαδικασίας 

Παράρτημα III: Άλλες συστάσεις που εξετάστηκαν από την Ομάδα και δεν εγκρίθηκαν 

Παράρτημα IV: Ομαδοποιημένοι προσανατολισμοί 

 

1. Σύνοψη της 3ης συνεδρίασης 

Στις 25-27 Φεβρουαρίου 2022, 180 τυχαία επιλεγμένοι Ευρωπαίοι πολίτες διαφόρων ηλικιών, με 

διαφορετικό υπόβαθρο και προερχόμενοι από όλη την Ευρωπαϊκή Ένωση, συναντήθηκαν για τρίτη 

φορά για να συζητήσουν τα θέματα «Ισχυρότερη οικονομία, κοινωνική δικαιοσύνη και θέσεις 

εργασίας / Εκπαίδευση, πολιτισμός, νεολαία και αθλητισμός / Ψηφιακός μετασχηματισμός», 

συνεχίζοντας τις συζητήσεις που πραγματοποιήθηκαν κατά τη διάρκεια της 1ης και της 2ης 

συνεδρίασης. Για την τελική αυτή συνεδρίαση, οι συμμετέχοντες στην 1η Ομάδα φιλοξενήθηκαν από 

το Ινστιτούτο Διεθνών και Ευρωπαϊκών Υποθέσεων (IIEA) στο Κάστρο του Δουβλίνου, ενώ παράλληλα 

υπήρχε και δυνατότητα διαδικτυακής συμμετοχής. Χρησιμοποιώντας τους προσανατολισμούς που 

ανέπτυξαν κατά τη διάρκεια της 2ης συνεδρίασης ως βάση του έργου τους, οι πολίτες διατύπωσαν 

και ενέκριναν 48 τελικές συστάσεις, οι οποίες θα παρουσιαστούν και θα συζητηθούν στην ολομέλεια 

της Διάσκεψης. Από τους 180 συμμετέχοντες, οι 15 συμμετείχαν και παρενέβησαν εξ αποστάσεως.   

                                                
1Δήλωση αποποίησης ευθύνης: Η παρούσα έκθεση αποτελεί αποκλειστική ευθύνη των συντακτών της και δεν απηχεί τις 
απόψεις των θεσμικών οργάνων της Ευρωπαϊκής Ένωσης. 
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1η Ομάδα Ευρωπαίων Πολιτών: «Ισχυρότερη οικονομία, κοινωνική δικαιοσύνη και θέσεις εργασίας / Εκπαίδευση, πολιτισμός, νεολαία και αθλητισμός / Ψηφιακός 

μετασχηματισμός» 

Οι συζητήσεις και οι συλλογικές εργασίες πραγματοποιήθηκαν με τους εξής τρόπους: 

● Σε υποομάδες. Καθεμία από τις 15 υποομάδες απαρτιζόταν από δέκα έως δεκατρείς πολίτες. 

Για τις εργασίες κάθε υποομάδας χρησιμοποιήθηκαν τέσσερις έως πέντε γλώσσες και κάθε 

πολίτης μπορούσε να μιλήσει στη γλώσσα του ή σε γλώσσα στην οποία μπορούσε να 

εκφραστεί με άνεση. Κάθε υποομάδα διέθετε ειδικό επαγγελματία διαμεσολαβητή από την 

ομάδα διαβούλευσης ή από άλλους εξωτερικούς παρόχους υπηρεσιών. Για να στηρίξει το 

έργο των διαμεσολαβητών, το Ινστιτούτο Διεθνών και Ευρωπαϊκών Υποθέσεων (IIEA) διέθεσε 

έναν βοηθό ανά υποομάδα. 

● Σε ολομέλεια με όλους τους συμμετέχοντες. Επικεφαλής των συνεδριάσεων ολομέλειας ήταν 

δύο κύριοι συντονιστές της ομάδας διαβούλευσης, ενώ υπήρχε διερμηνεία στις 24 επίσημες 

γλώσσες της ΕΕ, στο Κάστρο του Δουβλίνου. 

Με την υποστήριξη εμπειρογνωμόνων και ελεγκτών γεγονότων, με τις δικές τους γνώσεις και 

εμπειρίες και μέσω διαβουλεύσεων, οι πολίτες άρχισαν να εξετάζουν όλους τους προσανατολισμούς 

που παρουσίασε η Ομάδα κατά τη 2η συνεδρίαση2 σε ένα «ανοικτό φόρουμ». Πέραν των 

εμπειρογνωμόνων, στη διαδικασία συνέβαλαν και διαμεσολαβητές των υποομάδων. Κάθε πολίτης 

έλαβε πενήντα αυτοκόλλητα (δέκα φούξια για τον άξονα 1, δέκα πορτοκαλί για τον άξονα 2, δέκα 

πράσινα για τον άξονα 3, δέκα μπλε για τον άξονα 4, δέκα κόκκινα για τον άξονα 5) και προέβη στην 

ιεράρχηση έως και δέκα προσανατολισμών ανά άξονα. Μετά την οριστικοποίηση της ιεράρχησης σε 

επίπεδο Ομάδας, οι πολίτες χωρίστηκαν και συμμετείχαν στις ίδιες υποομάδες στις οποίες 

εργάστηκαν κατά τη δεύτερη συνεδρίαση και εξέτασαν από κοινού σε ποιους από τους 

προσανατολισμούς της ομάδας τους είχε δοθεί προτεραιότητα από την υπόλοιπη Ομάδα.  

Κάθε υποομάδα έλαβε την υπόδειξη να διατυπώσει μία έως τρεις συστάσεις, με ανώτατο όριο τις 

πέντε. Οι πρώτοι τρεις προσανατολισμοί με βάση την ταξινόμηση της Ομάδας στο πλαίσιο του 

υποάξονα προστέθηκαν στην 1η, τη 2η και την 3η θέση. Στη συνέχεια, η υποομάδα χρησιμοποίησε 

μαύρα αυτοκόλλητα (πέντε ανά άτομο) για την ιεράρχηση των υπόλοιπων προσανατολισμών, τους 

οποίους πρόσθεσε στην 4η και στην 5η θέση.  

Κατόπιν, οι εργασίες της υποομάδας αφιερώθηκαν στη διατύπωση συστάσεων με βάση τους 

προσανατολισμούς. Ακολούθησαν δε το εξής υπόδειγμα σύστασης:  

 Περιγραφή Όριο χαρακτήρων 
στα Αγγλικά 

Τελική σύσταση Συνιστούμε... 1000 

Τελική αιτιολόγηση Αυτό το συνιστούμε διότι...  300 

Τα στοιχεία και οι ερωτήσεις με τα οποία έπρεπε να ασχοληθεί κάθε υποομάδα (δεν ήταν 
υποχρεωμένη, αλλά υπήρχε 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 / οι συμβιβασμοί της παρούσας σύστασης και 

γιατί θεωρούμε ότι είναι σημαντικό να γίνει αυτό; 
 

                                                
2 Η έκθεση της 2ης συνεδρίασης της 1ης Ομάδας είναι διαθέσιμη στη διεύθυνση: 1η Ομάδα — 2η συνεδρίαση — 

Έκθεση 

 

https://futureu.europa.eu/assemblies/citizens-panels/f/298/?locale=el
https://futureu.europa.eu/assemblies/citizens-panels/f/298/?locale=el
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1η Ομάδα Ευρωπαίων Πολιτών: «Ισχυρότερη οικονομία, κοινωνική δικαιοσύνη και θέσεις εργασίας / Εκπαίδευση, πολιτισμός, νεολαία και αθλητισμός / Ψηφιακός 

μετασχηματισμός» 

 

Κατά τη διάρκεια των εργασιών στις υποομάδες, πραγματοποιήθηκαν τέσσερις συνεδρίες 

ανάδρασης μεταξύ των υποομάδων, διάρκειας περίπου 30 λεπτών καθεμιά, προκειμένου οι 

συμμετέχοντες να κατανοήσουν το έργο που επιτελέστηκε στις άλλες υποομάδες και να 

εμπλουτίσουν τις συστάσεις τους. Για κάθε συνεδρία 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 σημείωσε τις 

παρατηρήσεις των ομοτίμων του. Ο βοηθός πρόσθεσε τις παρατηρήσεις σε διαδικτυακό λογιστικό 

φύλλο για την υποομάδα που συνέταξε το προσχέδιο συστάσεων, ώστε να μπορεί να τις 

συμβουλεύεται, συνδυάζοντάς τις με τα στοιχεία που τους παρουσίασε προφορικά ο/η εκπρόσωπός 

της. 

Οι συστάσεις κάθε υποομάδας ψηφίστηκαν στη συνέχεια από την Ομάδα την Κυριακή 27 

Φεβρουαρίου. Πριν από την ψηφοφορία, όλοι οι συμμετέχοντες έλαβαν το προσχέδιο όλων των 

συστάσεων που διατυπώθηκαν την προηγούμενη ημέρα, μεταφρασμένο μάλιστα από τα αγγλικά με 

αυτόματη μετάφραση, ώστε να μπορούν να το διαβάσουν στη γλώσσα τους. Η ψηφοφορία διεξήχθη 

διαδικτυακά. Η διαδικασία ψηφοφορίας χωρίστηκε σε πέντε χρονοθυρίδες που αντιστοιχούσαν 

στους πέντε άξονες της Ομάδας. Οι συστάσεις παρουσιάστηκαν ανά άξονα σε χρονοθυρίδες των 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 για τον εκάστοτε 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 το σχέδιο των συστάσεων γραπτώς στην 

αγγλική γλώσσα, προκειμένου να διασφαλιστεί η μέγιστη δυνατή ποιότητα διερμηνείας κατά την 

ώρα της ψηφοφορίας. 

Μετά τα αποτελέσματα των τελικών ψηφοφοριών, οι συστάσεις κατατάχθηκαν ως εξής:  

- Οι συστάσεις που συγκέντρωσαν τουλάχιστον το 70 % των ψήφων εγκρίθηκαν από την 
Ομάδα.  

- Οι συστάσεις που δεν κατάφεραν να συγκεντρώσουν το ελάχιστο απαιτούμενο ποσοστό 
(70 %) θεωρήθηκε ότι δεν εγκρίθηκαν 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 στις 25 Φεβρουαρίου 2022 

● Συνεδρίαση ολομέλειας της Ομάδας στις 27 Φεβρουαρίου 2022 

2. Πλαίσιο της 3ης συνεδρίασης της Ομάδας Ευρωπαίων Πολιτών 

Οι Ομάδες Ευρωπαίων Πολιτών αποτελούν βασικό στοιχείο της Διάσκεψης για το μέλλον της 

Ευρώπης. Έχουν συσταθεί τέσσερις τέτοιες Ομάδες για να δοθεί η δυνατότητα στους πολίτες να 

προβληματιστούν από κοινού σχετικά με το μέλλον που επιθυμούν για την Ευρωπαϊκή Ένωση. 

● Η καθεμία από τις τέσσερις Ομάδες αποτελείται από 200 περίπου, τυχαία επιλεγμένους, 

Ευρωπαίους πολίτες από τα 27 κράτη μέλη· 

● Στις Ομάδες αποτυπώνεται η πολυμορφία της ΕΕ: γεωγραφική προέλευση (ιθαγένεια και 

αστικό/αγροτικό περιβάλλον), φύλο, ηλικία, κοινωνικοοικονομικό υπόβαθρο και μορφωτικό 

επίπεδο· 

https://multimedia.europarl.europa.eu/video/v_I218603
https://multimedia.europarl.europa.eu/video/v_I218603
https://multimedia.europarl.europa.eu/video/v_I218603
https://multimedia.europarl.europa.eu/video/v_I218604
https://multimedia.europarl.europa.eu/video/v_I218604
https://multimedia.europarl.europa.eu/video/v_I218604
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1η Ομάδα Ευρωπαίων Πολιτών: «Ισχυρότερη οικονομία, κοινωνική δικαιοσύνη και θέσεις εργασίας / Εκπαίδευση, πολιτισμός, νεολαία και αθλητισμός / Ψηφιακός 

μετασχηματισμός» 

● 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 

δε ειδική σύνδεση μεταξύ αυτής της ομάδας νέων και της Ευρωπαϊκής Εκδήλωσης για τη 

Νεολαία. 

Κάθε Ομάδα συνεδρίασε τρεις φορές στο διάστημα μεταξύ Σεπτεμβρίου 2021 και 

Φεβρουαρίου 2022. Η 1η συνεδρίαση πραγματοποιήθηκε στο Στρασβούργο, στο Ευρωπαϊκό 

Κοινοβούλιο. Η 2η συνεδρίαση πραγματοποιήθηκε διαδικτυακά μέσω του Interactio, ενός 

διαδικτυακού εργαλείου που επιτρέπει πολυγλωσσικές συνεδριάσεις με ταυτόχρονη διερμηνεία σε 

24 γλώσσες. Η 3η συνεδρίαση πραγματοποιήθηκε σε τέσσερα διαφορετικά κράτη μέλη: η 1η Ομάδα 

στο Δουβλίνο, στο Ινστιτούτο Διεθνών και Ευρωπαϊκών Υποθέσεων και στο Κάστρο του Δουβλίνου, 

η 2η Ομάδα στη Φλωρεντία, στο Ευρωπαϊκό Πανεπιστημιακό Ινστιτούτο, η 3η Ομάδα στο Νατόλιν, 

στο Κολέγιο της Ευρώπης και στο Μέγαρο Πολιτισμού και Επιστημών στη Βαρσοβία και η 4η Ομάδα 

στο Μάαστριχτ φιλοξενήθηκε 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 

ατζέντας και την ιεράρχηση των θεμάτων στα οποία επιθυμούν να επικεντρωθούν οι πολίτες, και η 

δεύτερη είχε ως στόχο την εξέταση των θεμάτων αυτών και τη διαμόρφωση προσανατολισμών, η 

τρίτη συνεδρίαση αφιερώθηκε στη συγκέντρωση απόψεων προς υποβολή στην Ολομέλεια της 

Διάσκεψης, με τη διατύπωση μιας σειράς συστάσεων για τις οποίες θα δοθεί συνέχεια από τα 

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

μετασχηματισμός» 

 

3. Κύρια αποτελέσματα της συνεδρίασης: Συστάσεις που εγκρίθηκαν από την Ομάδα (προς 

υποβολή στην Ολομέλεια) 

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 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. 
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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 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. 
 
Αυτό το συνιστούμε διότι η θέση των νέων είναι πολύ ευάλωτη σε περιόδους κρίσης.  
 

Υποάξονας 1.3 Ψηφιοποίηση στην εργασία 
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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 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. 
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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 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 
 

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 
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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.   
 
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 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 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 
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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 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 
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(στον χώρο εργασίας, κατά τη διάρκεια της νύχτας, μείωση του ΦΠΑ επί του παιδικού εξοπλισμού), 
στέγαση, σταθερή εργασία, στήριξη της μητρότητας, ειδική 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. 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. 
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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 
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 ελάχιστο επίπεδο συνθηκών διαβίωσης πάνω από το όριο της φτώχειας. Κάθε 
κράτος μέλος πρέπει να παρακολουθεί αυτό το ζήτημα.  
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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 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 
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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 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 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 
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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. 

 
 

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. 

 
Άξονας 5: Ηθικός και ασφαλής ψηφιακός μετασχηματισμός 
 

Υποάξονας 5.1 Εκδημοκρατισμός της ψηφιοποίησης / Υποάξονας 5.2 Κυβερνοασφάλεια 
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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 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 
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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 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 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 
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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· 

● 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 περιθώριο τους ηλικιωμένους, 
διασφαλίζοντας ότι μπορούν να έχουν και διά ζώσης πρόσβαση σε βασικές υπηρεσίες.  
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● 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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1η Ομάδα Ευρωπαίων Πολιτών: «Ισχυρότερη οικονομία, κοινωνική δικαιοσύνη και θέσεις εργασίας / Εκπαίδευση, πολιτισμός, νεολαία και αθλητισμός / Ψηφιακός 

μετασχηματισμός» 

Παράρτημα I: Πώς εκπονήθηκαν οι συστάσεις; 

A. Σύνοψη της 3ης συνεδρίασης  

· Καλωσόρισμα και ημερήσια διάταξη · 
· Αναδραστικά σχόλια ·από την πλατφόρμα 

· Επεξήγηση στόχων και διαδικασίας 

· Μετατροπή των προσανατολισμών 

σε συστάσεις · 

· Προετοιμασία των βασικών 
μηνυμάτων 

για την Ολομέλεια 

· Ανάγνωση και ιεράρχηση προσανατολισμών από 
τους πολίτες · 

· Εμπειρογνώμονες και fact- checkers are 

available for Q&A · 

· Ανάδραση προς άλλες ομάδες και 

οριστικοποίηση των συστάσεων · 

· Ψηφοφορία επί των συστάσεων · 
· Μήνυμα λήξης· 

· Οριστικοποίηση βασικών 
μηνυμάτων · 

· Έναρξη της μετατροπής των 
προσανατολισμών σε συστάσεις από 

τους πολίτες · 

ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ 

ΑΝΟΙΧΤΟ 
ΦΟΡΟΥΜ 

FORUM  

ΕΡΓΑΣΙΕΣ 
ΥΠΟΟΜΑΔΩΝ 

- Επανασύνδεση και προετοιμασία 

- Ιεράρχηση προτεραιοτήτων 

- Αρχή μετατροπής προσανατολισμών σε συστάσεις 

- Μετατροπή των προσανατολισμών 
σε συστάσεις 

- Οριστικοποίηση συστάσεων 

- Προετοιμασία των βασικών 
μηνυμάτων για την Ολομέλεια 
- Ψηφοφορία επί των συστάσεων 
 

   

 

  

 

3Η ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ  
 

                ΜΕΡΑ 1                                 ΜΕΡΑ 2                                  ΜΕΡΑ 3 
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Β. Τρόπος διατύπωσης συστάσεων  

 

 

 

  

 

 

  

ΒΗΜΑ 1 — ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΙ 

ΒΗΜΑ 2 — ΟΜΑΔΟΠΟΙΗΣΗ 

ΒΗΜΑ 4 — ΣΥΣΤΑΣΕΙΣ 
ΒΗΜΑ 3 — ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ ΣΕ 5 
ΟΜΑΔΕΣ 
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Γ. Λεπτομερής διαδικασία ανάπτυξης συστάσεων 

Παρασκευή, 25/2/2022 

Ολομέλεια 1 

- Στόχος: Ανασύνταξη της Ομάδας και προετοιμασία για την 3η συνεδρίαση 
- Χαιρετισμός· Ο λόγος στους πολίτες· Επικαιροποίηση της πλατφόρμας· Ημερήσια 

διάταξη για το Σαββατοκύριακο· Παρουσίαση της μεθοδολογίας της συνεδρίασης. 

Ανοικτό φόρουμ 1 

- Στόχος: Ιεράρχηση των προσανατολισμών 
- Ανάγνωση των προσανατολισμών και άτυπη συζήτηση στην ολομέλεια και στο 

φουαγιέ της ολομέλειας (χωρίς διερμηνεία)· Ιεράρχηση προσανατολισμών με 
αυτοκόλλητα· Κάθε πολίτης έλαβε πενήντα αυτοκόλλητα (δέκα φούξια για τον άξονα 
1, δέκα πορτοκαλί για τον άξονα 2, δέκα πράσινα για τον άξονα 3, δέκα μπλε για τον 
άξονα 4, δέκα κόκκινα για τον άξονα 5) και προέβη στην ιεράρχηση έως και δέκα 
προσανατολισμών ανά άξονα.  

 

 

 

 

 

 

 

  

  

Άξονας 5:  
Ηθικός και 
ασφαλής ψηφιακός 
μετασχηματισμός 

 

Υποάξονας 5.1 
Εκδημοκρατισμός 
της ψηφιοποίησης 

Άξονας 3:  
Μια δίκαιη 
κοινωνία 

 
 
 

Υποάξονας 3.1 
Κοινωνική 
ασφάλεια 

Άξονας 4 
Μάθηση στην 
Ευρώπη 
 
 

Υποάξονας 4.1 
Ευρωπαϊκή 
ταυτότητα 

Άξονας 1:  
Εργασία στην 
Ευρώπη 

 
 

Υποάξονας 1.1 
Αγορά εργασίας 

Άξονας 2                                                                                                              
Μια οικονομία για 
το μέλλον 
 
 

Υποάξονας 2.1 
Καινοτομία και 
ευρωπαϊκή 
ανταγωνιστικότητα 
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Εργασίες της υποομάδας 1 

- Στόχος: Έναρξη της μετατροπής των προσανατολισμών σε συστάσεις 

Σάββατο, 26/2/2022 

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 τον έλεγχο των γεγονότων. Οι υποομάδες ολοκλήρωσαν 
τις συστάσεις τους. 

 

Κυριακή, 27/2/2022 

Ανοικτό φόρουμ 2 

- Στόχος: Εργασίες σχετικά με τα βασικά μηνύματα για την ολομέλεια της Διάσκεψης 
- Στα διαστήματα μεταξύ των συνεδριάσεων, μια ομάδα 20 ατόμων, που 

εκπροσώπησαν την Ομάδα των πολιτών στην ολομέλεια της Διάσκεψης, ασχολήθηκε 
με τη διατύπωση των βασικών μηνυμάτων. Για τον σκοπό αυτό, πραγματοποίησαν 
συνεντεύξεις με άλλους συμμετέχοντες, ώστε να προσπαθήσουν να αποτυπώσουν 
αυτά τα μηνύματα και να είναι σε θέση να κοινοποιήσουν τα πορίσματα της 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 το συγκεκριμένο 

εικονίδιο στην ταμπλέτα 

 

2. Σαρώστε τον κωδικό QR για 

να μεταβείτε στον σύνδεσμο 

όπου αναγράφονται οι 

συστάσεις του άξονα 

 

3. Ελέγξτε τον προσωπικό 

αριθμό αναγνώρισης (PIN) που 

βρίσκεται πίσω από την 

ταμπλέτα 
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4. Εισαγάγετε το PIN στο πεδίο 
 

 

5. Ψηφίστε θετικά (αντίχειρας 

προς τα πάνω) ή αρνητικά 

(αντίχειρας προς τα κάτω) για 

καθεμία από τις συστάσεις 

κάθε άξονα και πατήστε 

«Αποστολή» 

 
 
 
 
 
 
6. Οι συστάσεις που 
υπερψηφίζονται από 
τουλάχιστον το 70 % των 
ψηφισάντων εγκρίνονται. 
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Παράρτημα II: Συμβολή εμπειρογνωμόνων και ελεγκτών γεγονότων στην υποστήριξη της σχετικής 

διαδικασίας 

Η συμβολή εμπειρογνωμόνων και ελεγκτών γεγονότων συντονίστηκε από το λεγόμενο «Κέντρο 
Γνώσης και Πληροφόρησης — KIC», το οποίο αποτελείται από μέλη της κοινής γραμματείας και της 
ομάδας διαβούλευσης. Όποτε συμμετέχοντες, διαμεσολαβητές, παρατηρητές ή εμπειρογνώμονες 
έκριναν ότι χρειαζόταν πραγματολογική διευκρίνιση, ενημέρωναν το KIC, το οποίο διαβίβαζε την 
ερώτηση στον αρμόδιο εμπειρογνώμονα και/ή ελεγκτή γεγονότων. 

Αρκετοί εμπειρογνώμονες παρακολούθησαν τις εργασίες των υποομάδων, τόσο διά ζώσης όσο και 
διαδικτυακά, προκειμένου να είναι σε θέση να προχωρήσουν σε έλεγχο γεγονότων. Επιπλέον, 
εμπειρογνώμονες από τα τρία θεσμικά όργανα κλήθηκαν να απαντήσουν σε ερωτήσεις ελέγχου 
γεγονότων στους αντίστοιχους τομείς εμπειρογνωσίας τους, ιδίως όσον αφορά τα ήδη υφιστάμενα 
κανονιστικά και άλλα μέσα πολιτικής.  

Οι εμπειρογνώμονες και οι ελεγκτές γεγονότων έπρεπε να απαντήσουν στα διάφορα ερωτήματα σε 
σύντομο χρονικό διάστημα, συντάσσοντας ένα όσο το δυνατόν σαφέστερο κείμενο που θα μπορούσε 
να διαβιβαστεί στους συμμετέχοντες από τον διαμεσολαβητή κατόπιν έγκρισης του KIC. Οι 
εμπειρογνώμονες που παρατίθενται στη συνέχεια διέθεσαν τον χρόνο τους. Δεν απευθύνθηκαν 
ερωτήσεις σε όλους, ενώ ορισμένοι είχαν τη δυνατότητα να συμβάλουν στο πλαίσιο διαφόρων 
αξόνων.  

Κατάλογος εμπειρογνωμόνων που συμμετείχαν διά ζώσης και διαδικτυακά: 

Εμπειρογνώμονες για τον άξονα 1: Εργασία στην Ευρώπη 

● Barbara Gerstenberger, Προϊσταμένη Διοικητικής Μονάδας «Εργασιακός βίος», Eurofound 

● Massimiliano Mascherini, Προϊστάμενος (εκτελών χρέη προσωρινά) Διοικητικής Μονάδας 
«Κοινωνικές πολιτικές», Eurofound 

● Sebastian Heidebrecht, (επίσης στον άξονα 5) Επίκουρος καθηγητής, Κέντρο Έρευνας 
Ευρωπαϊκής Ολοκλήρωσης (EIF), Πανεπιστήμιο Βιέννης 

● Leonie Westhoff, συνεργάτης ερευνήτρια, Κέντρο Μελετών Ευρωπαϊκής Πολιτικής (CEPS) 

Εμπειρογνώμονες για τον άξονα 2: Μια οικονομία για το μέλλον 

● Daniel Gros, Μέλος του διοικητικού συμβουλίου και διακεκριμένος επιστημονικός 
συνεργάτης του Κέντρου Μελετών Ευρωπαϊκής Πολιτικής (CEPS) 

● Allesandro Giovannini, Επικεφαλής οικονομολόγος στην Γενική Διεύθυνση Διεθνών και 
Ευρωπαϊκών Σχέσεων της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας 

● Gianluca Sgueo (επίσης στον άξονα 5), ανώτερος συνεργάτης και επίκουρος καθηγητής στη 
Σχολή Διακυβέρνησης Βρυξελλών (BsoG) 

Εμπειρογνώμονες για τον άξονα 3: Μια δίκαιη κοινωνία 

● John Hurley, Εκτελών χρέη Προϊσταμένου Διοικητικής Μονάδας, Μονάδα Απασχόλησης, 
Eurofound 

● Nicolas Defaye, Υπεύθυνος πολιτικής, Ευρωπαϊκή Ομοσπονδία Οικογενειακής Απασχόλησης 

https://www.eurofound.europa.eu/about-eurofound/who-we-are/staff/research-units/barbara-gerstenberger
https://www.eurofound.europa.eu/about-eurofound/who-we-are/staff/research-units/massimiliano-mascherini
https://politikwissenschaft.univie.ac.at/en/about-us/staff/heidebrecht/
https://politikwissenschaft.univie.ac.at/en/about-us/staff/heidebrecht/
https://www.ceps.eu/ceps-staff/leonie-westhoff/
https://www.ceps.eu/ceps-staff/daniel-gros/
https://www.ecb.europa.eu/pub/research/authors/profiles/alessandro-giovannini.en.html
https://brussels-school.be/team/gianluca-sgueo
https://www.eurofound.europa.eu/about-eurofound/who-we-are/staff/research-units/john-hurley
https://www.effe-homecare.eu/en/about-us/
https://urldefense.com/v3/__https:/www.effe-homecare.eu/en/__;!!DOxrgLBm!WYE5Xs3oA9EXLRMOiOqQ_pRE6xaLvqWMcMVD6IYo1HoOxOZOn1yOZbQ4tZRr2iHEARr2eA$
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και Κατ’ Οίκον Φροντίδας 

● Paul Ginnell, Διευθυντής του Ευρωπαϊκού Δικτύου κατά της Φτώχειας (EAPN), Ιρλανδία 

● Elizabeth Gosme, Διευθύντρια της COFACE (Συνομοσπονδία Οικογενειακών Οργανώσεων της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης) 

Εμπειρογνώμονες για τον άξονα 4: Μάθηση στην Ευρώπη 

● Jimmy Jamar, Γενικός Γραμματέας, Europa Nostra 

● Charis Hughes, Ανώτερος υπεύθυνος επικοινωνίας και έρευνας επιπτώσεων της Léargas 
(Εθνική υπηρεσία Erasmus+ της Ιρλανδίας) 

● Jemma Lee, Ανώτερη υπάλληλος υποστήριξης και ανάπτυξης στη Léargas (Εθνική υπηρεσία 
Erasmus+ της Ιρλανδίας) 

● Amélia Veiga, Επίκουρη καθηγήτρια, Πανεπιστήμιο του Πόρτο 

● Andrea Lapegna, Συντονιστής επικοινωνίας και εκστρατειών ενημέρωσης, Πλατφόρμα διά 
βίου μάθησης (LLP) 

● Altheo Valentini, Πρόεδρος του διοικητικού συμβουλίου της ένωσης «All Digital» 

● Giuseppina Tucci,   Γενική Γραμματέας, Οργανωτικό Γραφείο Ενώσεων Ευρωπαίων Μαθητών 
(OBESSU) 

● Selina McCoy, Συνεργάτης ερευνήτρια καθηγήτρια στο Ινστιτούτο Οικονομικής και 
Κοινωνικής Έρευνας (ESRI) και επίκουρη καθηγήτρια στο Trinity College στο Δουβλίνο 

● Gabriela Martinez Sainz, Επιστημονική συνεργάτης του Ad Astra Fellow και επίκουρη 
καθηγήτρια, Πανεπιστημιακό Κολέγιο του Δουβλίνου 

Εμπειρογνώμονες για τον άξονα 5: Ηθικός και ασφαλής ψηφιακός μετασχηματισμός 

● Rosanna Fanni, Συνεργάτης ερευνήτρια και συντονίστρια του Ψηφιακού Φόρουμ, Κέντρο 
Μελετών Ευρωπαϊκής Πολιτικής (CEPS) 

● Bart Preneel, Επικεφαλής της ομάδας «Ασφάλεια υπολογιστών και βιομηχανικής 
κρυπτογραφίας» του πανεπιστημίου KU Leuven 

● Βασιλική Αρτινοπούλου, Καθηγήτρια Εγκληματολογίας στο Τμήμα Κοινωνιολογίας του 
Παντείου Πανεπιστημίου Κοινωνικών και Πολιτικών Επιστημών, Αθήνα  

 

  

https://urldefense.com/v3/__https:/www.effe-homecare.eu/en/__;!!DOxrgLBm!WYE5Xs3oA9EXLRMOiOqQ_pRE6xaLvqWMcMVD6IYo1HoOxOZOn1yOZbQ4tZRr2iHEARr2eA$
https://www.eapn.ie/eapan_staff/paul-ginnell/
https://coface-eu.org/connect/#Secretariat
https://www.europanostra.org/about-us/governance/council/
https://www.leargas.ie/our-team/
https://www.leargas.ie/our-team/
http://www.cipes.pt/user/19/?language=en
https://lllplatform.eu/author/andrea/
https://all-digital.org/portfolio_page/altheo-valentini/
https://www.obessu.org/about/structure/secretariat/
https://www.esri.ie/people/selina-mccoy
https://people.ucd.ie/gabriela.martinezsainz
https://www.ceps.eu/ceps-staff/rosanna-fanni/
https://www.kuleuven.be/wieiswie/en/person/00003308
https://sociology.panteion.gr/index.php/en/staff/academic-staff/79-2018-11-28-09-02-14/272-2018-11-28-09-04-5
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Παράρτημα III: Άλλες συστάσεις που εξετάστηκαν από την Ομάδα και δεν εγκρίθηκαν 
 

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. 
 
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.  
 

 



 

  
1η ομάδα, 3η συνεδρίαση - 30 

 

Παράρτημα IV: Ομαδοποίηση προσανατολισμών 
 
Άξονας 1: Εργασία στην Ευρώπη 

 

Υποομάδα 01 (1.1. Αγορά εργασίας) 

1. 1.1.1.1: Μια προορατική οικονομική πολιτική της ΕΕ για τον καλύτερο έλεγχο της 

παγκοσμιοποίησης. 

2. 1.1.1.2: Θα πρέπει να εγκριθεί μια «Magna Carta» που θα ρυθμίζει όλα τα κεντρικά θέματα 

στον τομέα των εργασιών. 

3. 1.1.1.3: Η εφαρμογή των κανονισμών της ΕΕ σε εθνικό επίπεδο είναι προβληματική. 

4. 1.1.2.2: Η επιχειρηματική ελευθερία δεν πρέπει να υπόκειται σε αυστηρούς περιορισμούς. 

5. 1.1.2.4: Δικαίωμα στην απασχόληση για όλους. 

6. Ομαδοποίηση (3 προσανατολισμοί) 1.1.2.1: Θα πρέπει να υπάρξει εναρμόνιση των 

δικαιωμάτων και των συνθηκών εργασίας των εργαζομένων. 1.3.1.4: Να επιδιωχθεί η 

διατήρηση ευρωπαϊκών, υψηλότερων προτύπων ποιότητας ως προς την οργάνωση της 

εργασίας και τα δικαιώματα των εργαζομένων. 1.3.1.7: Να υπάρξει αυξημένος συντονισμός 

των πολιτικών για την εργασία μεταξύ των ευρωπαϊκών χωρών.  

7. 3.2.3.2:  Συνιστούμε στην ΕΕ να θεσπίσει ένα θεσμικό όργανο για την παρακολούθηση των 

συνθηκών εργασίας σε όλα τα κράτη μέλη. 

8. 1.1.3.1: Να υποστηριχτεί ο σχηματισμός συνδικαλιστικών οργανώσεων. 

9. Ομαδοποίηση (4 προσανατολισμοί) [1.1.4: Ισορροπία μεταξύ επαγγελματικής και ιδιωτικής 

ζωής.] 1.1.4.2: Πρέπει να βελτιωθεί η φροντίδα (παιδιά, ηλικιωμένοι) ώστε να καταστεί 

δυνατή η καλύτερη ισορροπία μεταξύ επαγγελματικής και ιδιωτικής ζωής.  1.1.4.5: Δεν 

πρέπει να παραμελούνται οι διαφορετικές μορφές οικογένειας. Αυτό ισχύει και για τις 

οικογένειες που φροντίζουν άτομα με αναπηρία. 1.1.4.1: Πρέπει να γεφυρωθεί το χάσμα 

μεταξύ δημόσιου και ιδιωτικού τομέα. 1.1.4.4: Υπερεπείγουσα ανάγκη για την εφαρμογή 

των κατευθυντήριων γραμμών της ΕΕ στο εθνικό δίκαιο. 

10. Ομαδοποίηση (2 προσανατολισμοί) [1.1.5: Σχέδιο δράσης της ΕΕ για τα κοινωνικά 

δικαιώματα.] 1.1.5.1: Το σχέδιο δράσης θα πρέπει να καταστεί νομικά δεσμευτικό, ώστε οι 

εθνικές κυβερνήσεις να είναι υποχρεωμένες να το εφαρμόσουν. 1.1.5.2: Περισσότερες 

πληροφορίες για τους πολίτες στις συγκεκριμένες αποφάσεις.  

11. Ομαδοποίηση (3 προσανατολισμοί) 1.1.2.3: Η ΕΕ θα πρέπει να θεσπίσει έναν ευρωπαϊκό 

κατώτατο μισθό – 3.2.3.1: Συνιστούμε στην ΕΕ να κινηθεί προς την κατεύθυνση της 

θέσπισης κατώτατου μισθού σε πανευρωπαϊκό επίπεδο. 1.1.7.3: Πριν από την πρόβλεψη 

ενός άνευ όρων βασικού εισοδήματος, η ΕΕ πρέπει να θεσπίσει κατώτατο μισθό. 

12. 3.2.5.4: Συνιστούμε στην ΕΕ να επικεντρωθεί στην καθιέρωση ενός τυποποιημένου 

εβδομαδιαίου ωραρίου εργασίας (μικρότερου και ομοιόμορφου) προκειμένου να 

διασφαλιστεί βελτιωμένη και ισότιμη μεταχείριση των Ευρωπαίων πολιτών και των 

οικογενειών τους. 

 

Υποομάδα 06 (1.2. Νέοι και απασχόληση) 

13. 1.2.1.1: Προτείνουμε να δοθεί στους μαθητές της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης η ευκαιρία 

να αποκτήσουν διαφορετικές εμπειρίες σε διάφορα εργασιακά περιβάλλοντα ή/και σε 

κοινωνικά προγράμματα, ώστε να αποκτήσουν εικόνα της αγοράς εργασίας. Σε 

μεταγενέστερο στάδιο σπουδών, προτείνουμε αυτή η εμπειρία να είναι πιο εστιασμένη στα 
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ενδιαφέροντα και στην κατάρτισή τους. Με τον τρόπο αυτό, μαθαίνουν τη σημασία της 

ανάληψης ευθύνης, αποκτούν επίγνωση της πιθανής μελλοντικής τους πορείας και 

δείχνουν σεβασμό για τα διάφορα επαγγέλματα. 

14. Ομαδοποίηση (4 προσανατολισμοί) 1.2.1.2: Προτείνουμε να δοθούν κίνητρα στις εταιρείες 

και τους οργανισμούς ώστε να παρέχουν πρακτική άσκηση, χορηγώντας τους φορολογικά 

και/ή άλλα οφέλη. 1.2.5.1: Στις απομακρυσμένες περιοχές, τα τοπικά σχολεία, οι 

κυβερνήσεις, οι οργανώσεις και οι επιχειρήσεις πρέπει να συνεργαστούν στενά για να 

εξασφαλιστεί ότι οι εν λόγω περίοδοι πρακτικής άσκησης είναι επίσης αποτελεσματικές. 

3.3.4.1: Προώθηση της πρόσβασης στην πρώτη θέση εργασίας και πρακτική άσκηση για την 

επαγγελματική εκπαίδευση και την τριτοβάθμια εκπαίδευση. 1.3.3.6: Να δημιουργηθούν 

προγράμματα για την προσέγγιση των νέων με τις επιχειρήσεις. 

15.  1.2.3.1: Η εκπαίδευση πρέπει να προσαρμόζεται καλύτερα στις μεταβαλλόμενες ανάγκες 

της αγοράς εργασίας. Ως εκ τούτου, οι εκπαιδευτικοί πρέπει να κατανοήσουν καλύτερα 

αυτές τις ανάγκες. Προτείνουμε τη διοργάνωση τακτικών διαβουλεύσεων μεταξύ πολιτικής, 

εκπαίδευσης και επιχειρήσεων για τον προσδιορισμό των αναγκών. 

16. Ομαδοποίηση (3 προσανατολισμοί) [1.2.2: Η απώλεια μη ψηφιακών δεξιοτήτων και 

κοινωνικών ικανοτήτων που απαιτούνται για την αγορά εργασίας.] 1.2.2.1: Στις κοινωνικές 

ικανότητες συγκαταλέγονται οι ακόλουθες: να μάθεις να συνεργάζεσαι με τους άλλους, να 

ακούς τους άλλους, να δείχνεις ανεκτικότητα, να ενθαρρύνεις τον διάλογο, να έχεις αντοχή 

και να δείχνεις κατανόηση, σεβασμό και εκτίμηση για τους άλλους. 1.2.2.2: Εκπαίδευσε τον 

εκπαιδευτή: Οι εκπαιδευτικοί πρέπει πρώτα να έχουν επίγνωση αυτών των κοινωνικών 

δεξιοτήτων και να εκπαιδεύονται για να καθοδηγούν αντίστοιχα τους νέους. Εκπαίδευσε 

τον εκπαιδευτή. 1.2.2.4: Οι νέοι πρέπει να ενθαρρύνονται να είναι ανεξάρτητοι στην 

κοινωνία. Αυτός είναι ο λόγος για τον οποίο πρέπει να ενθαρρύνονται να πραγματοποιούν 

σε μόνιμη βάση ατομική μελέτη (αυτοδιδασκαλία), να αναπτύσσουν κριτική σκέψη και να 

διατηρούν την επιθυμία για μάθηση. Να δοθεί προσοχή σε όλα τα διαφορετικά κοινωνικά 

στρώματα. 

17. 1.2.2.3: Η εκπαίδευση του ανθρώπου, όπως η κλασική λογοτεχνία και η δεοντολογία, 

πρέπει να αποτελέσει εκ νέου αντικείμενο διδασκαλίας σε χώρες στις οποίες δεν 

προβλέπεται πλέον. 

18. Ομαδοποίηση (3 προσανατολισμοί) 1.2.3.2: Θα πρέπει να εναρμονιστούν καλύτερα η 

αμοιβαία αναγνώριση των διπλωμάτων και η τυποποίηση της κατάρτισης στην ΕΕ. 3.3.3.2: 

Να αναγνωρίζονται οι ακαδημαϊκοί τίτλοι της ΕΕ σε όλες τις χώρες της ΕΕ. 2.1.2.2: 

Συνιστούμε τα επαγγελματικά προσόντα (όπως τα πτυχία) να μπορούν να μεταβιβάζονται 

πλήρως και να αναγνωρίζονται σε όλα τα κράτη μέλη της ΕΕ. 

19. Ομαδοποίηση (3 προσανατολισμοί) [1.2.4: Ποια διδάγματα μπορούμε να αντλήσουμε για 

το μέλλον όσον αφορά την έλλειψη κατάρτισης, πρακτικής άσκησης και πρόσβασης στην 

αγορά εργασίας που προκάλεσε η κρίση COVID-19, τα οποία έχουν μεγαλύτερο αντίκτυπο 

για τους νέους και τους πιο αδύναμους στην κοινωνίας;] 1.2.4.1: Πρόταση για την 

επανενεργοποίηση των προγραμμάτων που είχαν ήδη αναπτυχθεί πριν από την πανδημία: 

Δυστυχώς, ορισμένοι σύνδεσμοι προς τα προγράμματα αυτά, οι οποίοι είναι διαθέσιμοι 

στον δικτυακό τόπο της ΕΕ, δεν είναι πλέον επικαιροποιημένοι. Η Ευρώπη θα πρέπει επίσης 

να παρέχει προγράμματα για παιδιά κάτω των 18 ετών. 1.2.4.2: Η ΕΕ θα πρέπει να προβάλει 

καλύτερα τα διάφορα προγράμματα που δρομολογεί για την ανάκαμψη μετά την 

πανδημία, π.χ. το πρόγραμμα ALMA. 1.2.4.3: Λόγω της πανδημίας, υπάρχει μικρότερη 
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δυνατότητα κινητικότητας των νέων για να εργαστούν σε άλλα κράτη μέλη. Για τον λόγο 

αυτό, πρέπει να επιταχύνουμε τα ψηφιακά προγράμματα για την προώθηση αυτής της 

ανταλλαγής. 

20. 1.2.4.4: Θα πρέπει να ελαχιστοποιηθούν τα μειονεκτήματα που αντιμετωπίζουν οι 

σπουδαστές λόγω της παράτασης των σπουδών τους, καθώς δεν μπόρεσαν να 

πραγματοποιήσουν πρακτική άσκηση. Τα μειονεκτήματα είναι, για παράδειγμα τα 

ακόλουθα: κόστος, ανανέωση εγγραφής, καθυστερήσεις στην ένταξη στην αγορά εργασίας.  

21. 1.2.4.5: Οι κυβερνήσεις πρέπει να είναι σε θέση να αντιδρούν με ταχύτερο και πιο ευέλικτο 

τρόπο όταν προκύπτουν επείγουσες περιστάσεις, όπως μια κρίση. Προτείνουμε να 

αντληθούν διδάγματα και να εκπονηθούν πιο ευέλικτα νέα σενάρια για μια επόμενη 

κατάσταση επείγουσας ανάγκης (σχετικά με την εργασία, την εκπαίδευση κ.λπ.).  

 

Υποομάδα 15 (1.3. Ψηφιοποίηση στην εργασία) 

22. Ομαδοποίηση (5 προσανατολισμοί) 1.3.1.1: Να επιδιωχθεί η διατήρηση θέσεων εργασίας 

εντός της Ευρώπης. 1.3.1.2: Να θεσπιστούν κίνητρα και νομοσχέδια που συμβάλλουν στη 

διατήρηση θέσεων εργασίας στην ΕΕ /στις ευρωπαϊκές χώρες με βάση την ευρωπαϊκή 

αναγνωρισμένη ποιότητα. 1.3.1.5: Να ενθαρρυνθούν οι ευρωπαϊκές επιχειρήσεις να 

αναλάβουν μεγαλύτερη κοινωνική ευθύνη διατηρώντας παράλληλα την έδρα τους στην 

Ευρώπη. 1.3.1.8: Να καταμετρηθεί ο αριθμός των θέσεων εργασίας που μπορούν να 

μετεγκαθίστανται κάθε χρόνο σε μη ευρωπαϊκές χώρες. 1.3.1.6: Ως έσχατη λύση, να 

φορολογηθεί η μετεγκατάσταση. 

23. 1.3.1.3: Να επιδιωχθεί η επίτευξη συγκρίσιμων επιπέδων μισθών μεταξύ των χωρών 

παραγωγής σε διεθνές επίπεδο. 

24. Ομαδοποίηση (5 προσανατολισμοί) 1.3.2.1: Να εναρμονιστεί η ρύθμιση της έξυπνης 

εργασίας σε ευρωπαϊκό επίπεδο και να ελεγχθεί το επίπεδο της συμμόρφωσης προς αυτή. 

1.3.2.8: Να εναρμονιστεί η ρύθμιση της έξυπνης εργασίας σε ευρωπαϊκό επίπεδο και να 

ελεγχθεί το επίπεδο της συμμόρφωσης προς αυτή στους χώρους εργασίας. 1.3.2.5: Να 

εναρμονιστεί η έξυπνη εργασία σε ευρωπαϊκό επίπεδο με την πρόβλεψη ωραρίων 

εργασίας, διαθεσιμότητας, ανάπαυσης (δικαίωμα αποσύνδεσης) και ελέγχου της 

συμμόρφωσης των κανονισμών. 1.3.2.6: Να εναρμονιστεί και να ελεγχθεί η διαθεσιμότητα 

ακόμη και σε περιόδους διακοπών για περιπτώσεις έκτακτης ανάγκης. 1.3.2.7: Να 

εναρμονιστούν οι κανονισμοί σχετικά με την έξυπνη εργασία σε ευρωπαϊκό επίπεδο και να 

αποφευχθεί ο αποκλεισμός των έξυπνων εργαζομένων από την κοινωνική ζωή. 

25. Ομαδοποίηση (3 προσανατολισμοί) 1.3.2.2: Να δοθεί εξουσία λήψης αποφάσεων στους 

εργαζομένους όσον αφορά την οργάνωση της εργασίας τους στο σπίτι (π.χ. οικογένειες με 

παιδιά). 1.3.2.4: Να καταρτιστούν συμβάσεις με σαφείς και τυποποιημένους όρους που θα 

αναφέρουν ποια καθήκοντα πρέπει να εκτελεστούν από το σπίτι και ποια όχι. 4.2.3.1: 

Συνιστούμε την προώθηση συζητήσεων στρογγυλής τραπέζης με σχολεία, εταιρείες, 

πολιτικούς, υπηρεσίες υγείας, ψυχολόγους, κοινωνιολόγους και τη νομοθετική ρύθμιση της 

διαδικτυακής εκπαίδευσης και της διαδικτυακής εργασίας. 

26. 1.3.2.3: Να μειωθεί ο χρόνος εργασίας και να αυξηθεί η αποτελεσματικότητά του μέσω της 

τεχνολογίας.  

27. 1.3.3.7: Να δημιουργηθούν νέες θέσεις εργασίας στη διαχείριση πλατφορμών. 

28. Ομαδοποίηση (4 προσανατολισμοί) 1.3.3.8: Να δημιουργηθούν ψηφιακές πλατφόρμες 

ανταλλαγής για συνταξιούχους. – 1.3.3.9: Να ενθαρρυνθεί η ψηφιοποίηση για την 



 

  
1η ομάδα, 3η συνεδρίαση - 33 

 

επανειδίκευση των εργαζομένων (π.χ. μητρότητα). 1.3.3.10: Να εμπλουτιστούν οι ψηφιακές 

πλατφόρμες κατάρτισης με διαφορετικά περιεχόμενα, σε διαφόρους τομείς γνώσεων. 

1.3.3.11: Να δημιουργηθούν διαφορετικές πλατφόρμες ανά θέμα και να διευκολυνθεί η 

χρήση τους. 

 

 

Άξονας 2: Μια οικονομία για το μέλλον 

 

Υποομάδα 02 (2.1. Καινοτομία και ευρωπαϊκή ανταγωνιστικότητα) 

29. 2.1.1.1: Συνιστούμε στην ΕΕ να επενδύσει στην έρευνα και την καινοτομία για την ανάπτυξη 

νέων υλικών και πόρων ή υλικών και πόρων με το μικρότερο περιβαλλοντικό αποτύπωμα.  

30. Ομαδοποίηση (5 προσανατολισμοί): [2.2.1: Οι μέθοδοι παραγωγής μας είναι πολύ 

ρυπογόνες. Πώς να αναθεωρήσουμε τις τεχνικές παραγωγής μας για να τις καταστήσουμε 

πιο δεοντολογικές;] 2.2.1.4: Να αναπτυχθούν δράσεις με άμεσο αντίκτυπο βραχυπρόθεσμα. 

2.2.1.1: Προτείνουμε νέους κανονισμούς για τις τεχνικές παραγωγής (σχετικά με τη 

διάρκεια ζωής των προϊόντων, τις εκπομπές αερίων του θερμοκηπίου, την προσαρμογή στα 

όρια του συστήματος διαβίωσης), συμπεριλαμβανομένων των επιδοτήσεων για την 

ενθάρρυνση των επιχειρήσεων που επιθυμούν να αναπτύξουν πράσινες τεχνικές. 2.1.1.4: 

Συνιστούμε την παροχή μεγαλύτερης στήριξης στις επιχειρήσεις που επενδύουν στη μείωση 

του περιβαλλοντικού κόστους της διαδικασίας παραγωγής τους καθώς και στην ανάπτυξη 

λιγότερο δαπανηρών για το περιβάλλον προϊόντων. 2.2.1.5: Να ενθαρρυνθεί η οικονομία 

της ανακύκλωσης, μεταξύ άλλων στους τομείς της βιομηχανίας και της ενέργειας. 2.2.2.4 

Συνιστούμε δράσεις για την ανακύκλωση ενέργειας. 

 

31. Ομαδοποίηση (4 προσανατολισμοί): 2.1.4.1: Συνιστούμε στην ΕΕ να καταβάλει 

περισσότερες προσπάθειες για την υλοποίηση των αποτελεσμάτων της έρευνας, ώστε να 

μην μείνουν γράμμα κενό περιεχομένου. 

2.1.4.2: Συνιστούμε να συγκεντρωθούν τα αποτελέσματα της έρευνας σε δημόσια 

διαθέσιμες, δωρεάν και κεντρικές βάσεις δεδομένων. 2.1.5.1: Συνιστούμε να υπάρχει ένα 

σύστημα που θα επιτρέπει στους επιστήμονες που ερευνούν παρόμοια φαινόμενα να 

αξιοποιούν από κοινού τους πόρους τους. 2.1.5.2: Συνιστούμε στην ΕΕ να συγκεντρώσει 

πόρους για τη χρηματοδότηση συγκεκριμένων τομέων έρευνας. 

32. Ομαδοποίηση (5 προσανατολισμοί): 2.2.3.1: Να αυξηθεί το μερίδιο της ηλιακής ενέργειας 

στην παραγωγή ενέργειας στην ΕΕ, μεταξύ άλλων με την προώθηση της μικρής κλίμακας 

παραγωγής ενέργειας σε ατομικό επίπεδο. 2.2.3.2: Να αναπτυχθεί η αιολική ενέργεια και 

να γίνουν επενδύσεις σε αυτήν. 2.2.3.3: Να αναπτυχθεί η ενέργεια υδρογόνου. 2.2.3.4: Να 

χρησιμοποιείται το θαλασσινό νερό για την παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας. 1.3.4.1: Να 

ενθαρρυνθεί η παραγωγή πρωτογενούς ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές για τη 

λειτουργία ψηφιακών συσκευών. 

33. Ομαδοποίηση (3 προσανατολισμοί): 2.2.4.1: Να μειωθεί ο αριθμός των μεσαζόντων 

μεταξύ της παραγωγής και των καταναλωτών. 2.1.1.3: Συνιστούμε να επιδιωχθεί η 

συντόμευση των αλυσίδων εφοδιασμού και η μικρότερη εξάρτηση από υλικά που 

εισάγονται από άλλα μέρη του πλανήτη. Να γίνουν επενδύσεις σε τοπικούς πόρους. 

1.3.4.11: Να διερευνηθεί η δυνατότητα εξόρυξης πρώτων υλών και παραγωγής ψηφιακών 

συσκευών στην Ευρώπη που κλείνουν την αλυσίδα παραγωγής. 
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34. Ομαδοποίηση (2 προσανατολισμοί): 2.2.4.2: Ανάγκη αλλαγής του προτύπου της 

«προσφοράς και ζήτησης» σε ένα πρότυπο αναγκών και ορίων. Πρέπει να εγκαταλείψουμε 

το πρότυπο της αναζήτησης κέρδους ως οικονομικού στόχου. 2.2.7.2: Να εγκαταλειφθεί το 

πρότυπο της ανάπτυξης. 

35. 1.3.4.3: Να θεσπιστούν κίνητρα για παραγωγή ενέργειας σε ευρεία κλίμακα (εταιρείες, 

οικογένειες).  

 

Υποομάδα 07 (2.2. Βιώσιμη οικονομία / 2.3. Φορολογία) 

36. Ομαδοποίηση (5 προσανατολισμοί): 2.2.1.2: Προτείνουμε μέτρα για τη μείωση των 

αποβλήτων και, ως εκ τούτου, των επιπτώσεων των ρυπογόνων βιομηχανιών στο 

περιβάλλον. Ειδικότερα, προτείνουμε να υποχρεωθούν οι εταιρείες να παράγουν πιο 

έξυπνα (μέθοδοι, δεοντολογία, υλικά). 2.2.4.3: Να θεσπίσουμε νόμο για τα πλαστικά δοχεία 

με σκοπό τη μείωσή τους.   2.4.2.1: Εξασφάλιση πιο ανακυκλώσιμων συσκευασιών. 1.3.4.6: 

Να ελεγχθεί ο αντίκτυπος των ψηφιακών αποβλήτων. 1.3.4.8: Να καθιερωθεί επίσης 

έλεγχος της συμμόρφωσης με το νομικό πλαίσιο για τα απόβλητα ψηφιακών συσκευών. 

37. Ομαδοποίηση (3 προσανατολισμοί): 2.4.6.5: Να θεσπιστεί νομοθεσία που θα απαγορεύει 

τα μεγάλα καταστήματα να πετούν τρόφιμα που μπορούν να καταναλωθούν ώστε να 

επωφελούνται οι άνθρωποι που τα έχουν ανάγκη. 2.4.6.1: Αμοιβαία επωφελή συστήματα 

(πλεονάσματα σούπερ μάρκετ που πωλούνται σε χαμηλότερες τιμές σε καταστήματα 

κοινωνικής αλληλεγγύης και, στη συνέχεια, σε καταναλωτές με χαμηλό εισόδημα) με 

φορολογικά οφέλη. 2.4.6.2: Σχεδιασμός, διανομή και κατανομή. 

38. Ομαδοποίηση (3 προσανατολισμοί):  2.2.2.1: Να προωθηθεί ένα πρόγραμμα μηδενικών 

αποβλήτων και να εκπαιδευθούν οι καταναλωτές. 2.2.4.4: Να ενθαρρύνουμε τους πολίτες 

να υιοθετήσουν πιο υπεύθυνες συμπεριφορές. 2.4.6.3: Να αλλάξουν οι καταναλωτικές 

συνήθειες προς την κατεύθυνση της ζήτησης προϊόντων που μπορούν να παραχθούν με 

βιώσιμο τρόπο (από πλευράς ποσότητας)  

39. Ομαδοποίηση (5 προσανατολισμοί): 2.2.2.2: Να στηριχθεί περισσότερο η ανακύκλωση 

στην Ευρώπη: ειδικότερα, προτείνουμε την ανάπτυξη της ανακύκλωσης τεχνολογικών 

εργαλείων όπως τα τηλέφωνα, ιδίως με την προώθηση της αγοράς μεταχειρισμένων 

προϊόντων. 2.1.1.2: Συνιστούμε στην ΕΕ να εστιάσει και να επενδύσει σε τρόπους 

αξιοποίησης των υφιστάμενων πόρων με τον πλέον αποδοτικό τρόπο (για παράδειγμα την 

ανακύκλωση). 2.5.5.1: Να χρηματοδοτηθούν εργασίες και ερευνητικές δραστηριότητες για 

την προσαρμογή των συσκευών αντί της αντικατάστασής τους. 1.3.4.2: Να γίνουν 

επενδύσεις στην έρευνα, στην ευρωπαϊκή παραγωγή, στην ανακύκλωση συσκευών 

(μπαταρίες, άλλες συσκευές). 1.3.4.7: Να δοθούν κίνητρα στους πολίτες για να 

ανακυκλώνουν τα ψηφιακά απόβλητα. 

40. Ομαδοποίηση (2 προσανατολισμοί): 2.2.2.3: Πρέπει να καταπολεμήσουμε την 

«προγραμματισμένη απαξίωση», μεταξύ άλλων με την προώθηση της υπεύθυνης 

κατανάλωσης, επιλέγοντας προϊόντα με μεγαλύτερη διάρκεια ζωής (τεχνολογία, ένδυση). 

2.1.3.3: Συνιστούμε τη λήψη μέτρων κατά της «προγραμματισμένης απαξίωσης». 

41. Ομαδοποίηση (2 προσανατολισμοί): 2.2.5.1: Να ρυθμιστεί νομοθετικά η εξόρυξη bitcoin. 

1.3.4.12: Να αξιολογηθούν οι περιβαλλοντικές επιπτώσεις των κρυπτονομισμάτων που 

απαιτούν σπατάλη ενέργειας που δεν παράγεται με βιώσιμο τρόπο. 

42.  2.2.6.1: Να καθοριστούν στόχοι για τις εκπομπές αερίων θερμοκηπίου σε περιφερειακό 

επίπεδο. 
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43. Ομαδοποίηση (2 προσανατολισμοί): 2.2.8.1: Επανεξέταση των υποδομών μεταφορών για 

την προώθηση της χρήσης των δημόσιων μεταφορών και της ήπιας κινητικότητας. 1.3.4.4: 

Να δοθεί ώθηση στις δημόσιες μεταφορές.  

44. Ομαδοποίηση (2 προσανατολισμοί): 1.3.4.9: Να ελεγχθεί ο περιβαλλοντικός αντίκτυπος 

της εξόρυξης σπάνιων γαιών. 1.3.4.10: Να ελεγχθούν οι επιπτώσεις στην εργασία από την 

εξόρυξη σπάνιων γαιών (ιδίως στην παιδική εργασία). 

45. [2.3.1. Η φορολογία δεν είναι κοινωνικά δίκαιη: Πώς μπορεί να γίνει πιο κοινωνικά δίκαιη;] 

2.3.1.3: Συνιστούμε την εισαγωγή νέων φόρων. 

46. [2.3.1: Η φορολογία δεν είναι κοινωνικά δίκαιη: Πώς μπορεί να γίνει πιο κοινωνικά δίκαιη;] 

2.3.1.1: Συνιστούμε την τυποποίηση του ευρωπαϊκού φορολογικού συστήματος.  

47. 2.3.1.2: Καλύτερη εκπαίδευση σχετικά με τα φορολογικά ζητήματα και καλύτερη 

ενημέρωση σχετικά με τον τρόπο χρήσης των φόρων  

48. Ομαδοποίηση (5 προσανατολισμοί):  2.3.1.4: Να φορολογούνται οι μη οικολογικές μορφές 

ενέργειας για την αλλαγή των προτύπων παραγωγής και κατανάλωσης και του ενεργειακού 

μοντέλου. 2.1.1.5: Συνιστούμε να επιβάλλεται υψηλότερος φόρος στις περιβαλλοντικά 

επιζήμιες και μη βιώσιμες εταιρείες απ’ ό,τι στις περιβαλλοντικά υπεύθυνες. 2.3.1.5: 

Συνιστούμε τη φορολόγηση των κρυπτονομισμάτων. 2.3.1.6: Συνιστούμε τη φορολόγηση 

των καυσίμων. 1.1.6.1: Φορολογική απαλλαγή για τοπικά καλλιεργούμενα ή παραγόμενα 

αγαθά. 

49. Ομαδοποίηση (6 προσανατολισμοί): 2.3.2.1: Συνιστούμε τη θέσπιση φορολογικού 

πλεονεκτήματος για τις νέες επιχειρήσεις που εφαρμόζουν βιώσιμες μεθόδους. 2.3.2.2: Να 

δημιουργηθεί προοδευτικό φορολογικό σύστημα για τις μικρές και τις μεσαίες επιχειρήσεις 

με βάση τα εισοδήματα των επιχειρήσεων. 2.3.2.3: Μια πιο σαφής ευρωπαϊκή βοήθεια για 

τη δημιουργία νέων επιχειρήσεων. 1.1.6.2: Καλύτερη προστασία των μικρών και μεσαίων 

επιχειρήσεων. Ένα γραφείο της ΕΕ θα μπορούσε να παρέχει σχετική υποστήριξη, π.χ. 

πληροφορίες, νομική συνδρομή. 1.1.6.3: Θέσπιση καλύτερων κινήτρων για ριψοκίνδυνες 

δραστηριότητες. 1.1.6.4: Νεοφυείς επιχειρήσεις στην τοπική οικονομία: Σύστημα δανείων 

που υποστηρίζονται από μεγάλες τράπεζες. Επίσης, στήριξη για την παροχή νομικών 

συμβουλών σε τοπικό επίπεδο.  

50. 2.3.2.4: Νομιμοποίηση μαλακών ναρκωτικών όπως η κάνναβη. 

51. Ομαδοποίηση (4 προσανατολισμοί): 2.3.3.1: Να εναρμονιστεί ο τρόπος με τον οποίο η 

κοινωνική και περιβαλλοντική ευθύνη υλοποιείται από ιδιωτικές και δημόσιες επιχειρήσεις 

σε ολόκληρη την Ευρώπη. 2.3.3.2: Επιβολή φορολογικών κυρώσεων σε εταιρείες που δεν 

πληρούν τα εν λόγω πρότυπα. 2.3.3.3: Ανταμοιβή για τις επιχειρήσεις που πληρούν αυτά τα 

πρότυπα και υιοθετούν μια βιώσιμη μετάβαση. 2.3.2.5: Επιβολή κριτηρίων διαφάνειας στις 

πολυεθνικές εταιρείες. 

52.  Ομαδοποίηση (3 προσανατολισμοί): 2.3.4.1: Θέσπιση συγκεκριμένου φόρου για την 

αποφυγή της μετεγκατάστασης με σκοπό τη φοροδιαφυγή. 2.3.4.2: Ευρωπαϊκή 

φορολόγηση των μεγάλων διεθνών εταιρειών. 2.3.4.3: Ευρωπαϊκή φορολόγηση των 

επιχειρήσεων (στην αλλοδαπή) που δεν καταβάλλουν φόρο στον τόπο παραγωγής του 

πλούτου. 
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Υποομάδα 08 (2.4. Γεωργία / 2.5. Ψηφιακή υποδομή) 

53. Ομαδοποίηση (2 προσανατολισμοί): 2.4.1.1: Να τιμωρούνται (μέσω επιβολής φόρων) τα 

λιγότερο υγιεινά τρόφιμα. 2.4.1.2: Φόροι επί τροφίμων «πολυτελείας».  

54. 2.4.1.3: Η αξιολόγηση των προϊόντων θα πρέπει να βασίζεται σε 2 κριτήρια (πόσο υγιεινά 

είναι και πόσο βιώσιμα για το περιβάλλον). 

55. 2.4.1.4: Να αναπτυχθούν κοινωνικά παντοπωλεία και παντοπωλεία κοινωνικής 

αλληλεγγύης που θα προορίζονται για χαμηλά εισοδήματα. 

56. Ομαδοποίηση (4 προσανατολισμοί): 2.4.2.2: Να θεσπιστεί σύστημα καταστολής της 

απάτης σε ευρωπαϊκό επίπεδο. 2.4.2.3: Να θεσπιστούν κυρώσεις για προϊόντα που δεν 

φέρουν επισήμανση συμμόρφωσης. 2.4.2.4: Όλα τα συστατικά πρέπει να αναγράφονται 

ευδιάκριτα (ιδίως αλλεργιογόνα). 2.4.2.5: Να χρησιμοποιούνται οι υφιστάμενες τεχνολογίες 

για τον προσδιορισμό της αλυσίδας παραγωγής τροφίμων (ενημέρωση για την προέλευση 

όλων των εισροών). Να διενεργούνται αναλύσεις από ανεξάρτητους φορείς για τη 

διατροφή των εκτρεφόμενων ζώων (καθιέρωση συστήματος παρακολούθησης)· Τα 

εισαγόμενα προϊόντα θα πρέπει να έχουν τις ίδιες απαιτήσεις ποιότητας με τα ευρωπαϊκά 

προϊόντα. 

57. 2.4.3.1: Να αναπτυχθούν και προωθηθούν οι βιώσιμες καλλιέργειες χωρίς μείωση του 

ακαλλιέργητου μεριδίου γης που πρέπει να διατηρηθεί ανέπαφο (χωρίς ΓΤΟ). Τεχνικές 

ακριβείας, κατακόρυφες τεχνικές. 

58. Ομαδοποίηση (5 προσανατολισμοί): [2.4.4: Να ληφθούν υπόψη οι συμπληρωματικές 

παραγωγές των χωρών της Ένωσης και η τοπική διάσταση.] 2.4.4.1: Απαιτείται συντονισμός 

μεταξύ των γεωργών (επιλογές του τύπου παραγωγής, ποσότητες και δημοσιονομικές 

επιπτώσεις αυτών των επιλογών). 2.4.4.2: Να επιτευχθεί ισορροπία μεταξύ μοντέλων 

παραγωγής βάσει χαρακτηριστικών (feature-based) και τοπικής παραγωγής. 2.4.4.3: Όχι η 

ίδια παραγωγή παντού αλλά προσαρμοσμένη στα χαρακτηριστικά του οικείου 

περιβάλλοντος. 2.4.4.4: Έρευνα και ανάπτυξη σχετικά με το ερώτημα «τι μπορεί να 

φυτευτεί ανάλογα με την περιοχή» (κλιματικές συνθήκες). 2.4.4.5: Στήριξη των τοπικών 

παραγωγών με την οργάνωση μεθόδων διανομής (άμεση συναλλαγή από παραγωγό σε 

καταναλωτές). 

59. Ομαδοποίηση [3 προσανατολισμοί]: 2.4.5.1: Να φυτευτούν λουλούδια σε άλλα μέρη για 

την ενθάρρυνση της βιοποικιλότητας. 2.4.5.3: Να γίνεται χρήση εξελιγμένων χορτοκοπτικών 

συστημάτων για τη συντήρηση δημόσιων χώρων (παρόδιοι χώροι, μικροί χώροι πρασίνου). 

Οι λειμώνες θα πρέπει να έχουν χρόνο για να αναπτυχθούν. 2.4.5.4: Να φυτευτούν φυτά 

που προστατεύουν την παραγωγή και τα οποία ενισχύουν έντομα που προστατεύουν την 

παραγωγή. Να πειστούν οι γεωργοί να χρησιμοποιήσουν αυτές τις τεχνικές. 

60.  2.4.5.2: Να μειωθεί η χρήση φυτοφαρμάκων με τεχνικές ακριβείας (π.χ. χρήση μη 

επανδρωμένων αεροσκαφών), ιδίως σε μεγάλες παραγωγές. 

61. Ομαδοποίηση [6 προσανατολισμοί]: 2.5.1.1: Να θεσπιστεί φόρος διαδικτύου, για 

παράδειγμα, όπως ο φόρος τηλεόρασης, και το κράτος να αναγκάζει τους φορείς 

εκμετάλλευσης να παρέχουν διαδίκτυο στους χρήστες. Η υπηρεσία αυτή θα πρέπει να 

χρηματοδοτείται από τα κράτη μέσω της φορολογίας. 2.5.1.2: Δωρεάν περιαγωγή σε όλες 

τις ευρωπαϊκές χώρες (πρόσβαση στο διαδίκτυο και σε υπηρεσίες τηλεφωνικών κλήσεων 

στην ίδια τιμή σε άλλη χώρα της ΕΕ). 2.5.1.3: Στήριξη / οικονομικές ενισχύσεις σε 

νοικοκυριά χαμηλού εισοδήματος.  2.5.1.4: Ελάχιστες/βασικές υπηρεσίες στη χαμηλότερη 

δυνατή τιμή. 2.5.1.5: Κέντρα κυβερνοχώρου: δίκτυα ηλεκτρονικών υπολογιστών ως δωρεάν 



 

  
1η ομάδα, 3η συνεδρίαση - 37 

 

δημόσια υπηρεσία στους κατοίκους της πόλης (σε λεωφορεία, τρένα, βιβλιοθήκες). 1.3.3.4: 

Να αυξηθεί η πρόσβαση των πολιτών σε ψηφιακές συσκευές· όλα τα παιδιά πρέπει να 

έχουν ισότιμη πρόσβαση στην ψηφιοποίηση. 

62. 2.1.3.4: Συνιστούμε στην ΕΕ να αναλάβει ενεργό ρόλο για την πρόληψη της αύξησης των 

μονοπωλίων στον τομέα τον τηλεπικοινωνιών μεταξύ των παρόχων υπηρεσιών διαδικτύου. 

63. Ομαδοποίηση (5 προσανατολισμοί): [2.5.3: Υποδομές. Η πρόσβαση στα δίκτυα πρέπει να 

επιλυθεί προτού επιλυθεί το πρόβλημα του κόστους. Υπάρχουν πολλές ανισότητες.] 2.5.3.1: 

Στόχος θα πρέπει να είναι να μην υπάρχουν «λευκές ζώνες». Δεν πρέπει να υπάρχει 

περιοχή χωρίς πρόσβαση στο δίκτυο. 2.5.3.2: Να παρέχεται στήριξη στους φορείς 

εκμετάλλευσης δικτύου που καλύπτουν όλη την επικράτεια (φορολογικές ελαφρύνσεις, 

εισφορές). Ακόμη και να υποχρεωθούν να καλύψουν ολόκληρη την επικράτεια για να 

λάβουν άδεια παραχώρησης. Με έναν στόχο στο χρονοδιάγραμμα. Προθεσμία για την 

παροχή πρόσβασης στο δίκτυο σε ολόκληρη την επικράτεια από τους φορείς 

εκμετάλλευσης. Να διασφαλιστεί ότι ο φορέας εκμετάλλευσης που διαχειρίζεται τις 

γραμμές δεν μπορεί να είναι ο φορέας που παρέχει την υπηρεσία. 2.5.3.3: Να γίνει 

απλούστευση και αποσαφήνιση των διαθέσιμων φορέων εκμετάλλευσης και υπηρεσιών. 

2.5.3.4: Να χρησιμοποιηθούν οδικές υποδομές για τη δημιουργία ψηφιακών υποδομών. 

2.5.3.5: Να αναγνωριστεί ότι υπάρχουν περιοχές χωρίς πρόσβαση.   

 

 

Άξονας 3: Μια δίκαιη κοινωνία 

 

Υποομάδα 03 (3.1. Κοινωνική ασφάλεια) 

64. 3.1.1.1: Συνιστούμε να εξασφαλιστεί η συνεργασία μεταξύ των κρατών μελών της ΕΕ στην 

έρευνα στον τομέα της υγειονομικής περίθαλψης. Ταυτόχρονα, είναι αναγκαίο να 

διασφαλιστεί η επικοινωνία και η δημοσιοποίηση της προόδου στον τομέα της ιατρικής σε 

επίπεδο ΕΕ.  

65. 3.1.1.2: Συνιστούμε την κοινή υγειονομική και κοινωνική πολιτική και τη διάθεση 

προϋπολογισμού σε επίπεδο ΕΕ για να εξασφαλιστούν οι ίδιες συνθήκες υγείας και 

κοινωνικής ασφάλισης σε όλα τα κράτη μέλη και ίδιες συνθήκες για τους γιατρούς. 

66. Ομαδοποίηση (2 προσανατολισμοί) 3.1.1.3: Να επιτραπεί η κυκλοφορία των ασθενών σε 

άλλες χώρες όπου υπάρχει διαθέσιμη θεραπεία – Διασφάλιση της συνεργασίας μεταξύ των 

κρατών μελών της ΕΕ. 3.1.1.8: Συνιστούμε τη στήριξη της εξειδίκευσης των νοσοκομείων 

προκειμένου να περιοριστεί η μεταφορά ασθενών σε άλλες χώρες. 

67. 3.1.1.4: Πλήρης κάλυψη των φαρμάκων που συνταγογραφούνται από ιατρούς για άτομα 

που βρίσκονται σε κοινωνικά μειονεκτική θέση. 

68. 3.1.1.5: Συνιστούμε στην ΕΕ να ασχοληθεί με το ζήτημα του αξιοπρεπούς τέλους της ζωής, 

δηλαδή την ευθανασία. 

69. 3.1.1.6: Πανευρωπαϊκό δικαίωμα λήψης απόφασης σχετικά με τη ζωή του αγέννητου 

παιδιού. 

70. 3.1.1.7: Συνιστούμε στην ΕΕ να εκδώσει οδηγία που να υποχρεώνει τα κράτη μέλη να 

διαθέτουν ορισμένα κονδύλια για κοινωνικές υπηρεσίες. 

71. 3.1.1.9: Συνιστούμε στην ΕΕ να διασφαλίσει την πρόσβαση των θυμάτων ενδοοικογενειακής 

βίας στην υγεία και την κοινωνική ασφάλιση. 
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72. Ομαδοποίηση (3 προσανατολισμοί): [3.1.9: Ψυχική υγεία] 3.1.9.1: Είναι σημαντικό να 

υπάρχουν προληπτικά προγράμματα. 3.1.9.2: Να μειωθεί το ωράριο εργασίας και τα 

προγράμματα για την εναρμόνιση του προσωπικού και του επαγγελματικού βίου. 3.1.9.3: 

Συνιστούμε την προώθηση της έρευνας στον τομέα της επιρροής της νομιμοποίησης της 

μαριχουάνας στην ψυχική υγεία.  

73. Ομαδοποίηση (4 προσανατολισμοί)  [3.1.3: Άστεγα παιδιά: χρονοβόρα η διαδικασία 

υιοθεσίας εντός της ΕΕ· τα παιδιά μεγαλώνουν σε ορφανοτροφεία· ταχύτερη υιοθεσία σε 

χώρες εκτός της ΕΕ· τα ομοφυλόφιλα ζευγάρια δεν μπορούν να υιοθετούν παιδιά.]3.1.3.1: 

Συνιστούμε στην ΕΕ να επιταχύνει τις διαδικασίες υιοθεσίας. 3.1.3.2: Να διασφαλιστούν τα 

δικαιώματα του παιδιού και η αξιοπρεπής θέση τους στην κοινωνία. 3.1.3.3: Ενοποίηση της 

νομοθεσίας των κρατών μελών: πότε επιτρέπεται η υιοθεσία παιδιού; 3.1.3.4: Συνιστούμε 

τη σύγκριση βέλτιστων πρακτικών από άλλες χώρες (ακόμη και εκτός της ΕΕ) και την 

άντληση έμπνευσης από αυτές. 

74. Ομαδοποίηση (7 προσανατολισμοί): 3.1.3.5: Να στηριχθούν οι οργανώσεις που 

συνεργάζονται με νέους και οικογένειες (να τους παρασχεθούν περισσότεροι πόροι και 

βοήθεια για την καλύτερη άσκηση του έργου τους). 3.1.5.1: Προτείνουμε να θεσπίσει η ΕΕ 

μέσα στήριξης για την αύξηση της γεννητικότητας. Η Ευρωπαϊκή Ένωση θα πρέπει να 

προωθήσει το δικαίωμα των ατόμων να γίνουν γονείς και να τους στηρίξει στην άσκηση του 

έργου τους ως γονέων — προστασία της εργασίας, γονική υποστήριξη. 3.1.7.1: Προτείνουμε 

να δοθεί έμφαση στην κοινωνική στήριξη των οικογενειών στο σύνολό τους: εξασφάλιση 

ενός «κοινωνικού προφυλακτήρα», ώστε οι νέοι να μπορούν να συμμετέχουν στην ενεργό 

ζωή το συντομότερο δυνατόν και οι ηλικιωμένοι να μπορούν να συνταξιοδοτηθούν. Είναι 

επίσης απαραίτητη η στήριξη των νεότερων μελών της οικογένειας που φροντίζουν για 

ηλικιωμένα μέλη της οικογένειας κ.λπ. 3.1.7.2: Προτείνουμε να εξασφαλιστεί η στήριξη των 

κοινωνικά ασθενέστερων νέων οικογενειών και να διασφαλιστεί η ενημέρωση σχετικά με 

τη διαθέσιμη στήριξη: να υποστηριχθεί η εκπαίδευση και ο ψηφιακός γραμματισμός, ο 

εκπαιδευτικός εξοπλισμός, ο εκπαιδευτικοί όμιλοι και οι όμιλοι ειδικών ενδιαφερόντων 

κ.λπ. και να δοθεί προβολή από τα μέσα ενημέρωσης. 3.1.7.3: Προτείνουμε τη στήριξη των 

γυναικών στη μητρότητα. 3.1.7.4: Προτείνουμε την παροχή οικονομικής στήριξης στους 

νέους για στέγαση (φθηνότερα δάνεια κ.λπ.). 3.3.2.1: Να στηριχθεί η μητρότητα/πατρότητα 

(ιδίως στους νέους). 

75. 3.1.4.1: Να εστιάσουν οι πάροχοι υγειονομικής περίθαλψης στην προστασία της ψυχικής 

υγείας. 

76. Ομαδοποίηση (3 προσανατολισμοί): 3.1.5.2: Πρέπει να διασφαλίσουμε τη βιωσιμότητα 

του συνταξιοδοτικού συστήματος, προτείνουμε δε να εξεταστεί το ενδεχόμενο 

χρηματοδότησης των συντάξεων από πολλαπλές πηγές. 3.1.5.3: Προτείνουμε να 

συνδέονται οι συντάξεις με το ελάχιστο εισόδημα. 3.1.5.4: Εναρμονισμένο συνταξιοδοτικό 

σύστημα σε ευρωπαϊκό επίπεδο για όλους. 

77. 3.1.5.5: Συνιστούμε οικονομικώς προσιτά γηροκομεία και κέντρα για ηλικιωμένους με 

εξειδικευμένη φροντίδα (π.χ. άτομα με Alzheimer). 

78. Ομαδοποίηση (6 προσανατολισμοί): 3.1.7.5: Συνιστούμε τη διασφάλιση του καθολικού 

εισοδήματος και του βιοτικού επιπέδου. 3.1.7.6: Το πρόβλημα του κοινωνικού 

αποκλεισμού ατόμων που θα μπορούσαν να έχουν ενεργό ρόλο στην κοινωνία: κοινωνική 

στήριξη για αρρώστους και άτομα σε μειονεκτική θέση. 1.1.7.4: Το βασικό εισόδημα πρέπει 

να συνδυαστεί με τη ρύθμιση της μετανάστευσης. 1.1.7.5: Η καθιέρωση βασικού 
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εισοδήματος είναι ουσιαστικής σημασίας και μπορεί να καταστήσει δυνατή μια αξιοπρεπή 

διαβίωση. 1.1.7.1: Θα πρέπει να υπάρχει σύμβαση που να λαμβάνει υπόψη διάφορες 

πτυχές. Η Ευρωπαϊκή Ένωση θα πρέπει να παρακολουθεί τη συμμόρφωση. 1.1.7.2: Είναι 

καίριας σημασίας να υπάρξει ανάλογη προσαρμογή στο αντίστοιχο εθνικό πλαίσιο. 

 

Υποομάδα 11 (3.2. Ίσα δικαιώματα) 

79. Ομαδοποίηση (6 προσανατολισμοί): 3.1.8.1: Κανονιστική ρύθμιση τους ύψους των 

ενοικίων και της τιμής πώλησης κατοικιών. 3.1.8.2: Προτείνουμε τη στήριξη της στέγασης 

σε μικρότερες πόλεις και χωριά πιο κοντά σε μεγάλες πόλεις όπου υπάρχει πρόσβαση στην 

εργασία. 3.1.8.3: Προτείνουμε έναν τρόπο προώθησης της κοινωνικής μίσθωσης, διαθέσιμο 

για τους νέους (ένα παράδειγμα επιδοτήσεων των κρατών μελών για την κατασκευή ή 

επιδότηση για τη στήριξη ενοικίων) — όχι την κατασκευή κοινωνικών κατοικιών προς 

αγορά, οι οποίες πρέπει να κατασκευαστούν, αλλά την κοινωνική στήριξη για ενοικίαση. 

3.2.2.1: Συνιστούμε στην ΕΕ να στηρίξει τη θέσπιση κρατικών μηχανισμών εγγύησης 

ενυπόθηκων δανείων (για νέες κατοικίες) σε επίπεδο κρατών μελών μέσω της Ευρωπαϊκής 

Κεντρικής Τράπεζας. 3.2.2.2: Συνιστούμε στην ΕΕ να στηρίξει οικονομικά την πρόσβαση στη 

στέγαση των Ευρωπαίων πολιτών που έχουν τη μεγαλύτερη ανάγκη (π.χ. στήριξη σε νεαρές 

οικογένειες, οικογένειες με παιδιά, ηλικιωμένους, άλλες κατηγορίες ευάλωτων πολιτών 

κ.λπ.). 3.2.2.3: Καλούμε την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να συστήσει στα κράτη μέλη τη 

διοργάνωση τοπικών δημοψηφισμάτων σχετικά με τα μέγιστα επίπεδα ενοικίων. 

80. 3.2.1.1: 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). 

81.  3.2.5.1: Συνιστούμε στην ΕΕ να λάβει μέτρα για να διασφαλίσει ότι όλες οι οικογένειες, 

ανεξάρτητα από τα χαρακτηριστικά των μελών τους, απολαμβάνουν ίσα δικαιώματα σε όλα 

τα κράτη μέλη.  

82. Ομαδοποίηση (2 προσανατολισμοί): 3.2.5.2: Συνιστούμε στην ΕΕ να βελτιώσει το 

κανονιστικό πλαίσιο για την ελάχιστη περίοδο γονικής άδειας, καθώς και την εφαρμογή 

του, ώστε όλοι οι πολίτες της ΕΕ να μπορούν να επωφελούνται εξίσου από αυτήν. 3.2.5.3: 

Εκφράζουμε την ικανοποίησή μας για το γεγονός ότι η ΕΕ λαμβάνει μέτρα για να 

διασφαλίσει την ομοιομορφία των μέτρων στήριξης των οικογενειών με παιδιά σε όλα τα 

κράτη μέλη.  

83. 3.2.4.2: Συνιστούμε στην ΕΕ να αναπτύξει ένα πρόγραμμα σπουδών για την ισότητα, το 

οποίο θα παρακολουθούν οι σπουδαστές από όλα τα κράτη μέλη σε κοινά μαθήματα 

(μεταξύ άλλων και μέσω διαδικτύου). 

 

Υποομάδα 12 (3.3. Δικαιοσύνη / 3.4. Πρόσβαση στον αθλητισμό)  

84. Ομαδοποίηση (3 προσανατολισμοί): 1.1.4.3: Εξακολουθεί να υφίσταται έντονη ανισότητα 

μεταξύ γυναικών και ανδρών. 1.1.5.4: Ίσες ευκαιρίες για όλους (φύλο, σεξουαλικός 

προσανατολισμός, θρησκεία, άτομα με αναπηρία κ.λπ.). 1.1.5.3: Πρέπει να προωθηθεί η 

ισότητα των φύλων. Το ίδιο ισχύει και για την ισότητα αμοιβής. Η διαφάνεια των μισθών 

είναι ουσιαστικής σημασίας.  

85. Ομαδοποίηση (2 προσανατολισμοί): 3.3.1.1: Προώθηση δίκαιων μισθών (λαμβανομένης 

επίσης υπόψη της μετεγκατάστασης εταιρειών εντός της ΕΕ). 3.3.1.2: Να μειωθεί το 

μισθολογικό χάσμα μεταξύ των φύλων. 
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86. Ομαδοποίηση (2 προσανατολισμοί): 3.3.3.1: Να προωθηθεί η ισότητα και η ισότητα των 

φύλων στην εκπαίδευση. 3.3.3.3: Ισότητα όσον αφορά την πρόσβαση σε ποιοτική και 

συγκρίσιμη εκπαίδευση σε διάφορα κράτη. 

87. Ομαδοποίηση (5 προσανατολισμοί): 3.4.1.1: Να μειωθεί το κοινωνικό χάσμα και το χάσμα 

μεταξύ των φύλων όσον αφορά την πρόσβαση στον αθλητισμό και τη σωματική άσκηση. 

Να ενθαρρυνθεί η σωματική άσκηση στην καθημερινή ζωή. 3.4.1.2: Ευαισθητοποίηση 

σχετικά με τη σημασία της σωματικής άσκησης. Να διασφαλιστεί η ποιότητα και η 

πολυμορφία στις αθλητικές υπηρεσίες. ΕΕ: Να εκπονηθούν κατευθυντήριες γραμμές για τις 

χώρες προς αυτή την κατεύθυνση. 3.4.1.3: Να ενσωματωθεί ο αθλητισμός και η σωματική 

άσκηση στην Εθνική Υπηρεσία Υγείας (σωματική και ψυχική υγεία). 3.4.1.4: Πολυμορφία 

του αθλητισμού για την ανάπτυξη διαφορετικών ικανοτήτων. 3.1.9.4: Προώθηση ενός 

υγιεινού τρόπου ζωής. 

88. 3.4.1.5: Να αναζητηθούν δημιουργικοί τρόποι σύνδεσης της τεχνολογικής αναψυχής και της 

σωματικής άσκησης (εφαρμογές που επιτρέπουν τη συγκέντρωση διαφορετικών ατόμων 

για την άσκηση του αθλημάτων, διά ζώσης ή μέσω διαδικτύου). 

 

 

Άξονας 4: Μάθηση στην Ευρώπη 

 

Υποομάδα 04 (4.1. Ευρωπαϊκή ταυτότητα / 4.2. Ψηφιακή εκπαίδευση) 

89. Ομαδοποίηση (2 προσανατολισμοί) 4.1.1.2: Συνιστούμε την ενίσχυση του αισθήματος του 

ανήκειν μέσω της παροχής περισσότερων πληροφοριών σχετικά με τα ευρωπαϊκά θεσμικά 

όργανα και τα κράτη μέλη. 1.3.3.3: Να ενισχυθεί η ταυτότητα και ο ευρωπαϊκός πολιτισμός 

μέσω ψηφιακών πλατφορμών. 

90. 4.1.1.3: Συνιστούμε περισσότερες ευκαιρίες συμμετοχής, π.χ. μέσω φόρουμ πολιτών. 

91. Ομαδοποίηση (2 προσανατολισμοί): 4.1.2.3: Συνιστούμε περισσότερη ψηφιοποίηση στις 

αίθουσες διδασκαλίας (π.χ. διακρατικά μαθήματα σε εικονικό περιβάλλον).  4.1.3.1: 

Συνιστούμε να γίνουν πιο ευρωπαϊκά τα υφιστάμενα προγράμματα (διαγωνισμοί, 

διοργανώσεις). 

92. Ομαδοποίηση (2 προσανατολισμοί): 4.1.4.1: Συνιστούμε την προώθηση της πολυγλωσσίας 

από πολύ μικρή ηλικία. 1.3.3.5: Να δημιουργηθούν πλατφόρμες που βοηθούν στη μελέτη 

ξένων γλωσσών που συνδέουν τους νέους σε ευρωπαϊκό επίπεδο. 

93. Ομαδοποίηση (2 προσανατολισμοί): 4.1.5.1: Συνιστούμε την εισαγωγή σε όλα τα κράτη 

μέλη ενός γενικού ευρωπαϊκού σχολικού μαθήματος (ιστορία, πολιτική, αγωγή του πολίτη). 

4.1.1.4: Συνιστούμε να προβάλλονται οι κοινές επιτυχίες (π.χ. καταπολέμηση πανδημιών, 

επίτευξη ειρήνης) και τα οφέλη από τα όσα έχει κάνει μέχρι σήμερα η ΕΕ σε εκπαιδευτικό 

υλικό στα σχολεία. 

94. 5.4.1.4: Να μελετηθεί και να διερευνηθεί κατά πόσον σε όλα τα κράτη μέλη οι υποδομές 

που απαιτούνται για την ψηφιακή εκπαίδευση βρίσκονται σε παρόμοιο επίπεδο (διαθέτουν 

όλα τα σχολεία υπολογιστές, σύνδεση οπτικών ινών κ.λπ.;). 

95. Ομαδοποίηση (2 προσανατολισμοί): 4.2.2.1: Συνιστούμε στην ΕΕ να προωθήσει υλικό 

επιμόρφωσης και κατάρτισης για όλους τους πολίτες, ιδίως για τους πολίτες που δεν 

διαθέτουν δεξιότητες ΤΠ. 5.1.4.1: Να διδάσκεται η χρήση ψηφιακών εργαλείων στο 

σχολείο, αλλά να συμπεριλαμβάνονται τα μέσα ενημέρωσης σε αυτή την προσπάθεια, 

καθώς έχουν να διαδραματίσουν σημαντικό ρόλο στην ψηφιακή ευαισθητοποίηση. 
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96. Ομαδοποίηση (3 προσανατολισμοί): 1.3.3.1: Να δημιουργηθεί κοινό πλαίσιο μαθημάτων 

κατάρτισης σε ευρωπαϊκό επίπεδο μέσω ψηφιακών πλατφορμών. 5.3.3.4: Να θεσπιστεί 

καθολική βάση σχετικά με το ελάχιστο επίπεδο ψηφιακού γραμματισμού. 5.3.6.2 Να 

δημιουργηθούν πληροφορίες αναφοράς για την ΕΕ και να αυξηθεί η πρόσβαση στην 

τεχνολογία μέσω εκπαιδευτικών προγραμμάτων/ιδρυμάτων. 

97. Ομαδοποίηση (7 προσανατολισμοί): [5.1.1: Πρόληψη των αρνητικών επιπτώσεων του 

ψηφιακού κόσμου.] 

4.2.4.1: Συνιστούμε να αυξηθεί η ευαισθητοποίηση σχετικά με τους κινδύνους που 

απειλούν τους νέους, μέσω κατάρτισης και μαθητειών στον τομέα της πληροφορικής, ως 

σχολικό μάθημα. 5.1.1.1: Πρέπει να ενσωματώσουμε στο σχολείο μια παιδαγωγική μέθοδο 

που θα βασίζεται σε ψηφιακά εργαλεία. 5.1.1.2: Υπάρχει ανάγκη για εκπαίδευση σχετικά με 

τα ψηφιακά εργαλεία και τα προβλήματά τους στα σχολεία σε ευρωπαϊκό επίπεδο. 5.1.2.1: 

Χρειαζόμαστε μια πιο ξεκάθαρη και ρητή παιδαγωγική προσέγγιση για την εκπαίδευση των 

ανθρώπων σχετικά με τη χρήση του διαδικτύου (βλ. ζήτημα 1 για την εκπαίδευση). 

Συνιστούμε μαθήματα ηθικής σχετικά με τη χρήση του διαδικτύου. 5.3.3.2: Ειδικό 

πρόγραμμα σπουδών για τις νεότερες γενιές (στα σχολεία και στο σπίτι). 5.1.4.1: Να 

διδάσκεται η χρήση ψηφιακών εργαλείων στο σχολείο, αλλά να συμπεριλαμβάνονται και τα 

μέσα ενημέρωσης σε αυτή την προσπάθεια, καθώς έχουν να διαδραματίσουν σημαντικό 

ρόλο στην ψηφιακή ευαισθητοποίηση. 5.4.1.3: Να δημιουργηθούν κοινοί χώροι κατάρτισης 

για τους ανήλικους και τις οικογένειές τους στα σχολεία, έτσι ώστε να μαθαίνουν από 

κοινού. 

98. 4.2.4.2: Συνιστούμε οι καινοτομίες να αποτελέσουν μέρος της ψηφιακής εκπαίδευσης και 

να προωθηθούν περισσότερο. 

99. Ομαδοποίηση (8 προσανατολισμοί): 5.3.3.1: Τάξεις προσαρμοσμένες για ηλικιωμένους 

πολίτες και παροχή υπηρεσιών συνδρομής. 5.3.3.3: Να υποστηριχθούν οι μη γηγενείς 

χρήστες της τεχνολογίας στο να αποκτήσουν σύγχρονες γνώσεις σχετικά με τη χρήση της 

τεχνολογίας. 5.3.3.5: Η ΕΕ θα πρέπει να υποστηρίξει εκπαιδευτικά (διαγενεακά) 

προγράμματα στα οποία οι νεότεροι θα διδάσκουν στους μεγαλύτερους πως να 

λειτουργούν στον ψηφιακό κόσμο. 2.5.2.1: Πρωτοβουλία ευαισθητοποίησης και 

ενημέρωσης, κατάρτιση για την ανάπτυξη δεξιοτήτων και ικανοτήτων. 5.4.1.2: Μία 

οργάνωση/ίδρυμα που διδάσκει στους ηλικιωμένους τη σωστή χρήση του διαδικτύου. 

2.5.2.2: Αμοιβαία υποστήριξη με τη μορφή εξουσιοδότησης σε πρόσωπα που μπορούν να 

διεκπεραιώσουν διοικητικές υποθέσεις στο διαδίκτυο για λογαριασμό άλλου. 2.5.2.3: Να 

παρουσιάζονται τα εργαλεία πληροφορικής ως τρόπος διατήρησης της επαφής με άλλους, 

συμπεριλαμβανομένων των εγγονών και των παιδιών. Να αντιμετωπιστεί η έλλειψη 

εμπιστοσύνης με κάτι πιο ψυχαγωγικό για τους ηλικιωμένους. 2.1.3.5: Συνιστούμε στην ΕΕ 

να καταβάλει προσπάθειες για να καταστεί η τεχνολογία πιο προσιτή στις μεγαλύτερες 

γενιές. 

 

Υποομάδα 13 (4.3. Πολιτιστικές ανταλλαγές / 4.4. Περιβαλλοντική εκπαίδευση) 

100. Ομαδοποίηση (4 προσανατολισμοί): 4.1.1.1: Συνιστούμε να ενισχυθεί η αίσθηση του 

ανήκειν μέσω πολιτιστικών, επαγγελματικών και κοινωνικών ανταλλαγών 

(συμπεριλαμβανομένου του αθλητισμού), π.χ. μέσω διοργάνωσης εργαστηρίων και 

σημείων συνάντησης. 4.1.1.5: Συνιστούμε να προωθεί περισσότερο η ΕΕ πολιτιστικά 

προγράμματα και ανταλλαγές. 4.1.2.2: Χρειαζόμαστε ακόμη περισσότερες ανταλλαγές 
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(πολιτισμός, μουσική, ανακάλυψη) και χρηματοδότηση. 3.2.4.1: Συνιστούμε στην ΕΕ να 

αναπτύξει προγράμματα ή σχέδια σε επίπεδο κοινότητας για διαπολιτισμικές ανταλλαγές 

για νέους Ευρωπαίους στο σχολείο και τις επιχειρήσεις (μεταξύ άλλων μέσω διαδικτυακών 

αλληλεπιδράσεων). 

101. Ομαδοποίηση (3 προσανατολισμοί): 4.3.1.1: Συνιστούμε η ΕΕ να βοηθήσει άτομα από 

λιγότερο προνομιούχα οικονομικά περιβάλλοντα να αποκτήσουν δυνατότητα πρόσβασης 

σε ανταλλαγές μέσω υποτροφιών και οικονομικής στήριξης σε σχολεία. 4.1.2.1: Συνιστούμε 

την ανάπτυξη προγραμμάτων και προσφορών που θα είναι προσβάσιμα για όλα τα 

ηλικιακά φάσματα (ανεξαρτήτως προέλευσης, ηλικίας, εκπαίδευσης) του πληθυσμού. 

4.5.1.3: Το πρόγραμμα Erasmus θα πρέπει να είναι εύκολα προσβάσιμο σε όλους. 

102. Ομαδοποίηση (3 προσανατολισμοί): 4.3.1.2: Να βελτιωθεί η παροχή ενημέρωσης (για 

ευρωπαϊκά προγράμματα ανταλλαγών) στα σχολεία. 4.3.1.6: Προτείνουμε η ΕΕ να 

καταρτίσει ένα σύντομο έντυπο με πληροφορίες για τα εκπαιδευτικά συστήματα των 

κρατών μελών. 4.3.2.1: Συνιστούμε στην ΕΕ να χρησιμοποιήσει άτομα που συμμετείχαν ήδη 

σε ανταλλαγές ως πρεσβευτές για την ενεργό προώθηση των ανταλλαγών. 

103.  4.3.1.3: Συνιστούμε μια κοινή πλατφόρμα της ΕΕ για τον συντονισμό των ανταλλαγών, 

συμπεριλαμβανομένων των πληροφοριών σχετικά με τα σχολικά συστήματα άλλων χωρών, 

και τη συμμετοχή εταιρειών στη δομή, καθώς θα μπορούσαν να δέχονται σπουδαστές ως 

ασκούμενους. 

104. Ομαδοποίηση (2 προσανατολισμοί): 4.3.1.4: Να δημιουργηθούν προγράμματα ώστε 

σχολεία ή τάξεις να επισκέπτονται άλλες χώρες της ΕΕ. 4.3.1.5: Κοινό μορφότυπο της ΕΕ για 

την ανταλλαγή «τάξεων». 

105. Ομαδοποίηση (2 προσανατολισμοί): [4.4.1: Υπάρχει έλλειψη συμμετοχής των πολιτών της 

ΕΕ στα θέματα κλιματικής αλλαγής και βιωσιμότητας.] 4.4.1.1: Συνιστούμε στην ΕΕ να κάνει 

περισσότερα για να διευκολύνει την ανταλλαγή γνώσεων σχετικά με τις βέλτιστες βιώσιμες 

πρακτικές. Ανταλλαγή γνώσεων και τεχνολογίας μεταξύ εκπαιδευτικών, κυβερνητικών και 

επιχειρηματικών οργανώσεων. 4.4.1.2: Συνιστούμε να παρέχονται πιο συγκεκριμένες 

συμβουλές από το επίπεδο της ΕΕ στους πολίτες σχετικά με το τι πραγματικά αποτελεί 

βιώσιμη επιλογή σε επίπεδο ατόμου/καταναλωτή. 

106. 4.4.1.4: Συνιστούμε η ΕΕ να διοργανώσει έναν διαγωνισμό βιωσιμότητας για τα σχολεία 

όλων των κρατών μελών. 

107. Ομαδοποίηση (7 προσανατολισμοί): 4.4.2.1: Συνιστούμε τα εκπαιδευτικά προγράμματα 

διδασκαλίας να επικεντρώνονται περισσότερο σε έργα που φέρνουν τα παιδιά σε επαφή με 

το περιβάλλον και το κλίμα, και επίσης να προσπαθούν να αναπτύξουν λύσεις. 4.4.2.2: 

Συνιστούμε να ενσωματωθεί η βιωσιμότητα στα προγράμματα σπουδών άλλων μαθημάτων 

στα σχολεία σε ολόκληρη την ΕΕ. 4.6.2.1: Συνιστούμε η εκπαίδευση σχετικά με το 

περιβάλλον να γίνει μέρος του σχολικού προγράμματος από μικρή ηλικία και για κάθε 

άτομο εντός της ΕΕ. 2.2.1.3: Να εκπαιδευθούν οι παραγωγοί και οι σπουδαστές σε αυτούς 

τους τομείς, ώστε οι επαγγελματίες να γνωρίζουν τα θέματα και να υιοθετούν πιο 

αποτελεσματικά μέσα και τεχνικές παραγωγής. Ειδικότερα, προτείνουμε να συμπεριληφθεί 

στα προγράμματα σπουδών ένα μάθημα για την οικολογική εκπαίδευση. 4.4.1.3: 

Συνιστούμε να παρέχονται απευθείας στους πολίτες πιο συγκεκριμένες και τοπικού 

χαρακτήρα πληροφορίες σχετικά με το πώς η συμπεριφορά των πολιτών επηρεάζει το 

περιβάλλον τους. 2.2.7.1: Να εισαχθεί ένα μάθημα οικολογικής εκπαίδευσης των πολιτών. 
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2.4.6.4: Να παρέχεται εκπαίδευση ήδη από την πολύ μικρή ηλικία σχετικά με τα απόβλητα 

και την κατανάλωση τοπικών και εποχιακών προϊόντων. 

 

Υποομάδα 14 (4.5. Ποιότητα, χρηματοδότηση και πρόσβαση στην εκπαίδευση / 4.6. Εναρμόνιση 

της εκπαίδευσης) 

108. Ομαδοποίηση (2 προσανατολισμοί): 4.5.1.4: Ισότιμη πρόσβαση για όλους στην 

τριτοβάθμια εκπαίδευση. Η έλλειψή της παρεμποδίζει την ισότιμη πρόσβαση. 4.5.2.1: 

Ισότητα πρόσβασης σε δωρεάν εκπαίδευση σε ολόκληρη την ΕΕ. 

109. 4.5.3.1: Συνιστούμε οι δεξιότητες ζωής, συμπεριλαμβανομένων των θεμάτων σεξουαλικής 

υγείας, να διδάσκονται στα σχολεία σε όλες τις βαθμίδες. Οι αντιτιθέμενες φωνές θα 

πρέπει να αντιμετωπιστούν με εθελοντικά μαθήματα που θα παρέχουν συγκεκριμένα 

στοιχεία σεξουαλικής διαπαιδαγώγησης. 

110. 4.5.4.1: Η χρηματοδότηση και η πρόσβαση σε χρηματοδότηση ή υποτροφίες σε ολόκληρη 

την ΕΕ είναι ζωτικής σημασίας για τη διασφάλιση της ισότητας της εκπαίδευσης και της 

ισότιμης πρόσβασης στην τεχνολογία. 

111. Ομαδοποίηση (4 προσανατολισμοί): 4.5.5.1: Μεγαλύτερη υποστήριξη των εκπαιδευτικών 

ως ατόμων. 2.1.6.1: Συνιστούμε στους εκπαιδευτικούς να λαμβάνουν συνεχή κατάρτιση και 

να ανταλλάσσουν βέλτιστες πρακτικές σε διασυνοριακό επίπεδο. Αυτό θα μπορούσε να 

συμβεί μέσω διασκέψεων, ψηφιακών πλατφορμών κ.λπ. (σε επίπεδο ΕΕ). Οι λύσεις αυτές 

θα πρέπει να προωθηθούν και να δημοσιοποιηθούν ευρέως. 2.1.6.2: Συνιστούμε την 

ενσωμάτωση επικαιροποιημένων επιστημονικών πορισμάτων σχετικά με τους 

αποτελεσματικότερους τρόπους μάθησης στις διδακτικές πρακτικές σε ολόκληρη την ΕΕ, 

καθώς και τη συνεχή έρευνα σε αυτόν τον τομέα. 2.1.6.3: Συνιστούμε τη δημιουργία ενός 

συνεκτικού ευρωπαϊκού συστήματος ελέγχου ποιότητας όσον αφορά τις πρακτικές 

διδασκαλίας. 

112. Ομαδοποίηση (4 προσανατολισμοί): 4.6.1.1: Θα πρέπει να υπάρχει ένα ενιαίο πρότυπο 

εκπαίδευσης σε όλα τα ευρωπαϊκά σχολεία. 4.5.1.1: Ενιαίο και ρυθμιζόμενο πρότυπο 

διδασκαλίας σε όλη την Ευρώπη. Σε πρωτοβάθμια και δευτεροβάθμια εκπαίδευση. 1.3.3.2: 

Να εναρμονιστεί το περιεχόμενο των μαθημάτων κατάρτισης σε ευρωπαϊκό επίπεδο για 

την επίτευξη ομοιογενούς εκπαιδευτικού επιπέδου (π.χ. γλώσσες). 2.1.2.1: Συνιστούμε στην 

ΕΕ να υιοθετήσει κοινές αξίες στην εκπαίδευση και ένα ενοποιημένο σύστημα 

βαθμολόγησης για την αύξηση της κινητικότητας των σπουδαστών. 

113. Ομαδοποίηση (2 προσανατολισμοί): 4.6.3.1: Συνιστούμε τη διδασκαλία μιας κοινής 

ευρωπαϊκής γλώσσας, της αγγλικής, η οποία θα καθιστούσε πολύ ευκολότερη την παροχή 

εκπαίδευσης σχετικά με το περιβάλλον και όλα τα άλλα θέματα σε ολόκληρη την Ευρώπη. 

4.5.1.2: Θα πρέπει να υπάρχει μία ενιαία ευρωπαϊκή γλώσσα που θα διδάσκεται σε όλα τα 

δημοτικά σχολεία της ΕΕ, με χρηματοδότηση και πόρους από τα κράτη μέλη της ΕΕ.  

 

 

Άξονας 5: Ηθικός και ασφαλής ψηφιακός μετασχηματισμός 

 

Υποομάδα 05 (5.1. Εκδημοκρατισμός της ψηφιοποίησης / 5.2. Κυβερνοασφάλεια) 

114. Ομαδοποίηση (6 προσανατολισμοί): 2.1.3.1: Συνιστούμε στην ΕΕ να καταστήσει τις 

ευκαιρίες και την τεχνολογική ανάπτυξη πιο ισότιμες σε όλα τα κράτη μέλη. 2.1.3.2: 

Συνιστούμε βιώσιμη και έξυπνη ανακατανομή της υφιστάμενης τεχνολογίας (π.χ. 
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συσκευές). 4.2.1.1: Συνιστούμε στην ΕΕ να διασφαλίσει ότι όλοι οι πολίτες έχουν τεχνική 

πρόσβαση (δίκτυο και τερματικά) και ότι η ψηφιακή υποδομή αναπτύσσεται στις χώρες 

(λαμβάνοντας υπόψη την αγορά εξοπλισμού που μπορεί να επαναχρησιμοποιηθεί). 4.2.1.3: 

Συνιστούμε ότι το δικαίωμα πρέπει να υπόκειται στην πτυχή της βιωσιμότητας. 5.1.3.1:  

Συνιστούμε επενδύσεις στην ψηφιακή καινοτομία έτσι ώστε κάθε Ευρωπαίος να μπορεί να 

έχει πρόσβαση σε εξοπλισμό σε τοπικό επίπεδο. 5.3.6.1: Να χρηματοδοτηθούν 

προγράμματα στήριξης για όσους δεν διαθέτουν υλισμικό και δυνατότητα απόκτησής του.  

115. 4.2.1.2: Συνιστούμε στην ΕΕ να κατοχυρώσει το δικαίωμα πρόσβασης στο διαδίκτυο.  

116. 4.2.2.2: Συνιστούμε στην ΕΕ να διαθέσει εργαλεία (προγράμματα συγγραφής, εκπαιδευτική 

πλατφόρμα) προς ελεύθερη χρήση. Για τον σκοπό αυτό, η ΕΕ θα πρέπει είτε να αναπτύξει 

δικά της προγράμματα είτε να θέσει υφιστάμενα προγράμματα (π.χ. τη σουίτα εφαρμογών 

Office) στη διάθεση όλων. 

117. 5.1.4.2: Να διατίθεται ένα ενιαίο δίκτυο ίντερνετ σε όλες τις χώρες της ΕΕ. 

118. 5.1.4.3: Όλες οι πληροφορίες που υπάρχουν στο διαδίκτυο θα πρέπει να μπορούν να 

τυγχάνουν αναφοράς εκτός διαδικτύου. 

119. 5.1.5.2: Να δημιουργηθεί κοινό υπολογιστικό νέφος για τις ευρωπαϊκές εταιρείες.  

120. 5.1.5.3: Να δημιουργηθεί ένα ευρωπαϊκό κοινωνικό δίκτυο, φτιαγμένο από Ευρωπαίους για 

Ευρωπαίους. 

121. 5.1.6.1: Να απλουστευτούν και να εξηγηθούν οι αλγόριθμοι που χρησιμοποιούνται από την 

ΤΝ για τη διασφάλιση καλύτερης κοινωνικής αποδοχής. 

122. Ομαδοποίηση (2 προσανατολισμοί): 5.1.2.3: Πρέπει να εντείνουμε την καταπολέμηση της 

κακομεταχείρισης στο διαδίκτυο. Συνιστούμε τη δημιουργία ενός οργανισμού κοντά στην 

αστυνομία, ειδικευμένου σε ψηφιακά θέματα, που θα μπορεί να ταυτοποιεί άτομα στο 

διαδίκτυο και να εντοπίζει απαράδεκτες συμπεριφορές. 2.5.4.1: Οργάνωση 

εμπειρογνωμόνων που μπορεί να εγγυηθεί την ασφάλεια, συντονιζόμενη σε ευρωπαϊκό 

επίπεδο. Επιχειρησιακή ομάδα με πολύ σημαντικές εξουσίες. 

123. Ομαδοποίηση (3 προσανατολισμοί): [5.2: Κυβερνοασφάλεια] 5.2.1.4: Να χρησιμοποιηθούν 

παραδείγματα χωρών που έχουν δοκιμάσει λύσεις που έχουν λειτουργήσει (παράδειγμα το 

εκπαιδευτικό σύστημα της Φινλανδίας). [5.4: Υγιής ψηφιοποίηση] 5.4.1.1: Να αναπτυχθεί 

ένα πιλοτικό πρόγραμμα διάρκειας 2 ετών για την εφαρμογή του φινλανδικού 

εκπαιδευτικού μοντέλου σε όλα τα κράτη μέλη και στη συνέχεια να αξιολογηθούν τα 

αποτελέσματά του. [5.4.2: Πώς καταπολεμάμε όλη αυτή τη ζημιά που προκαλείται από τον 

συνδυασμό των «ψευδών ειδήσεων», τη δύναμη των αλγορίθμων και την ελλιπή προστασία 

των δεδομένων;] 5.4.2.7: Να αναπτυχθεί ένα πιλοτικό πρόγραμμα διάρκειας 2 ετών για την 

εφαρμογή του φινλανδικού εκπαιδευτικού μοντέλου σε όλα τα κράτη μέλη και στη 

συνέχεια να αξιολογηθούν τα αποτελέσματά του. 

124. Ομαδοποίηση (2 προσανατολισμοί): 5.2.2.1: Προτείνουμε μεγαλύτερη συνεργασία μεταξύ 

εταιρειών και χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, καθώς και τη θέσπιση παγκόσμιων δράσεων 

και παγκόσμιας συμφωνίας για την κυβερνοασφάλεια. 5.2.4.1: Προτείνουμε να ενισχυθεί η 

συνεργασία μεταξύ δικτυακών τόπων / πλατφορμών και αρχών για τον συστηματικότερο 

εντοπισμό και την παρακολούθηση αυτών των πράξεων κυβερνοεγκλήματος. Είναι 

σημαντικό να προβληθεί το έργο όλων των παραγόντων που ενεργούν «στα παρασκήνια». 

125. 5.3.2.2: Νέες ρυθμίσεις για την ψηφιακή διαφήμιση. 

126. Ομαδοποίηση (3 προσανατολισμοί): [5.2: Κυβερνοασφάλεια] 5.2.3.2: Προτείνουμε τη 

διοργάνωση ευρωπαϊκών εκστρατειών ευαισθητοποίησης σε πολλά δίκτυα, 
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προσαρμοσμένων στις διάφορες κατηγορίες χρηστών (νέοι, περισσότεροι χρήστες). 5.3.3.6: 

Να δημιουργηθούν ειδικά εκπαιδευτικά προγράμματα και εκστρατείες επικοινωνίας για το 

κυβερνοέγκλημα. 5.2.3.1: Υπάρχει επίγνωση των κινδύνων αλλά πρέπει να ενισχυθεί. 

Προτείνουμε να εστιαστεί η ευαισθητοποίηση σχετικά με τους κινδύνους σε συγκεκριμένα 

παραδείγματα (για παράδειγμα, εξηγώντας τι είναι το ηλεκτρονικό «ψάρεμα» και δίνοντας 

παραδείγματα· εξηγήστε ότι υπάρχουν ψευδείς διαφημίσεις και δώστε παραδείγματα 

κ.λπ.). 

127. Ομαδοποίηση (2 προσανατολισμοί): 5.2.3.3: Να διευκολυνθεί και να αποσαφηνιστεί ο 

τρόπος με τον οποίο οι καταχρηστικές αναφορές λογαριασμών λειτουργούν στα μέσα 

κοινωνικής δικτύωσης· να καταστεί δυνατό να εντοπίζονται και να τιμωρούνται άτομα που 

έχουν καταχρηστικές συμπεριφορές στο διαδίκτυο. 2.5.4.3: Να διασφαλιστεί η προστασία 

της ιδιωτικής ζωής στο Διαδίκτυο. Πρόβλημα διαδικτυακής ανωνυμίας και παρενόχλησης 

στο διαδίκτυο. 

128. [2.5.4: Εξακολουθεί να υπάρχει έλλειψη εμπιστοσύνης στην ασφάλεια των διαδικτυακών 

εργαλείων (π.χ. πληρωμή στο διαδίκτυο)· κίνδυνοι δικτυοπαραβίασης σε νοσοκομεία, 

δημόσιες υπηρεσίες]. 2.5.4.2:  Ομάδα εμπειρογνωμόνων που αναπτύσσει σύστημα 

παρακολούθησης για την ενίσχυση της πτυχής της πρόληψης. Σύστημα ιδιωτικής 

προστασίας και προώθηση της ενημέρωσης σχετικά με την καλύτερη χρήση. 

Ευαισθητοποίηση και εκπαίδευση. 

 

Υποομάδα 09 (5.3. Προστασία δεδομένων) 

129. Ομαδοποίηση (4 προσανατολισμοί): 4.2.4.3: Συνιστούμε να καταστούν πιο υπόλογες οι 

μεγάλες πλατφόρμες ΤΠ. 5.1.5.1: Είναι αναγκαίο να περιοριστεί ο αριθμός των προσωπικών 

πληροφοριών που απαιτούνται για την πρόσβαση στο διαδίκτυο και οι ψηφιακές 

πλατφόρμες πρέπει να θεωρούνται υπεύθυνες για τη χρήση των δεδομένων από τις ίδιες. 

5.3.1.4: Θα πρέπει να υπάρχει μεγαλύτερη διαφάνεια ως προς το τι συλλέγουν, 

αποθηκεύουν και μοιράζονται (και με ποιον) τα τηλέφωνα και οι ψηφιακές συσκευές (π.χ. 

Alexa) και οι ιδιοκτήτες θα πρέπει να έχουν τη δυνατότητα διαγραφής/περιορισμού της 

πρόσβασης στα δεδομένα. 5.3.2.4: Να ανταμείβονται οι εταιρείες που συμμορφώνονται με 

τους κανονισμούς για την προστασία των δεδομένων, τη διαφάνεια και την ασφάλεια. 

130. Ομαδοποίηση (4 προσανατολισμοί): 5.2.1.1: Χρειαζόμαστε μια οντότητα που θα 

εκπροσωπεί τους καταναλωτές, θα στηρίζει τα συμφέροντα των ανθρώπων έναντι των 

εταιρειών που χρησιμοποιούν τα δεδομένα τους. 5.2.1.2: Χρειάζεται να δημιουργήσουμε 

μια φωνή στην Ευρώπη κατά των ψηφιακών γιγάντων που έχουν τόσο μεγάλη επιρροή· θα 

πρέπει να είναι δυνατόν να κριθούν αυτές οι εταιρείες στην Ευρώπη και όχι μόνο στις 

Ηνωμένες Πολιτείες, και να υποχρεωθούν να εφαρμόζουν την ευρωπαϊκή νομοθεσία. 

5.3.1.1: Να δημιουργηθεί ένας οργανισμός της ΕΕ που να είναι εύκολα προσβάσιμος στους 

πολίτες και που απαιτεί διαφάνεια και παρέχει κοινούς κανόνες μεταξύ των κρατών της ΕΕ.  

5.3.2.1: Καθαροί έλεγχοι και ισορροπίες από τον οργανισμό της ΕΕ [βλ. προσανατολισμό 

5.3.1.1.] (μη πολιτικού χαρακτήρα αλλά βασιζόμενο σε εμπειρογνώμονες) που είναι 

ανεξάρτητος και χρηματοδοτείται από τα κράτη μέλη.  

131. Ομαδοποίηση (2 προσανατολισμοί): 5.3.2.3: Να καταστεί υποχρεωτική, για όλες τις 

εταιρείες/παρόχους τεχνολογίας, ενωσιακή πιστοποίηση της συμμόρφωσης όσον αφορά 

την προστασία των δεδομένων που θα πρέπει να ενσωματώνεται κατά τρόπο εμφανή στη 

διαδικτυακή παρουσία κάθε οργάνωσης. 5.3.4.1: Να εισαχθούν κριτήρια πιστοποίησης για 
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τις εταιρείες τεχνολογίας: να περιλαμβάνονται απλουστευμένες περιλήψεις πληροφοριών 

σχετικά με τη χρήση δεδομένων που θα ήταν κατανοητές από οποιονδήποτε.  

132. Ομαδοποίηση (2 προσανατολισμοί): 5.3.1.2: Να δημιουργηθεί η δυνατότητα για τους 

πολίτες να επιλέγουν ποια δεδομένα είναι ευαίσθητα και ποια όχι. 5.2.1.3: Προτείνουμε τα 

κείμενα της συγκατάθεσης για τη χρήση δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, όταν 

συνδέεσαι με έναν ιστότοπο, να γίνουν σαφέστερα και συντομότερα.  

133. 5.3.4.3: Να βελτιωθεί η πληροφόρηση σχετικά με τις αλλαγές στον ΓΚΠΔ και την προστασία 

δεδομένων εν γένει. 

134. 5.3.1.3: Να θεσπιστεί ψηφιακή ταυτότητα της ΕΕ (όχι μόνο εθνική ψηφιακή ταυτότητα). 

135. 5.3.4.2: Να θεσπιστεί ως βασική αρχή η μη εξουσιοδότηση (πλην ρητής συγκατάθεσης) ή η 

περιορισμένη εξουσιοδότηση χρήσης προσωπικών δεδομένων. 

136. 5.3.5.1: Χρηματοδότηση της ΕΕ για την επέκταση των ερευνητικών προσπαθειών. 

 

Υποομάδα 10 (5.4. Υγιής ψηφιοποίηση) 

137. Ομαδοποίηση (2 προσανατολισμοί): 4.2.3.2: Συνιστούμε ότι, επιπρόσθετα του ψηφιακού 

γραμματισμού, χρειάζεται να προωθηθεί περαιτέρω η κριτική ικανότητα των πολιτών. Οι 

πολίτες πρέπει να είναι σε θέση να αντιμετωπίζουν το περιεχόμενο με κριτικό πνεύμα. 

5.4.2.1: Να εκπαιδευτούν οι άνθρωποι στην κριτική σκέψη. 

138. Ομαδοποίηση (5 προσανατολισμοί): 5.1.2.2: Πρέπει να δράσουμε στο θέμα των ψευδών 

ειδήσεων και της παραπληροφόρησης. Συνιστούμε τον πολλαπλασιασμό δράσεων όπως οι 

«επαληθευμένοι ιστότοποι». 5.4.2.2: Οι αλγόριθμοι να προβάλλουν αυτόματα τις πιο 

αντιφατικές/συναινετικές εκδοχές ενός θέματος καθώς και άλλες οπτικές γωνίες (ψευδείς 

ειδήσεις) έτσι ώστε να μπορείς να συγκρίνεις. 5.4.2.4: Να χρησιμοποιείται η κυρίαρχη 

άποψη της επιστημονικής κοινότητας ως η άποψη που θεωρούμε αληθή και την οποία 

χρησιμοποιούμε για να συγκρίνουμε άλλες απόψεις. 5.4.2.5: Οργάνωση ή ίδρυμα που 

επαληθεύει και ελέγχει τις ειδήσεις και δηλώνει κατά πόσον είναι πραγματικές ή όχι. 

5.4.2.8: Να δημιουργηθεί μια ευρωπαϊκή διαδικτυακή πλατφόρμα με επαληθευμένες 

ειδήσεις. 

139. 5.4.2.6: Τα μέσα ενημέρωσης δεν μπορούν να είναι ιδιωτικά, πρέπει να είναι δημόσια ώστε 

να μην αποκομίζουν χρήματα διασπείροντας ψέματα. 

140. 5.4.2.3: Η επεξεργασία και αποθήκευση δεδομένων να γίνεται στην τοπική συσκευή, χωρίς 

να διαμοιράζεται στο υπολογιστικό νέφος 

141. 5.4.2.9: Να συσταθεί ευρωπαϊκή ψηφιακή πλατφόρμα που θα παρέχει πληροφορίες καθώς 

και κατάρτιση και εκπαίδευση (όχι μόνο για την υγιή χρήση του διαδικτύου αλλά και για 

πολλές άλλες πτυχές) και θα προσφέρει επίσης πόρους και επαγγελματίες σε θέματα 

ψυχικής υγείας. 

142. 1.3.4.5: Να υπολογιστούν οι επιπτώσεις της ψηφιακής τεχνολογίας στην υγεία και το 

περιβάλλον. 
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